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Je to už viac ako mesiac, kedy bol hrad Beckov po dvoch rokoch
realizácie rekonštrukčných prác opäť otvorený pre verejnosť a teší sa
záujmu turistov, ktorých sem láka nielen bohatá história a fascinujúca
architektúra, ale aj pestrý program a zaujímavé podujatia. So svojimi
pocitmi zo znovuotvorenia a myšlienkami o fungovaní hradu v nových
podmienkach sa s nami podelil JUDr. Oliver Baláž, predseda správnej
rady Združenia Hrad Beckov, predstaviteľ zoskupenia firiem N−NOREA
a OREA Consulting.

Pán doktor, je o Vás známe, že ste iniciátorom myšlienky obno−
vy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Hrad Beckov s využitím
prostriedkov fondov EÚ a rozvoja turizmu v Beckove, ako perspek−
tívneho zdroja prosperity obce. Čo pre Vás znovuotvorenie a nové
aktivity hradu znamenajú?

Znovuotvorenie NKP Hrad Beckov po ukončení jedného z doteraz
najvýznamnejších projektov jeho obnovy, spustenie prevádzky
a fungovanie hradu s novými aktivitami pre verejnosť je pre mňa,
a všetkých, ktorí sa o to pričinili zavŕšením, a dnes môžem povedať aj
úspešným zavŕšením takmer päťročného úsilia, ktoré sme vynaložili
v záujme realizácie našich zámerov zachovania bohatého kultúrneho
dedičstva a oživenia turistického ruchu obce Beckov. Pri takejto príleži−
tosti sa človek zvykne obzrieť späť a vrátiť sa v spomienkach na za−
čiatky diania. V našom prípade to bol rok 2007, kedy sme po konzultácii
na Krajskom pamiatkovom úrade v Trenčíne prvý krát oslovili starostu
obce pána Pavloviča a predstavili mu naše idey a zámery. Neboli sme
však prví, čo prišli za ním s podobnými myšlienkami. Skúsenosti pána
starostu s našimi „predchodcami“ zrejme neboli najlepšie, preto začiat−
ky vzájomnej komunikácie a posudzovanie zámerov boli veľmi „opatr−
né“. Nám však bolo od začiatku jasné, že realizácia našich zámerov je
„beh na dlhé trate“ a získanie dôvery v dnešných náročných podmien−
kach vyžaduje dlhší čas. Celé ďalšie obdobie bolo, a myslím, že to platí
naďalej, o budovaní dôvery. Toto sa však nedialo rečami, ale prácou
a konkrétnymi výsledkami našich aktivít.

Mohli by ste uviesť, o aké výsledky konkrétne ide?
Východiskom nášho úsilia bol komplexný pohľad na otázku zachova−

nia a obnovy kultúrneho dedičstva Beckova (nielen samotného hradu),
ako aj jeho výraznejšieho uplatnenia v oblasti turistického ruchu v rámci
regiónu i celého Slovenska. Preto sa naším cieľom stalo postupné vy−
tvorenie lepších predpokladov pre splnenie tohto poslania nielen cestou
komplexnej rekonštrukcie hradu, ale aj zatraktívnenia samotnej obce
a vytvorenia nevyhnutnej infraštruktúry pre turistickú verejnosť. Postup−
ne sa nám v spolupráci s obcou podarilo pripraviť nielen projekt rekon−
štrukcie hradu, ale aj obnovy a revitalizácie historického centra obce
a projekt parkoviska pri budove OcÚ Beckov. Nasledovala zložitá etapa
prác pre získanie potrebných finančných zdrojov. V náročnej konkuren−
cii žiadateľov sa nám podarilo získať významné finančné zdroje na spo−
lufinancovanie prvej etapy rekonštrukcie NKP Hrad Beckov, na výstavbu

parkoviska pri OcÚ, ako aj na revitalizáciu historického centra obce. Ako
mohli samotní občania Beckova sledovať, uskutočnila sa taktiež náročná
realizácia týchto projektov, vďaka ktorej parkovisko už v minulom roku
a „vynovené“ centrum obce, ako aj hrad od mája toho roka môžu nielen
oni, ale aj návštevníci Beckova užívať.

Dosiahnutie spomínaných výsledkov nebolo zrejme jednoduché
a muselo stáť veľa úsilia...

Realizácia každého projektu vyžaduje vynaloženie úsilia a práce. Na
rozdiel od bežných typizovaných projektov všetky spomínané projekty
boli veľmi špecifické, neštandardné a v prípade historických objektov
a NKP vyžadovali splnenie náročných podmienok pamiatkovej ochrany.
Z toho vyplývala oveľa väčšia realizačná náročnosť a potreba opera−
tívneho riešenia špecifických problémov a požiadaviek i počas realizá−
cie. Samozrejme, že úspešná realizácia projektov a obnovenie fungova−
nia hradu je výsledkom úsilia a spolupráce mnohých ľudí a subjektov,
z ktorých každý nejakou mierou prispel k tomu, čo sa vytvorilo a čo
dnes funguje. Keby som mal vymenovať všetkých, zrejme by nestačil ani
priestor vymedzený na celý tento článok. Za naše zoskupenie pri plnení
špecifických úloh spomeniem najmä  spoluprácu Ing. Jozefa Pamětické−
ho, Mgr. Zuzany Gašičovej a JUDr. Pavla Pospechu. Základom úspe−
chu však bola a je na základe vytvorenej dôvery intenzívna spolupráca s
obcou, najmä so starostom pánom Pavlovičom, jeho spolupracovníkmi,
najmä pani Ing. Marikou Jurčackovou, ktorá sa stala manažérkou pro−
jektov, ďalej s pánmi Zbudilom, Benkom, Maslom a podpora zo strany
Obecného zastupiteľstva. Podarilo sa nám s obcou vytvoriť efektívne
fungujúcu organizáciu – Záujmové združenie Beckovský hrad, ktoré
v celom procese zabezpečovalo riadiace a koordinačné funkcie, a ktoré
po ukončení rekonštrukcie má za úlohu zabezpečiť samofinancovanie
prevádzky a ďalšej údržby hradu. Ešte v čase pred ukončením prác
zo strany dodávateľov sa muselo začať s prípravami na otvorenie
a prevádzku hradu v sezóne 2012. Išlo najmä o personálne, materiá−
lové, technické a marketingové zabezpečenie prevádzky, služieb
a programov pre návštevníkov hradu. Začal „fungovať“ kastelán hradu
Ing. Jaroslav Matejka známy aj ako vedúci Bludných rytierov, manažér
Ing. Vojtěch Záhorský, účtovníčka p. Martišová, ktorí tiež významnou
mierou prispeli k „rozbehu“ činnosti a programu hradu. Ako hlavný mar−
ketingový nástroj a zdroj informovania verejnosti o hrade a dianí na
ňom bola vytvorená web – stránka na internete www.hrad−beckov.sk,
základný informačný leták o hrade a bulletin s celoročným programom.
Informácie na web−stránke sa samozrejme aktualizujú a budú sa dopl−
ňovať a postupne sa budú pripravovať ďalšie informačno−propagačné ma−
teriály a predmety.

Po dosiahnutí spomínaných výsledkov možno vo Vašom prípa−
de hovoriť o splnení Vašich cieľov, alebo máte ešte "rezervy"?

Realizácia a ukončenie projektov, otvorenie hradu a uskutočňované
programy a podujatia na hrade pre verejnosť sú pre mňa a iste aj pre
mojich partnerov veľkou satisfakciou za vykonanú prácu a vynaložené
úsilie. Pre mňa osobne má mimoriadny význam tá skutočnosť, že sme
dokázali, že sme to pred piatimi rokmi na prvom stretnutí u pána staros−
tu „mysleli vážne“, a že dnes aj občania Beckova môžu vidieť hmatateľ−
né výsledky toho, o čo sme sa od začiatku usilovali a na uskutočnení
čoho sme sa aj významnou mierou podieľali. Ako som však už povedal,
náš prístup nielen k otázke rekonštrukcie hradu, ale aj k využitiu turis−
tického ruchu v prospech rozvoja Beckova bol a je komplexný. V prvom
rade chcem uviesť, že ukončenie projektu Muzeálneho nádvoria NKP
Beckov predstavuje len realizáciu prvej etapy komplexnej rekonštrukcie
tejto NKP. Na rekonštrukciu ešte len čaká prakticky celý areál horného
hradu, v ktorom sa nachádzajú historicky a architektonicky najvýznam−
nejšie a najatraktívnejšie objekty. Ich obnova vyžaduje značné finančné
zdroje. V tomto roku sa podarilo získať finančné zdroje v rámci dotač−
ného programu Ministerstva kultúry SR „Obnova a konzervácia torzál−
nej architektúry s pomocou nezamestnaných“. Tieto využijeme na vy−
čistenie areálu horného hradu, čiastočnú rekonštrukciu Stiborovej kapln−
ky, koruny Delovej bašty a spracovanie špecializovaných archeologic−
kých a reštaurátorských výskumov a projektov. V rámci činnosti zdru−
ženia pripravujeme ďalšie menšie rekonštrukcie v areáli. Naďalej sa tiež
snažíme spolu s obcou hľadať nové možnosti financovania ďalšej rekon−
štrukcie a obnovy NKP a veríme, že zvýšený turistický ruch bude po−
zitívne vplývať aj na pokračovanie obnovy „podhradia“, teda historickej
časti obce, ktorá sa už aktivitami občanov a podnikateľov začala, čo
nás veľmi teší.

Dana Badžgoňová

Výsledky päťročného úsilia a spolupráce

Na fotografii zľava starosta Karol Pavlovič a JUDr. Oliver Baláž
pred obrazom Ivety Jurčackovej (na foto) Tu prítomnosť dýcha
minulosťou, príďte sa nadýchnuť.
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V tomto čísle Beckovských novín
otázky pre starostu p. Karola Pavlo−
viča sú jasné – otvorenie Beckov−
ského hradu bola najvýznamnejšia
udalosť druhého štvrťroka v obci.
Nezabudli sme ani na otázky, ktoré
starosta dostal od občanov.

Pán starosta, ako ste spokoj−
ný s otvorením hradu pre Beckov−
čanov i verejnosť 12. a 19. mája
2012?

Stretol som sa počas obidvoch ter−
mínov s našimi ľuďmi, ale hlavne s
návštevníkmi hradu z regiónu a bol
som milo prekvapený z ich vyjadrení,
či už k rekonštrukcii časti samotného
hradu, ale i k obnovenému námestiu
– boli to len samé pozitívne reakcie.
Ľudí však hlavne zaujímalo, ako bude
hrad využívaný a aká programová
náplň im bude ponúknutá. Pozitívne
boli prekvapení z ponuky, ktorá sa
nachádza na letákoch, ktoré propa−
gujú hrad. S odstupom času sa napĺ−
ňa aj ich očakávanie, že program,
ktorý je realizovaný hlavne cez ví−
kendy, ich oslovil, o čom svedčí i náv−
števnosť hradu. Keď budú návštevní−
ci spokojní, budeme spokojní i my.

Na otvorení hradu ste spomí−
nali, že práce budú pokračovať aj
ďalej, Ministerstvo kultúry a Minis−
terstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny v spolupráci s našou ob−
cou vytvorili ďalšie možnosti –
môžete povedať, o čo konkrétne
ide a kedy a na ktorom mieste
hradu sa nové práce začnú?

Na hrade sa vlastne ukončila len
prvá etapa obnovy. Sanovali sa ob−
ranné múry predhradia, dolného hra−
du, vybudovala sa infraštruktúra (ka−
nalizácia, voda, elektrika) postavili sa
prezentačné priestory a sociálne
zázemie. Keďže máme stavebné
povolenie na komplexnú rekonštruk−
ciu hradu, ďalej sa snažíme získavať
nenávratné finančné prostriedky ale−
bo dotácie aj na horný hrad. V tomto
čase nám beží projekt Obnova NKP
hrad Beckov s účasťou pracovníkov
v evidencii nezamestnaných. Je to
pilotný projekt, na ktorom sa podieľa
Ministerstvo kultúry aj Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny v
rámci programu 1. Obnovme si svoj
dom, podprogramu 1.4 Obnova a
konzervácia torzálnej architektúry.
Tento projekt sa venuje chýbajúcim
výskumom, záchranou častí murív v
havarijnom stave a opravou sanácie
murív horného hradu, kde bola v mi−
nulosti použitá nevhodná forma kon−
zervácie murív. Predpokladáme, že
na jeseň bude vyhlásená výzva na
obnovu kultúrnych pamiatok z eu−
rópskych fondov, takže už dnes sa
pripravujeme na podanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok.

Prvá etapa rekonštrukcie hra−
du je dokončená, ako dopadla
kontrola?

Tak ako na iné realizované pro−
jekty, aj na tento prišla riadna kon−
trola z ministerstva. Kontrola dopa−
dla dobre, bez výraznejších problé−
mov.

Kto bude prevádzkovať hrad?
Po dvoch rokoch rekonštrukč−

ných prác sa nám podarilo dokončiť
ich prvú etapu. Boli vytvorené pod−
mienky pre jeho prevádzkovanie. V
zmysle zmluvných podmienok, kto−
ré boli stanovené pri získavaní ne−
návratného finančného príspevku z
fondov EÚ bude hrad spravovať
Hrad Beckov, združenie právnic−
kých osôb, ktoré sa skladajú z Obce
Beckov a ostatných subjektov (N−
Norea a Orea Consulting). Zásad−
ne odmietam akékoľvek informácie,
ktoré hovoria o tom, že sme hrad
predali a podobne. Združenie je ne−
zisková organizácia, ktorá musí a
bude pracovať v prospech rozvoja
hradu.

Čo všetko sa chystá v rámci
programovej štruktúry na hrade?

V programe na sezónu 2012 sú
pripravené rôzne podujatia, ako sú
divadelné predstavenia pre deti i do−
spelých, letné kino, trhy starých re−
mesiel, nočné prehliadky hradu, púš−
ťanie šarkanov, rôzne súťaže, hrad−
ná zabíjačka, oslava sviatku sv. Mi−
kuláša, spievanie kolied na Vianoce
a mnohé ďalšie. Každý si má mož−
nosť prísť na svoje.

Kde v obci môžu parkovať náv−
števníci Beckova?

Je zaužívané, že mnohí návštev−
níci Beckova parkujú na parkovisku
pri parku, v prípade väčšej návštev−
nosti okolo parku a po novom je
možnosť parkovať na malom parko−
visku na námestí. Taktiež bolo vy−
budované záchytné parkovisko pri
Ocú, kde majú možnosť parkovať
hlavne autobusy, ktoré privezú náv−
števníkov do centra. Samozrejme, že
je potrebné, aby boli usmerňovaní,
čo sa aj postupne deje, ale je po−
trebné vypracovať informačný sys−
tém, na ktorý si postupne návštevní−
ci zvyknú.

Na obecnom zastupiteľstve
15.6.2012 sa jednalo o možnom
predaji stánku, ktorý bol na hra−
de, odsúhlasili poslanci jeho pre−
daj a za koľko?

OZ svojim uznesením zo dňa
15.6.2012 schválilo odpredaj stánku
ESEX ako nadbytočného majetku a
stanovilo cenu min. 550 eur. O pre−
daji bude verejnosť informovaná na
našej stránke, v obecnej vitríne a
vyhlásením v obecnom rozhlase.
Kupcom bude ten, ktorý ponúkne
najviac.

Kto spravuje štátnu cestu II/507
a aká firma realizovala jej rekon−
štrukciu?

Cestu II/507 spravuje Trenčian−
sky samosprávny kraj. Pod jeho ges−
ciou bola realizovaná jej rekonštruk−
cia a práce realizovala fi Skanska.

Ako je to s prejazdom kamió−
nov cez našu obec?

Tak, ako som už odpovedal na
túto otázku v relácii Slovenského
rozhlasu Pozor, zákruta spolu so
starostami Mikroregiónu Beckov –
Zelená Voda −Bezovec sme písom−
ne oslovili kompetentných a vyvolali

jednanie ohľadne riešenia uvedené−
ho problému. O výsledku budú ob−
čania priebežne informovaní.

Ako je to s čističkou odpado−
vých vôd? Komu vlastne patrí?

Čistička odpadových vôd je vo
vlastníctve národnej diaľničnej spo−
ločnosti, s ktorou má obec uzavretú
nájomnú zmluvu o jej užívaní. Za túto
činnosť obec platí riadne nájomné.

Obec vykonáva služby v oblasti
vývozu fekálií i pre občanov a firmy
z iných obcí. Znížil sa počet vývo−
zov v poslednom období? Je priro−
dzené, že pripojením sa na kanalizá−
ciu v blízkych obciach sa počet vý−
vozov znížil, a tým aj tržby z nich.
Preto bolo potrebné prijať aj opatre−
nia v oblasti personálu.

Socha sv. Jána, resp. jej ruka
je opäť poškodená, plánuje sa jej
oprava?

Už som oslovil niektorých ľudí,
ktorí pomôžu s jej opravou, chceme
to čo najskôr opraviť.

Na Obecnom úrade sú utorky
a štvrtky stanovené ako nestrán−
kové dni, prečo?

Tento systém je zaužívaný na
všetkých stupňoch samosprávy, ale
i u štátnych orgánov. Pracovníci sa
musia venovať v stránkový deň strán−
kam, ale i ostatnej svojej práci. Ne−
stránkové dni by mali slúžiť hlavne
na prácu vyplývajúcu z ich pracov−
nej náplne. To ešte neznamená, že
by v nestránkový deň nevybavili
stránku, pokiaľ sa jedná o jednodu−
chý pracovný úkon. Nestránkové dni
by mali však slúžiť hlavne na túto
činnosť.

Koľko ľudí prejavili záujem o
štiepkovanie?

Na moje prekvapenie veľmi málo.
Podľa evidencie, ktorú mám sa jed−
ná o 15 domácností, ktoré prejavili
záujem o štiepkovanie. Samozrejme,
že sa postupne prihlasujú ďalší, ale
je ich veľmi málo. Tak, ako som na−
písal v minulých číslach Beckov−
ských novín, štiepkovať chceme
hlavne v období marec – apríl, v ostat−
ných mesiacoch ojedinele a len v
súrnych prípadoch. Je to však vec

dohody a času na vykonávanie týchto
prác.

Na novozrekonštruovanom ná−
mestí sa neujali viacerí stromy a
taktiež je problém s trávou. Čo sa
s tým bude robiť?

Dodávateľovi bola oznámená re−
klamácia na uvedené závady, ktoré
bude musieť v určitom časovom ho−
rizonte odstrániť.

Zmenila sa organizačná štruk−
túra na Ocú a prevádzke?

Doba prináša rôzne zmeny a
hlavne v tomto období krízy je po−
trebné prijímať opatrenia, ktoré nie sú
síce populárne, ale sú potrebné. Po
dôkladnom zvážení som zmenil or−
ganizačnú štruktúru na Ocú a tak−
tiež na obecnej prevádzkarni. Z Ocú
bola uvoľnená jedna pracovníčka a
jej prácu vykonávajú ostatné pracov−
níčky. Taktiež som zrušil miesto ve−
dúceho prevádzkarne a túto prácu
vykonávam ja. Tým nechcem pove−
dať, že by títo ľudia neboli potrební,
resp. vyťažení. Dôvodom týchto or−
ganizačných zmien je šetrenie finanč−
ných prostriedkov obce.

Okrem starostovania robíte aj
prezidenta OŠK Slovan Beckov a
po zrušení miesta vedúceho pre−
vádzky riadite aj túto. Ako to zvlá−
date?

V niektorých situáciách to nie je
jednoduché, keby ma však táto prá−
ca nenapĺňala, nebudem ju robiť. Je
veľmi náročná na čas a organizáciu
práce. Snažím sa ju zvládať tak, aby
boli spokojní ľudia, s ktorými pracu−
jem a taktiež občania.

Nastalo leto, tešíme sa na čas
dovoleniek – kam sa chystáte?

Nakoľko som značne vyťažený,
neplánujem žiadnu dlhodobú dovo−
lenku. Pokiaľ sa mi naskytne mož−
nosť, rád by som strávil jeden týž−
deň na Slovensku v lete niekde v
horách. Oddychovať by som chcel
aj doma s mojimi vnučkami a rodi−
nou hlavne počas víkendov, pokiaľ
mi to čas dovolí.

Príjemné letné dni želáme
všetkým našim čitateľom a obča−
nom!

Na slovíčko, pán starosta

LETNÉ  KINO NA HRADE
Začiatok o 21.00 h

06.07.2012 Pán prsteňov: Dve veže fantasy
13.07.2012 Muži v nádeji komédia
20.07.2012 Nehanební bastardi vojnový
27.07.2012 Mamma Mia muzikál
03.08.2012 Pán prsteňov: Návrat kráľa fantasy
10.08.2012 Eštébák komédia
17.08.2012 Robin Hood historický
24.08.2012 Sherlock Holmes akčná komédia
31.08.2012 Lidice vojnová dráma

Vstupné: dospelí 3,50 eura,
dôchodcovia, študenti, ZŤP 2,50 eura,
deti 6−15 r. 1,70 eura

Občania s trvalým pobytom v Beckove majú 50 % zľavu.
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Máloktorá obec na Slovensku sa môže popýšiť takým hradom, ako máme
my. Manažér Ing. Vojtěch Záhorský pozná jeho výhody i špecifiká a vie, ako
správne prilákať i príjemne prekvapiť návštevníkov. Turizmus a kvalitný
program sú totiž to, vďaka čomu sa Beckov stáva výnimočným a nezabud−
nuteľným skvostom medzi hradmi.

Ako ste sa dostali k pozícii manažéra?
O rekonštrukcii hradu som sa dozvedel od pána Dr. Baláža a okamžite

som sa začal o takúto krásnu vec zaujímať. Záujmové združenie Hrad Bec−
kov, kde som v tej dobe pôsobil ako poradca, vypísalo na obsadenie pozície
programového a projektového manažéra výberové konanie, do ktorého som
sa ja však neprihlásil. Keď nebol z prihlásených účastníkov vybraný žiadny
uchádzač, predstavitelia združenia ma vyzvali, či by som nemohol dať zdru−
ženiu ponuku, za akých okolností a podmienok by som pôsobil ako manažér
správy hradu. Po spresnení vzájomných podmienok nakoniec došlo k doho−
de. Neexistuje krajšie pracovné nasadenie než
pre to, o čom ste dlhú dobu snívali.

V čom spočíva Vaša funkcia programové−
ho a projektového manažéra?

Táto funkcia môže mať rôzne názvy – to však
nie je dôležité. Podstatné je, že plnenie úloh, kto−
ré z nej vyplývajú, je vždy záležitosťou tímovej
spolupráce. V našom prípade je to okrem mňa
kastelán hradu Ing. Jaroslav Matejka a pani Ive−
ta Martišová. Sme kolegovia, ktorí sa dopĺňajú a
vypomáhajú si. Mojou úlohou manažéra je najmä
tvoriť program, vštepiť hradu istú kultúrnu kon−
cepciu, s ktorou uspeje pred návštevníkmi i na
dlhšiu dobu než 3−5 rokov. Ďalej sprostredkú−
vam celkovú koordináciu a komunikáciu s vede−
ním Záujmového združenia. Kastelán zabezpe−
čuje podmienky na hrade pre realizáciu progra−
mov a akcií, je zodpovedný za dobré fungovanie
hradu. Pani Martišová rieši administratívu i ďalšie
potrebné veci, čomu sa zvykne hovoriť úloha
„styčného dôstojníka“.

Splnila rekonštrukcia hradu Vaše očaká−
vania?

Treba povedať, že rekonštrukcia, ktorá bola
ukončená v máji tohto roku, bola rekonštrukciou
len časti objektov hradu, najmä tých, ktoré sú
súčasťou areálu dolného hradu. Presnejšie po−
vedané, zrealizovala sa prvá etapa plánovanej
komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pa−
miatky Hrad Beckov. K zlepšeniu podmienok pre
návštevníkov hradu prispelo vybudovanie potreb−
ných komunikácií a zavedenie inžinierskych sie−
tí, ktoré umožnilo vybudovanie moderných hy−
gienických zariadení i zázemia pre personál a účinkujúcich. Z hľadiska pod−
pory návštevnosti je významným prínosom výstavba muzeálnych domče−
kov, ktoré poskytujú priestory pre vytvorenie stálych i tematických expozícií
a výstav. Boli vymyslené bázy pre umiestnenie exponátov v exteriéri na
ploche dolného nádvoria. Samozrejme, že tento hrad by si toho zaslúžil ešte
viac. Ide najmä o atraktívny areál horného hradu, ktorý ešte len čaká na
rekonštrukciu. Je to „len“ otázka získania potrebného objemu finančných
prostriedkov. Verím, že sa v budúcnosti ešte nejaké finančné zdroje na
tento účel podarí zohnať. Zatiaľ sa musíme starať, zmysluplne užívať a podľa
možností ďalej zveľaďovať to, čo máme.

Aké zmeny na hrade priniesla nová sezóna?
Sú dosť veľké. Koncepcia hradu spočíva v tom, aby bol čo najviac na−

vštevovaný. To je prvá priorita. Druhá je o tom, aby si turisti povedali:
„Super! Sem prídem znova.“ Na základe týchto priorít robíme všetko pre to,
aby sme naplnili očakávania návštevníkov. Neviem, do akej miery sa nám to
podarí, no ponúkame veľmi bohatý a pestrý kultúrny program. Usilujeme sa
o to, aby si napr. aj obyvatelia Bratislavy zvykli na hrad Beckov a aby to pre
nich mohol byť skutočne atraktívny jednodňový či víkendový výlet. Naším
cieľom je, aby si rodiny s deťmi neplánovali sobotný program v Bratislave,
ale bez toho, aby surfovali po internete, si povedali, že u nás opäť niečo
bude, tak sa sem znova vyberú na výlet.

Vstupné vzrástlo a platiť budú už aj Beckovčania. Prečo?
V prvom rade treba povedať, že to, že hrad funguje a poskytuje pre

návštevníkov lepšie podmienky ako predtým, stojí nemalé peniaze. Jednou
z podmienok pridelenia finančných prostriedkov z eurofondov na rekon−
štrukciu hradu bolo zabezpečiť po realizácii rekonštrukcie z vlastnej činnosti
hradu dostatočný objem peňažných zdrojov na krytie prevádzkových po−
trieb, údržbu a prípadne na ďalšie nevyhnutné rekonštrukcie. Pri rozhodova−
ní o výške vstupného sme vychádzali z podmienok ostatných hradov na
Slovensku a každý sa môže presvedčiť, že sme zostali na spodnej hranici,
pričom pre občanov Beckova platia osobitné zvýhodnené podmienky.

Hrad po rekonštrukcii bude otvorený i v zimných mesiacoch. Oča−
kávate záujem aj vtedy?

V zime to budú skôr tematické stretnutia na hrade. Hovoríme o tematic−
kých podujatiach, ako je napr. zabíjačka, ktorá je v mestách momentálne

veľmi populárna, alebo to bude stretnutie so sv.
Mikulášom, anjelmi a čertmi. Chceme, aby rodi−
ny nesedeli doma, ale mali možnosť zúčastniť sa
veľkého spoločného podujatia v magickom
prostredí stredovekého hradu. Nie je to len o
tom, aby ľudia prišli na hrad, ale aby sa spolu
stretli pred Vianocami, aby si dali varené víno,
deti čaj a spolu si zaspievali koledy.

Na Slovensku je veľa kultúrnych pamia−
tok. Prečo by mali turisti prísť na Beckov, na
čo sa môžu tešiť?

Máme niekoľko výhod oproti ostatným hradom.
Prvou z nich je výnimočná jednoduchá dostup−
nosť pre turistov, daná blízkosťou hradu pri seve−
ro−južnej diaľničnej magistrále D1. Ďalšou je
priestranný areál pod otvoreným nebom s dob−
rým vybavením, zodpovedajúcim potrebám náv−
števníkov a so stálym pódiom so zázemím pre
účinkujúcich. To umožňuje ponúkať obrovskú škálu
kultúrnych podujatí – od výstav, cez umelecké
vystúpenia rôznych žánrov, až po zabíjačky, osla−
vy tradičných sviatkov či remeselné trhy. Na
niektorých iných hradoch sa nedajú vypratať vnú−
torné expozície a napríklad hrať sa s deťmi scho−
vávačku. Tu sa to dá zrealizovať.

Viaceré hrady umožňujú nočné prehliad−
ky so strašidlami. Bude to možné aj u nás?

Neviem, či na hrade budú „pôsobiť“ aj príše−
ry. Strašiť ľudí – to je také krásne lákavé, ko−
merčné. Radi by sme vyzdvihli romantiku hradu,
a to sa dá aj bez strašidiel. Ak má niekto záujem
o nočnú prehliadku hradu, stačí mu prísť do let−
ného kina, ktoré začína každý piatkový večer o

21.00 hod. Návštevníci kina sa sami smú v noci prejsť po hrade. V júli a v
auguste budú nočné prehliadky so sprievodcom a pochodňami, čo určite
umocní romantickú atmosféru noci na stredovekom hrade.

Starosta obce Karol Pavlovič sa vyjadril, že Beckov bude spolupra−
covať aj s inými hradmi. Prečo?

Myslím, že zámer spolupráce sleduje najmä zamedzenie duplicity, opako−
vania a konkurencie v oblasti realizácie programov. Každý hrad má svoje
špecifiká a atraktivity, na základe ktorých môže pripravovať a realizovať vlast−
né originálne programy pre svojich návštevníkov. Ak sa budú okolité hrady
správať ako konkurenčné podnikateľské subjekty, bude to viac na ich škodu
ako na úžitok. Naším zámerom je partnersky spolupracovať s hradmi a s
kultúrnymi inštitúciami tak, aby sme v budúcnosti mohli vytvoriť regionálnu
kultúrnu sieť. Napr. na Trenčianskom hrade sa turista bude môcť dozvedieť o
našich chystaných podujatiach i všetky súvisiace potrebné informácie.

Akým spôsobom sa propaguje hrad Beckov?
Nemáme také zdroje, aby sme si mohli dovoliť veľkú propagačnú kam−

paň, ktorú by si, samozrejme, hrad zaslúžil. Musíme vychádzať z našich
možností. Za základ považujeme dobre spravené internetové stránky, ktoré
sa, samozrejme, budú priebežne aktualizovať a doplňovať. Moderným a
perspektívnym kanálom šírenia informácií o našich aktivitách je facebook a
komunita priateľov na tejto sociálnej sieti. V rámci možností nášho rozpočtu

PREDSTAVUJEME:
manažér ZZ Hrad Beckov Ing. Vojtěch Záhorský

ZVYKNITE SI NA STREDOVEK

Ing. Vojtěch Záhorský počas otovrenia hradu
12.5.2012 so starostom, pani Bubeníkovou a v
pozadí JUDr. Baláž
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sa snažíme propagovať hrad v rôznych médiách, ale aj pomocou tradičných
prostriedkov, akými sú tlačené letáky, prospekty a plagáty.

Bude sa pokračovať aj v organizovaní akcií pre súkromné potreby firiem?
Samozrejme, je to neoddeliteľná súčasť aktivít hradu. Na pokrytie výdav−

kov na prevádzku hradu, organizovanie programov, údržbu a ďalšie prípad−
né rekonštrukcie je okrem príjmov zo vstupného nevyhnutné získavať ešte
ďalšie zdroje. Za týmto účelom je potrebné osloviť súkromný sektor s ponu−
kou akcií a programov pre firmy, spoločnosti a ich zamestnancov. Bez
príjmov aj z takýchto aktivít sa jednoducho hrad v súčasných podmienkach
ani v budúcnosti nezaobíde.

Ako hodnotíte slávnostné otvorenie hradu. Naplnilo Vaše očakávania?
Bolo úspešné. Obrovská vďaka za prejavené úsilie patrí kastelánovi Ing.

Matejkovi, pani Ivete Martišovej, ale aj ďalším ľuďom, ktorí sa podieľali na
príprave tohto podujatia. Technická, organizačná i marketingová príprava
bola zvládnutá, o čom svedčí aj štyritisíc návštevníkov počas daného víken−
du. Podľa môjho názoru boli, z hľadiska návštevnosti i kultúrnej ponuky,
očakávania splnené.

Môžete povedať, či sa za mesiac činnosti hradu pôvodný zámer
napĺňa, alebo prišli aj neočakávané prekvapenia? Z čoho máte najväč−
šiu radosť?

Najväčšiu radosť mám práve z uplynulého mesiaca. Bol veľmi vydare−
ným. Prekvapenia boli a nebolo ich málo. Každopádne sa už začínam orien−
tovať na koniec sezóny a zamýšľam sa už nad budúcoročnou koncepciou.

Aké máte pracovné plány do budúcnosti?
Chceme, aby si ľudia zo Slovenska zvykli na toto miesto. Zvyk je naším

cieľom, ideálom. To, že na hrade Beckov návštevníci vždy uvidia niečo
nové, že sa tu ani na sekundu nebudú nudiť a že sa odtiaľto budú vracať
domov vždy obohatení o hodnotné a neopakovateľné zážitky. Jedinou ces−
tou na dosiahnutie tohto cieľa je zlepšovanie podmienok a služieb pre náv−
števníkov na hrade, príprava a zabezpečenie kvalitnejších a atraktívnejších
programov a podujatí. Na základe dobrých čísel návštevnosti by sme chceli
osloviť sponzora či partnera. Ideálne tak, aby bol na činnosť hradu hrdý a
prinášala mu recipročnú výhodu zo spolupráce. Ušetrené finančné zdroje
by sme radi investovali do trvalej expozície na hrade. Ďalej by sme veľmi
radi investovali do malého archeologického skanzenu, kde by si hlavne deti
prišli na svoje. Do malej botanickej záhrady zameranej na byliny. Ďalej do
hier na hrade, ako je stredoveká kolkáreň či malé bludisko. Radi by sme
sprístupnili i cestu k hradnej studni. Plánov je veľké množstvo. A to ani
nehovorím o pokračovaní v prácach na hornom hrade.

Kde ste študovali, aké jazyky ovládate?
Navštevoval som talianske gymnázium v Prahe, a potom som študoval na

Universita Comerciale Luigi Bocconi di Milano (pozn. najstaršia talianska uni−
verzita a podľa rebríčku časopisa Forbes dvanásta najlepšia univerzita na
svete). Vyštudoval som odbor Ekonómia pre umenie, kultúru a komunikáciu.

Boli ste už na hrade niekedy predtým, poznáte jeho históriu?
Áno, keď som sa prisťahoval s mojou ženou do Bratislavy – to bolo v

roku 2009. Stretli sme sa počas štúdia na univerzite, kde sme obaja študo−
vali rovnaký odbor. Manželka pochádza zo Slovenska, a tak naše rozhod−
nutie presťahovať sa sem nebolo zložité. Do Beckova som si spravil jed−
nodňový výlet. Hrad bol ale zatvorený kvôli rekonštrukcii. Motali sme sa tu
s kamarátmi tri hodiny, asi štyrikrát sme ho obišli dookola. No vždy, keď
som išiel z výletu z Tatier alebo po diaľnici, tak som si vravel, že na toto
miesto sa musím niekedy pozrieť. Dnes už viem toho o hrade Beckov po−
merne dosť. Nie som síce žiadny historik, ale poznám jeho dejiny. Jednou z
priorít združenia je aj vzdelávať ľudí takým spôsobom, aby si viac osvojili
históriu nielen samotného hradu, ale aj jeho význam v širšom kontexte
slovenských dejín, ktoré sú bohaté na významné udalosti aj dôležité osob−
nosti. Čím viac ľudia vedia o histórii svojej krajiny, tým lepšie sa môže vyvíjať
ich vzťah k nej a k takýmto prekrásnym a zaujímavým miestam, akým
Beckovský hrad nepochybne je.

Aké boli Vaše prvé dojmy z Beckova, z hradu, z ľudí?
Prvé dojmy boli úžasné. Pekná obec i hrad, dejiny, okolie... Nasadenie členov

združenia bolo obdivuhodné. Odviedli množstvo dobrej práce. Verím, že hrad
bude – tak ako v minulosti, tak aj v budúcnosti – ľudí skôr spájať než rozdeľovať.

Aké máte záľuby, rád cestujete? Predpokladám, že všetko, čo vidí−
te, čomu sa máte možnosť naučiť na cestách, sa snažíte zhodnotiť v
pracovnom či osobnom živote...

Presne tak. Trafili ste do čierneho. Cestovanie je pre mňa cennou inšpi−
ráciou. Dostal som veľmi dobrý akademický základ v Taliansku a Francúz−
sku. Inšpiroval som sa v talianskej prívetivosti a tradícii, vo Francúzsku
zase v službách turistického ruchu. Mojou záľubou je aj rozvoj starých
majstrovských tradícií, ktoré potrebujeme i k modernému štýlu života.

Ste mladý človek, odborník, čaká Vás ešte veľa ciest, výziev pred
sebou. Ktorá je pre Vás tá najlákavejšia?

Najviac ma láka rozvoj turistickej infraštruktúry na Považí. Je to krásny
región a veľmi rád by som o ňom hovoril i ďaleko za hranicami Slovenska.

Kristína Jurzová, Dana Badžgoňová

Otvorenie hradu pre domácich 12.5.2012
V sobotu 12. mája 2012 sa uskutočnilo dlho očakávané otvorenie Bec−

kovského hradu po dvojročnej rekonštrukcii. Prišli zástupcovia firiem N−
Norea a Orea Consulting JUDr. Oliver Baláž a Ing. Jozef Pamětický, za
ZZ Hrad Beckov manažér Ing. Vojtěch Záhorský a kastelán Ing. Jaroslav
Matejka,  predstavitelia obce Beckov − starosta Karol Pavlovič, projektová
manažérka Ing. Marika Jurčacková, niekoľkí poslanci OZ − Anna Kabelíko−
vá, Ing. Marek Jambor, zamestnanci Ocú, rodinní príslušníci a ďalší hostia,
ako p. Margita Bubeníková, Mária Pavlovičová, BcA Iveta Jurčacková.

Ako prvý sa návštevníkom prihovorili starosta obce Karol Pavlovič,
ktorý otvoril, zatiaľ neoficiálne, sezónu na hrade. Poďakoval sa všetkým
za ich podiel na výslednom diele, spomenul, že myšlienka obnovy hradu
sa zrodila v roku 2007, keď za ním prišli zanietení podnikatelia JUDr.
Baláž, JUDr. Pospecha a Ing. Pamětický. Prišli s myšlienkou záchrany
zrúcaniny Beckovského hradu a zároveň s možnosťou jeho komerčného
využitia. Štát v nasledujúcich rokoch umožnil čerpanie finančných prostried−
kov z eurofondov, bolo treba využiť ponúkajúcu sa príležitosť. A obec ju aj
využila– postupne získala cca 2,5 mil. eur, za ktoré sa vykonal kus práce:
prístupová cesta na hrad, inžinierske siete na dolné nádvorie, strážna
veža – infocentrum, upravilo sa celé dolné nádvorie hradu – postavilo sa
zastrešené pódium a priľahlé domčeky s príslušenstvom, v ktorých vznikli
priestory na výstavy a predajňu suvenírov; na nádvorí vznikli priestory na
expozície v plenéri; ďalej sa opravila narušená statika delovej bašty; opra−
vila sa hradná studňa; opravili sa a prirodzene zakonzervovali hradné
múry; na hornom nádvorí sa realizovala oprava kaplnky vrátane jej zastre−
šenia a úpravy vstupného priečelia do podoby z prvej polovice 15. storo−
čia, teda z časov Stiborovcov. Vymenili sa dosky zakrývajúce hradné
cisterny na hornom nádvorí, postavilo sa úplne nové schodisko vedúce z
dolného nádvoria na horné; dolné nádvorie aj prístupová cesta sú pokryté
kamennou dlažbou, v celom areáli sa vysiala tráva, osadili svetlá, infor−
mačné tabule, detské pieskovisko....

JUDr. Oliver Baláž pripomenul zdarný koniec prvej etapy rekonštruk−
cie Beckovského hradu a upozornil, že v diele sa bude pokračovať aj
ďalej, aby bolo možné jeho komplexné využitie.

Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka, pripomenula nutnosť
rekonštrukcie hradu – prirovnala ho, v prípade, že by sa s ním nič nerobilo,
k domu, ktorý nikto neobýva, ale napriek tomu pohlcuje financie. Opravený
hrad umožní našej obci a partnerom prostredníctvom ZZ Hrad Beckov v
budúcnosti využívať čím ďalej tým viac postupne sa rozširujúce možnosti
v oblasti cestovného ruchu, ale aj iných služieb (reštauračné služby, obra−
dy v kaplnke), vrátane galerijných a múzejných.

Kastelán hradu Ing. Jaroslav Matejka vyjadril potešenie z práve zavŕ−
šenej etapy obnovy hradu a z možnosti otvorenia NKP turistickému ruchu.
Jeho hlavnou starosťou bude zabezpečovať pre návštevníkov hradu boha−
tý a zaujímavý program na celú turistickú sezónu. Napokon vyzval na
prehliadku hradu s odborným výkladom p. Jurčackovej o prácach vykona−
ných na oprave hradu ako aj so svojim príspevkom k fortifikačným danos−
tiam hradu.

Posledné slovo mali starosta obce, zástupca firiem N−Norea a Orea
Consulting, projektová manažérka a kastelán hradu – bošáckou slivovicou
si pripili na úspech hradu aj ZZ Hrad Beckov.

Na zdravie! Na novú a úspešnú budúcnosť!!!
Po skončení oficiálnej časti programu sa návštevníkom prihovorila p.

Margita Bubeníková, dlhoročná sprievodkyňa na hrade Beckov. Pripo−
menula legendu o vzniku hradu ako o dare vojvodu Stibora svojmu služob−
níkovi Beckovi a mnohé ďalšie príbehy i fakty.

Z Trenčína prišli s malým oneskorením Ing. Vojtěch Záhorský a BcA
Iveta Jurčacková. Predstavili obraz Beckovský hrad − Tu prítomnosť dý−
cha minulosťou... príďte sa nadýchnuť, (rozmery 400x220 cm, akryl na
plátne) – hlavný pútač na 1. ročníku Veľtrhu cezhraničného cestovného
ruchu regiónov SR a ČR v Trenčíne (Region Tour Expo 10. až 12.5.2012
organizovanom na výstavisku Expo center v Trenčíne). Namaľovala ho
Beckovčanka BcA Iveta Jurčacková, ktorá vytvorila aj plagáty a spolu s
Ing. Jozefom Pamětickým propagačné materiály pre ZZ Hrad Beckov,
ako aj hlavné motto hradu: „Tu prítomnosť dýcha minulosťou... príďte sa
nadýchnuť.“

Výstavu starých pohľadníc zo súkromných zbierok obyvateľov Becko−
va pripravila Mgr. Dana Badžgoňová pod názvom Hrad Beckov – sto
rokov premien. V štyroch priestoroch bolo nainštalovaných 115 pohľadníc
od roku 1898 do 60−tych rokov 20. storočia. Je to vôbec prvá výstava na
Beckovskom hrade po jeho rekonštrukcii.

O občerstvenie sa postaral Milan Nožina s manželkou, fi Beko, pomá−
hala im Veronika Martišová. Ozvučenie zabezpečil Ing. Peter Martiš. Na
príprave a samotnom otvorení hradu sa zúčastnilo množstvo nemenova−
ných dobrovoľníkov, ktorým touto cestou ZZ Hrad Beckov ďakuje za
spoluprácu.                                                                                   (b)
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Beckovský hrad po rekonštrukcii priniesol množstvo zmien, ktoré u
občanov Beckova zanechali viaceré nezodpovedané otázky. O tom,
čo je na hrade nové, o bezpečnostných opatreniach, fungovaní i struč−
nej histórii hradu vás oboznámi novozvolený kastelán, Ing. Jaroslav
Matejka, ktorý je aktuálne už aj obyvateľom našej obce. Už od roku
1999 sa ako vedúci Združenia Bludných rytierov zúčastňuje otvárania
hradnej sezóny i Beckovských letných slávností. Beckov a hlavne hrad
dôverne pozná a verte či nie, vo svojom fachu sa skutočne vyzná.

Ako sa z Vás stal kastelán?
Bol som priamo oslovený Záujmovým združením Hrad Beckov.

Dozvedeli sa, že ako Bludní rytieri sme tu už pár rokov predtým
fungovali a nakoniec som vyhral konkurz.

Aká je Vaša pracovná funkcia kaste−
lána?

Nie je to presne špecifikované. Patrí sem
všetko – od správcu budov, cez údržbára zod−
povedného za prebiehajúce práce, až po kul−
túrne podujatia. Usmerňujem aj personál hra−
du, to sú sprievodcovia, pokladníčky i noční
vrátnici, ktorí strážia hrad. Takže v podstate
všetko okolo hradu. Samozrejme, pomáhajú
mi aj ďalší ľudia z vedenia hradu, bez kto−
rých by som nemohol fungovať.

Aké sú rozdiely medzi kastelánom z
doby minulej a tým dnešným?

Spomínal som to aj pri oficiálnom odo−
vzdávaní kľúča. Kastelán v minulosti mal úpl−
ne inú úlohu, no niektoré časti sa možno tro−
chu podobali, napr. údržba, správa budov.
Je dôležité povedať, že kastelán mal vojen−
skú funkciu, bol veliteľom. Mal na starosti
obranu hradu, mestečka, celého regiónu, ktorý
patril k hradu. Kastelán bol aj veliteľom jed−
notiek, ktoré sídlili na hrade. Zodpovedal za
bezpečnosť ľudí, v tomto prípade Stiborovej
rodiny, aj za právny a hospodársky chod hra−
du. Určite mal aj nejakú organizačnú skupi−
nu zloženú z hospodárov, tajomníkov, no
pôsobil predovšetkým vo vojenskej funkcii.

Vyštudovali ste niečo, čo súvisí s his−
tóriou?

S históriou to priamo nesúvisí, mám vy−
študovanú vojenskú akadémiu. Som vojak z povolania a dôstojní−
kom v zálohe aj naďalej zostávam. Nuž, prísaha je len jedna. Súvisí
to aspoň s pôvodnou funkciou kastelána, žiaľ, nie s tou dnešnou. Istý
čas, asi dva mesiace, som vypomáhal na Trenčianskom hrade ako
sprievodca. Bola to pre mňa dobrá skúsenosť.

Ste kastelán hradu a vedúci Združenia Bludných rytierov − ako
to všetko stíhate?

Združenie Bludní rytieri funguje od roku 1997, vypĺňa všetok môj
voľný čas, v podstate celý môj život. Beckov sme objavili takpovediac
náhodou, a potom už bol iba krok k obdobiu života vojvodu Stibora a
kráľa Žigmunda Luxemburského. Hlavne nás tu zaujali Beckovské
letné slávnosti a počiatočné nadšenie, s ktorým sa robili. Chýbala
nám len tá hradná dobová časť, tak sme ju vedeniu obce ponúkli v
priebehu nasledujúcich rokov. Neukazujeme však len stredovek.
Máme rozbehnutý aj projekt Cesta riekou Eridanos, kde sme robili
starogrécku loď Hyperboreu. Bohužiaľ, už druhý rok čaká na suchu,
pretože nevieme nájsť zodpovedajúci prístav, strážené kotvisko. V
našich silách nie je vybudovať kotvisko na Váhu či na Sĺňave a záro−
veň si ho strážiť. Chceli by sme rozšíriť obzory našej verejnosti, kul−
túrne dianie nielen o stredovek, ale aj o starovek. To isté platí aj
priamo o Beckove. Život tu bol už omnoho skôr, o čom svedčia aj
nálezy. Napr. taká Lužická kultúra v neskorej dobe bronzovej či želez−
nej a časom aj samotní Slovania. Tí vždy nadväzovali na väčšie

kultúry, na hradiská, valy, ktoré tu boli už predtým a oni ich len správ−
ne využili. Asi od 9. storočia, možno aj skôr, mali Slovania na Bec−
kovskej skale drevené hradisko. Budeme radi, keď ľudia pochopia,
že Slovensko, resp. Horné Uhorsko tu bolo aj v stredoveku. Mimo−
chodom, výraz Slovensko sa po prvýkrát vyskytol v roku 1488 a prvé
písomné pramene v niektorých kronikách (pozn. zmes češtiny a slo−
venčiny) pochádzajú z druhej polovice 14. storočia. Samozrejme,
hovorilo sa tu aj latinsky až do nástupu Habsburgovcov, kedy hovo−
ríme o germanizácii a neskôr o maďarizácii. Naším cieľom je oživiť
históriu a ukázať, že tu neboli len Maďari, ale aj Slováci, hoci v Uhor−
sku pôvodne nikto neriešil národnostnú otázku.

Odkiaľ čerpáte odborné vedomosti?
Ide o samoštúdium, no, bohužiaľ, nemám

veľa času na čítanie. Ako Bludní rytieri sa už
dlhé roky pohybujeme v tomto prostredí, tak−
že máme veľa známych. Dokonca s pánom
Pavlom Dvořákom sme natočili dva dokumen−
tárne filmy. Máme veľmi dobrých známych
nielen medzi historikmi, ale aj medzi archeo−
lógmi. Hovorí sa, že archeológia je kostra
histórie, keď berieme históriu ako telo, takže
bez archeológie by nemala história žiadne
hmatateľné podklady. Sme priamo pri zdroji,
treba čerpať informácie hlavne od prameňov.

Kde môžu nájsť návštevníci informácie
o hrade, prípadne o programe?

Webová stránka www.hrad−beckov.sk ob−
sahuje všetky aktuality a novinky. Založilo
ju ZZ Hrad Beckov a spravuje ju pán Záhor−
ský, no môže ju dopĺňať ktokoľvek. Bludní
rytieri majú svoju vlastnú stránku
www.bludni.sk, kde už záujemcovia nájdu
informácie priamo o nás.

Na webe návštevník objaví projekty ako
botanická záhrada či virtuálna prehliadka.
O čo ide?

Botanická záhrada by tu raz mala byť, no
pravdepodobne sa to tento rok nezrealizu−
je. Aktuálne jedna botanička spracúva pro−
jekt, ktorý musí byť schválený správnou ra−
dou či pamiatkovým úradom a pod. Samo−
zrejme, nevyhnutné sú aj financie. Botanic−

ká záhrada by mala mať náučnú funkciu pre turistov, mala by obsa−
hovať traviny, byliny, flóru, ktorá je typická pre miestne okolie a ktorá
v stredoveku slúžila na korenenie. Čo sa týka virtuálnej prehliadky,
tiež je vo fáze prípravy. Fotograf hrad už nafotil, čaká sa už len na
spracovanie technickej stránky.

Nedávno vyhorel hrad Krásna Hôrka, Beckov v roku 1729 tiež.
Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté po rekonštrukcii?

Je to veľmi populárna téma. Našťastie, my tu nemáme toľko šin−
dľových striech, máme zastrešené len to spodné nádvorie s drevený−
mi budovami. Za týmto účelom sú niektoré časti objektu natreté špe−
ciálnym náterom, ktorý znižuje horľavosť a tieto nátery pripravujeme
aj pre šindle. Ak hovoríme o protipožiarnej ochrane, jednotlivé objek−
ty sú zabezpečené hasiacimi prístrojmi.

Simulovali hasiči aj nejaké priame zásahy voči požiaru na hrade?
Z dokumentácie viem, že tu bol výjazd profesionálnej jednotky z

Nového Mesta nad Váhom, ktorý je predpísaný technickou normou.
Neviem, či s nimi spolupracoval aj obecný dobrovoľný hasičský zbor.
No zisťovalo sa, či je prístup na hrad zodpovedajúci pre technické
vozidlo, či vyhovel. V konečnom dôsledku, majú to vyskúšané, ale
snáď to nebude nutné skúšať naostro.

Na čo slúži tá mačina na hradných múroch? Nebude časom
nebezpečná?

Nie. Na základe pozorovania, výskumu jednej firmy v Čechách sa

PREDSTAVUJEME:
kastelán Hradu Beckov Ing. Jaroslav Matejka

KASTELÁN NIE JE LEN KĽUČIAR NA HRADE

Na fotografii kastelán Jaroslav Matejka ako Sti−
bor a Zdenka Kosarová ako Dobrochňa
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zistilo, že múry zakryté mačinou nestrácajú tak
rýchlo vlhkosť a zabraňujú vyplavovaniu váp−
na. Predovšetkým sa tie múry stabilizujú a po−
kiaľ tam ta mačina je, tak vydržia možno dvad−
sať rokov, bez neho by to bolo maximálne desať.
Navyše, mačina sa dá ľahko vymeniť a radšej
nech traviny rastú tam, než by sa mali zakore−
niť priamo do stien. Najvhodnejším variantom
by bolo pokryť ich strechou, ale to je drahé.

Ozývajú sa kuvičie hlasy, že rekonštrukcia
sa dotkla najmä dolného nádvoria a nie hornej
časti hradu, ktorá je zaujímavejšia. Prečo?

Je to veľmi jednoduché. Predstavte si, že
by sa prerábalo od horného paláca a prechá−
dzalo by sa nezrekonštruovaným dolným ná−
dvorím – takto by to nemalo zmysel. Myslím
si, že obec postupovala dobre, upravili sa prí−
stupové cesty, vybudovala základná infraštruk−
túra. Mohli by sme mať síce super severný
palác, ale ak by sme nemali sociálne zariade−
nia či parkovacie miesta, vtedy by nastal prob−
lém. Preto sa začalo výstavbou záchytných par−
kovísk pri obecnom úrade či Trojičným námes−
tím. Chceme mať síce krásny hrad, no vieme
aj to, že turista najskôr musí prejsť námestím,
prístupovou cestou či pokladňou, ktorá bola
dosť zastaralá. Musíme sa reprezentovať.

Hrad je otvorený už mesiac. Dá sa pove−
dať, že je dnešná forma toho, čo sa ponúka
na hrade, lepšia ako bola v minulosti, keď
hrad spravovala len obec a programy sa
konali skôr výnimočne?

Verím, že dnešná forma je lepšia, inak by
sme to predsa nerobili. Snažíme sa učiť z dob−
rých vecí z minulosti, ale aj zo starých chýb a
zdokonaľovať ich pre budúcnosť. Tento rok by
som to jednoznačne nazval „skúšobná pre−
vádzka“, kedy s vedením združenia hľadáme
tie správne cesty.

Aké sú plány s hradom do budúcnosti?
Predovšetkým začať rekonštruovať horný

hrad a doriešiť infraštruktúru do horného hra−
du. Obec Beckov projekty rieši. Prioritou je
hradná kaplnka a jej rekonštrukcia do pôvod−
ného stavu – empora, gotické okná i portál –
a prípadne ju v budúcnosti vysvätiť. Pôvodná
strecha na kaplnke bola kamenná s gotickou
klenbou, no z nedostatku financií sa to takto
nedalo zrealizovať. Dokonca aj na svete je
veľmi málo stavbárov, ktorí by to dokázali po−
staviť pôvodnými technológiami. Preto archi−
tekt kaplnku navrhol s drevenou strechou, ktorá
sa dá jednoducho opraviť, je lacnejšia i ľah−
šia. Takto netrpí ani koruna kaplnky, ani múry,
ktoré majú už šesťsto rokov.

V Beckove ste našli prácu kastelána, ale
aj bývanie. Prvé dojmy po presťahovaní?

Vyrastal som v Trenčianskych Tepliciach,
mestečku fakt malom, takže veľký rozdiel nevi−
dím. Celý môj krátky život som cestoval, hlavne
za prácou, takže na táto zmena ma príliš ne−
prekvapila. Beckov sa mi však vždy páčil, je to
prekrásna lokalita a určite si tu ľahko zvyknem.
Našťastie, moja rodina ma v tom podporila.

Myslíte si, že sa v posledných rokoch zvý−
šil záujem o históriu?

Podľa mňa áno a dúfam, že sa ešte bude
zvyšovať. Ľudia začínajú objavovať históriu,
vzdelávať sa. Je to spôsobené nielen filmami,
internetom, ale práve aj takými podujatiami,
ktoré ponúkame. Takže verejné povedomie sa
zlepšuje, čo nás kvôli hradu Beckov teší.

                                   Kristína Jurzová

Na začiatok si dovolíme citovať web−strán−
ku mladej umelkyne, Beckovčanky BcA  Ivety
Jurčackovej (www.unigalart.com). Sama o
sebe napísala:

„Volám sa Iveta Jurčacková. Študovala
som Fakultu umenia a designu v Ústí nad
Labem, 2005−2010 v ateliéri designu skla a na
Hacettepe university v Ankare v Turecku v
ateliéri maľby.

Pracovala som pre rôznych klientov v ob−
lasti interiérovej maľby a grafického designu.

Zaujímam sa tak isto o fotografovanie.
Pracovala som ako konzultantka v Nórsku,

na Slovensku, v Českej republike a v Turecku.“
O svojej tvorbe v časti Galéria napísala:
„Priestor pre maľbu je východiskový bod,

od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Je veľmi
dôležité, aby námet rešpektoval danosti
priestoru. Preto plocha použitá na maľbu by
mala byť v harmónii s Vašou a tak isto s mo−
jou fantáziou. Táto vzájomná zhoda vytvára
vhodné podmienky pre moje umenie. Mojím
cieľom je, aby maľba pozitívne komunikovala
s priestorom a priestor s vami... Takže mi do−
voľte, aby som Vás pozvala do svojho priesto−
ru maľby a sveta ilúzie.“

Všimnite si, ako Iveta Jurčacková dokáže vyvo−
lať v divákovi ilúziu priestoru, pohybu a v prípade

Beckovského hradu aj času – prichádza k nám
stredoveký rytier v plnej zbroji vedľa koňa, aby po−
odhalil tajomstvá života na starom hrade a jeho
ústretovosť sa stretá so záujmom dneška – mladý
muž s dievčatkom sa obracajú k nemu – chcú sa
nadýchať vôní dávnych časov. Oni vstupujú do jeho
sveta zašlej slávy a on prekračuje storočia, aby
vstúpil do sveta nášho. A všetko sa deje na dolnom
okraji iluzívneho rámu na pozadí ruín hradu.

Ivetka, myslíš si, že máme čo to spoločné
s rytierom zo Stiborovho dvora? Alebo je v
tom popri úcte k hrdinom minulosti hlavne
kus romantiky, cez ktorú sa zvykneme poze−
rať na zašlé časy?

Nikdy som nad tým nerozmýšľala z tohto uhla
pohľadu. Myslím si, že pre ľudí to je pútavé. Brnenie,
rytier, hrdina, biely kôň a je to jasné. Asi áno, je to kus
romantiky. A možno aj tak trochu dokreslenej.

Tento obraz úctyhodných rozmerov 4 x 2,20
m vznikol na objednávku, bol vystavený na 1.
ročníku REGION TOUR EXPO − výstavy cezhra−
ničného cestovného ruchu regiónov SR a ČR v
Trenčíne v dňoch 10.5. − 12.5.2012. A tí, ktorí sa
zúčastnili otvorenia hradu pre Beckovčanov 12.
mája 2012, mohli sa stať svedkami jeho prinese−
nia na nádvorie hradu a následného umiestnenia

BECKOVSKÝ HRAD alebo TU PRÍTOMNOSŤ DÝCHA
MINULOSŤOU. PRÍĎTE SA NADÝCHNUŤ...

na javisko. Prvými obdivovateľmi sa stali malé
deti, ktoré pred ním bezprostredne začali šantiť.

Ivetka, pokiaľ viem, maľba vznikla za veľmi
krátky čas, povedz nám o jeho vzniku, ale aj
o náročnosti prepravy na výstavu a potom na
hrad. Čo ťa inšpirovalo pri jeho tvorbe?

Áno, obraz som vytvorila za 2 dni, asi 30 ho−
dín. Nechcela som len maľovať akýsi výjav hra−
du, vlastne motív obrazu ma proste napadol, keď
som už vedela, aký veľký obraz bude. Zhmotnila
som len svoje motto s tým, že som začiahla aj do
ilúzií, ktorým sa venujem.  Preprava bola nároč−
ná, samozrejme, kvôli váhe a hlavne formátu ob−
razu.  No a šliapať s takým obrazom do strmého
kopca tiež nie je sranda, ale, chvalabohu, som na
to nebola sama. Takže vlastne sa ani nemôžem
sťažovať, všetko jednoducho vychádzalo super.

Beckovský hrad nie je jediné dielo, ktoré v
našej obci vyšlo spod jej rúk. Prvou prácou bol
maľovaný portál a výklenok apsidy kaplnky P.
Márie Lurdskej, ktorý si maľovala v auguste mi−
nulého roka. Dve maľby si urobila v SKC Dotyk
– v interiéri pohľad na iluzívnu krajinu a v exteriéri
bránku oživujúcu betónový múr.

Ako si našla cestu k maľbe na stenu, teda
k spôsobu umeleckého vyjadrenia, ktoré je
hodne náročné a skrýva veľa úskalí?

Maľbu som študovala. Ale na stenu som za−

čala maľovať po vysokej škole. Nebol to ciel, len
akási príležitosť no a skončilo to tak, že sa s tým
živím. Neviem či sa dá hovoriť o umeleckom vy−
jadrení či umení. V tejto brandži, ak niekto niečo
chce, tak to namaľujem, prispôsobím priestoru,
aby to sedelo a zároveň splním víziu zadávateľo−
vi. Všetky ilúzie na stenu, ktoré som maľovala,
sú realistické. Akési kopírovanie reality. Ale mám
vízie ďalšej práce práve ten realizmus vynechať.

Maľuješ aj klasické obrázky, ktoré možno
umiestniť na stenu? Aký námet ťa v súčas−
nosti vyzýva k umeleckému stvárneniu? Je
ilúzia a priestor ústrednou témou tvojej tvor−
by?

 Áno maľujem obrazy aj na zákazky, čo sú
väčšinou portréty. Ilúzia nie je mojou ústrednou
témou. Je to niečo, čo ma baví, ale  mám vlastnú
tvorbu, ktorej sa venujem. Námetov je veľmi veľa,
momentálne sa venujem  kompozíciám z achro−
matických farieb (čierna, biela a ich odtiene).

Ďakujem za rozhovor.
Iveta Jurčacková je tvorcom ústrednej myš−

lienky zaznievajúcej na Beckovskom hrade zo
všetkých strán: Tu prítomnosť dýcha minulosťou...
príďte sa nadýchnuť...

Dana Badžgoňová



8 číslo 2 − júl 2012Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Hrad Beckov slávnostne otvoril svoje brány pre verejnosť v sobotu 19.
mája 2012. Dvojročná rekonštrukcia priniesla očakávané ovocie a hrad sa
mohol predstaviť verejnosti vo vynovenom šate. Túto príležitosť si počas
prvého víkendu nenechalo ujsť takmer štyritisíc návštevníkov! Záujem bol
teda obrovský. Pani Vierka Bučková a Vlasta Šrámková, ktoré pracujú v
novej pokladni, i ďalší pracovníci na hrade mali čo robiť, aby príval návštev−
níkov usmernili. No v konečnom dôsledku sa im to úspešne podarilo, za čo
všetkým patrí obrovská vďaka.

Oficiálne otvorenie sezóny začalo o trinástej hodine, kedy zazneli sláv−
nostné fanfáry a delová salva. Tá sa vydarila síce až na druhý raz, ale
aspoň sa začalo vo veselom, úsmevnom duchu. Potom predniesli príhovor
starosta obce Beckov Karol Pavlovič a dobovo oblečený kastelán hradu
Ing. Jaroslav Matejka. Po ceremoniálnom odovzdaní kľúča už návštevní−
kov čakala veľkolepá nádielka „stredovekého“ programu. A bolo sa na čo
pozerať. Rytieri v plnej zbroji predviedli šermiarske scénky a súboje. Diváci
získali informácie o výrobe dobových zbraní, s napätím sledovali ukážky a
rôzne bojové techniky, pri ktorých takmer tiekla krv. Na pódiu sa taktiež
predviedli „Turkyne“ so svojimi brušnými tancami. Stiborovci či Bánfyovci by
sa možno v hrobe otáčali, keby videli vo svojej pevnosti svojho úhlavného
„nepriateľa“. No pri pohľade na vlnivé nežné pohlavie by isto aj oni pookriali,
tak ako mnohí mužskí návštevníci, ktorí si na nich mohli oči vyočiť. Vzdu−
chom zneli nielen exotické turecké tóny, ale aj rytmus živej medieválnej
hudby v podaní Vrbovských vŕb, ktoré dokonalo dotvárali atmosféru tohto
nádherného, energiou nabitého dňa. Turisti mali možnosť zastaviť sa v škole
majstra kováča, kde ich čakal výklad a zručnosť kováčskeho umenia i

ďalších starých remesiel. Mohli si vychutnať aj nezvyklé, ale výborné dobro−
ty v stredovekej kuchyni. Okrem toho bola pre záujemcov pripravená luko−
strelecká súťaž či turnaj Majstra kováča a Hradnej gazdinej v hode nákovou
a perinou. Víťazi všetkých turnajov boli verejne vyhlásení a patrične odmene−
ní za svoju snahu a podané výkony. Hrad síce praskal vo švíkoch, no v

očiach turistov však svoju skúšku obstál, o čom svedčí aj zhodnotenie
jedného návštevníka zo Zvolena: „Na Beckovský hrad chodíme s manžel−
kou tradične každý rok, radi sa sem vraciame. Správa, že hrad sa bude
rekonštruovať, nás veľmi potešila, pretože jeho obnova bola nevyhnutná.
Dva roky sme s napätím čakali na výsledok vykonaných prác. Sme prijem−
ne prekvapení, čo všetko sa tu urobilo. Je to obrovský krok vpred. Už to nie
je len prázdna zrúcanina, toto miesto je sčasti na nepoznanie. Veľmi sa nám
tu páči a dúfame, že v rekonštrukcii sa bude pokračovať, pretože tento hrad
si to zaslúži.“ Takéto kladné hodnotenia sa sypali zo všetkých strán. Pozi−
tívnu energiu a chuť napredovať nám prinieslo aj zhodnotenie známeho his−
torika Pavla Dvořáka (foto na str. 1), ktorý mal v tento deň na hrade pred−
nášku a ponúkal návštevníkom zaujímavé historické knihy zo svojho vyda−
vateľstva: „Je úžasné, že Beckov ožil. A ešte úžasnejšie je, že nielen Bec−
kov, lebo v súčasnosti sa dáva do poriadku vyše štyridsať hradov. Niektoré
som navštívil a je to zázrak, čo sa s nimi deje a zázrační sú aj ľudia, vďaka
ktorým sa to deje. To sú takí ľudia, ktorí sú šťastní, keď vidia tú premenu,
plody svojej práce. A za to im patrí obrovská vďaka.“ Samozrejme, vždy sa
nájdu aj nespokojní jednotlivci. Ale ako sa vraví – sto ľudí, sto chutí. Hrad
však ide s dobou. Do Beckova sa opäť vrátilo divadlo a kino. Prvé premie−
tanie prebehlo vo veľkom štýle. Skalní fanúšikovia MS v ľadovom hokeji
dostali príležitosť sledovať zápas Česko vs. Slovensko priamo na hrade a
nemuseli nikam odchádzať. Občerstvenie bolo, samozrejme, zabezpečené.
Po výhre 3:1 pre nás vzduchom neplánovane zahrmelo delo a urobilo bodku
na záver tohto dňa. Teda takmer. Čerešničkou na torte bol krásny oh−
ňostroj, ktorý zabezpečilo ZZ Hrad Beckov. Otvorenie sezóny 2012 môže−
me teda zhodnotiť úspešne a veríme, že hrad si tento dobrý status dokáže
udržať aj naďalej.

ZMENY NA HRADE
Na hrade však nastalo veľa zmien a to nielen v oblasti rekonštrukcie.

V areáli pribudli aj dobové zbrane ako katapult, húfnica, či iné exponáty,
ktoré sa stali trvalou súčasťou hradu. Návštevník sa ich môže dotknúť,
priblížiť sa k stredoveku, a tak sa cítiť omnoho autentickejšie. Za pozití−
vum treba označiť osadenie viacerých smetných košov, ktoré na hrade
dlhoročne chýbali, čo zjednoduší prácu pani Ľudke Habšudovej. Plusom
je aj samostatný obchodík so suvenírmi. Nájdete tu všetko potrebné, ba
dokonca aj ručné výrobky sympatickej hrnčiarskej rodinky, ktorá obcho−
dík vedie a zároveň ukazuje svoje remeselné majstrovstvo zákazníkom.
O bezpečnosť hradu sa starajú noční strážnici, pán Pavol Pavlovič a pán
František Sládek. Ak patríte k tým, čo síce v Beckove bývajú, ale nepo−
znajú presnú históriu hradu a obce, máte šancu zmeniť to. Od utorka do
nedele vás v každú celú hodinu prevedie priestormi hradu sprievodkyňa,
odetá v historických červeno−žltých šatách, symbolizujúcich Stiborove
farby v erbe. Okrem toho je na hrade množstvo ďalších zmien, ktoré by
ste mali vidieť a rozhodne nepremeškať. Jednou z takýchto vhodných
príležitostí budú Beckovské slávnosti v dňoch 13. − 15. júla. Známe bojo−
vé scény sa tento rok budú pravdepodobne konať na dolnom nádvorí a
nie na kopci za hradom, ako po minulé roky, čo znamená, že návštevní−
kov čaká zaujímavá akčná premiéra. A keďže „tu prítomnosť dýcha mi−
nulosťou, príďte sa nadýchnuť“. Tešíme sa na vás!      Kristína Jurzová

BECKOVSKÝ HRAD ZAČAL ŽIŤ

Trnavská skupina historického šermu

Takto sa písali knihy pred Guttenbergom

Dobová kuchňa v prevádzke
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Beckovský hrad po svojom opätovnom otvorení pripravil pre návštevní−
kov mnohé novinky, niektoré prinášajú nové zážitky, kultúrne vyžitie, ale aj
vedomosti, iné sú najmä pre potešenie očí, ďalšie rátajú aj s možnosťou ich
použitia hoci aj v domácnosti ku konzumácii jedla či nápojov. Krása nielen
pre oči. Takéto predmety môžeme nájsť v Souvenir Shope na Dolnom ná−
dvorí Beckovského hradu, kde vystavujú a predávajú svoje výrobky a vý−
robky iných remeselníkov Vozárikovci z Trenčína. Ich výrobky sú v niekto−
rých prípadoch dokonalé napodobeniny – repliky – dobových predmetov a
niektorí tvrdia, že aj odborník má problém rozoznať, či ide o originál alebo
súdobú napodobeninu. Preto sme sa spýtali Petra Vozárika, mladého nad−
šenca pre stredoveké remeslo, na niektoré zaujímavosti z jeho činnosti.

Predpokladám, že výroba replík stredovekých nádob je spôsob ako
sa dokonale naučiť remeslo?

Museli sme začať študovať technológiu výroby z archeologických nále−
zov. Pozerali sme na črepy rôznych tvarov, veľ−
kostí a farieb. Všetko toto nám napovie niečo o
pôvodnej nádobe, jej využití a hlavne o jej výrobe.
Keď sa človek naučí čítať v črepoch, je to ako čítať
v knihe. Jednotlivé črepy Vám dajú celkový obraz
o tej dobe. Z úlomkov sa dajú rekoštruovať celé
džbány, poháre, misky. Z otlačkov a ryhovania na
črepoch sme zistili aké špachtle používali, alebo
čím všetkým ozdobovali a dekorovali kuchynský
riad. Zo zafarbenia môžeme vidieť, že staršie ná−
doby sa iba zadymovali. To je technológia, ktorá
čiastočne impregnuje črep, a ten sa stáva nena−
siakavý. Neskoršie začali používať glazúry. Naj−
častejšie to bola slamovo žltá, zelená a hnedá.
Keď sa človek lepšie prizrie pod nohy, staré čre−
py nájde skoro všade na hrade a v jeho okolí. V
stredovekých domácnostiach sa bežne používali
predovšetkým hlinené hrnce, džbány, fľaše, po−
háre, misky a misy, ploché misky a taniere (tanie−
re sa objavili až koncom 15.storočia a hojnejšie sa
používali až v 16. storočí). Hrnce v 13. až 15.stot.
bývali bez glazúry, s jednoduchými vzormi (čiara,
vlnovka, vodorovné linky a vrypy). Nádoby slúžili
k vareniu, prenášaniu jedla, k nalievaniu i stolova−
niu a k uskladneniu potravín. Hrnce na varenie
mali malé dno a vyduté boky, lebo nekúrilo sa pod nimi, ale okolo nich.
Panvica bola vlastne trojnožka s rukoväťou, do ktorej sa vkladala rúčka pre
lepšiu manipuláciu, pretože sa vkladala do ohňa.

Ako vidíme, vyrábate aj „staré“ kusy, ale hlavne keramiku glazova−
nú podľa vzorov z neskoršieho obdobia. Prezraďte nám, odkaľ stre−
dovekí hrnčiari brali suroviny na svoju výrobu? A kde „nakupujete“ v
súčasnosti?

Zo zloženia hliny sa dajú určiť aj miesta, kde ju chodili stredovekí hrnčiari
kopať. Väčšinou to boli miestne ložiská mastnej ílovej hliny. Používali jemnú
alebo hrubozrnnú, do ktorej pridávali rozomletý kremeň a kremený piesok.
Glazúry si museli rozomlieť a farbiť oxidmi kovov. Zelenú tvorí oxid medi,
červenú železo, modrú kobalt atď. Materiál si brali z prírody zo svojho okolia.
Dnes si to jednoducho kúpime v predajni s potrebami pre keramiku. Ak by
som mal absolvovať celý výrobný postup od nálezu ložiska, odskúšania
hliny až po hotový hrnček, tak ten by bol nepredajný.

Čo bolo najťažšie pri zvládnutí hrnčiarskeho remesla? Kto vás učil?
Aké sú ďalšie nástrahy – napríklad pri používaní farebných glazúr? V
čom ste už dokonale doma? Špecializujete sa na konkrétny typ ná−
dob? Čo všetko vyrábate?

Najhoršie na výrobe keramiky a najviac to platí pri výrobe historickej je to,
že nikde nie je návod ako ju vyrobiť. My musíme vlastne znovuobjaviť jej
výrobný postup. To sa dá iba formou pokus omyl. Základy výroby mi dal môj
otec. Podrobnejšie som sa tomuto remeslu naučil v škole v Pezinku s praxou
v Modre − Majolike. Tam sme boli ako prvá trieda vedení ku komlexnej výrobe
a neboli sme zameraní len na jednu techniku ako tomu bolo pred tým. Prešli
sme si celým procesom od spracovania hliny, návrhu na výrobok, točenie na
kruhu, maľovanie, sadrovanie (výroba sadrových foriem) odlievanie, výpal. A
aj samotný predaj. Základy samostatnosti od návrhu výrobku cez jeho výrobu
a predaj. Na konci nám majster povedal, aby sme vyrábali to, čo by sme si
my sami chceli kúpiť. Pri použití glazúr treba dbať na presný technologický
postup, inak sa niekoľko dňová až týždňová práca pokazí. Glazúra môže
vybublinkovať, popraskať, odlupovať sa. Treba dať pozor aj na to ako sedí na
črepe a pri akej teplote. Glazúra je vlastne sklovitý povlak na črepe. Ten
musíme najskôr vypáliť na 1000°C, to trvá 8 hodín, a potom pec 1deň chladne.
Pri tomto výpale sa hlina spevní, zmení sa jej kryštalická štruktúra. Vyhoria

všetky organické častice (rastlinné, živočíšne). Druhý výpal je s glazúrou, a
tam závisí od hrúbky nanesenej glazúry a, samozrejme, jej zloženia. Najdôle−
žitejší je jej bod výpalu a bod tavenia. To môže byť niekedy rozdiel iba 10−20
stupňov. Glazúry pálime v rozmedzí od 1000°C, to sú mäkké, až po tvrdé
kameninové na 1250°C. Pri týchto vysokých teplotách treba vedieť aj zloženie
hliny, teda či túto teplotu vydrží a neroztečie sa ako láva, čo by zničilo samot−
nú prácu a aj vypaľovaciu pec. Myslím, že dokonale doma nebudeme asi
nikdy v ničom, pretože vždy je ten výsledok trošku rozdielny ako naša pred−
stava. Aj po rokoch výroby otvárame pec s dúfaním, aby to bolo dobre, či sa
niečo nestalo, či nebola bublina v hline, to by potom výrobok roztrhalo a zničilo
aj ostatné. Je to stále tak trochu lotéria. My sme začali, myslím, ako prví na
Slovensku s výrobou historickej keramiky podľa originálov z múzeí. Začali
sme s keramikou od 5000 rokov pred Kristom, čo boli prvé kultúry, ktoré
vyrábali keramiku na našom území. Vo väčšej miere sme sa zamerali na

obdobie 500 pred Kristom − Kalenderberská kultúra
(pomenovanie po najhojneších nálezoch tejto kultú−
ry v oblasti Kalenderberg v Rakúsku), pretože táto
keramika bola a je svetový unikát. Sú tam vyobra−
zenia šamanov, slnečné symboly, pohrebný rýtus,
kult býka a podložený obchodný styk našej oblasti
s oblasťou Stredomoria. Spolupracujeme s Archeo−
logickým múzeom v Bratislave, kde sme urobili re−
konštrukciu Kniežacej mohyly v mierke 1:1, obsa−
hovala 21 pomaľovaných nádob o výške cca 50
cm. Momentálne vyrábame hlavne komerčnú kera−
miku. Ak si nájdeme trošku času, tak urobíme aj
nejaký ten úlet do histórie. Tam je nespočetné množ−
stvo nápadov, ktoré sa dajú použiť aj v dnešnej
dobe. Práve dekor z historických nádob je v tejto
pretechnizovanej dobe oku lahodnejší.

Ako ste vyrábali beckovskú pečať z prvej
polovice 15. storočia (nápis: Sigillum civitatis Bu−
lundus; právo pečate udelil roku 1412 mestečku
Beckov cisár Žigmund)? Skúste podrobnejší po−
pis, aby mali čitatelia predstavu o výrobe.

Najskôr sme potrebovali nájsť múzeum alebo oso−
bu, ktorá má originál pečatidla. Po pár telefonátoch
sme sa dostali k p. Jozefovi Karlíkovi z múzea v
Novom Meste nad Váhom. Bol veľmi milý, ochotný a

s radosťou nás prijal a vôbec nemal problém s tým, že by sme si urobili otlačok
z originálu. Vlastne sme pečatidlo odliali do lukoprénu, a potom z lukoprénu sme
vyrobili sádrové razítko, ktoré zatláčame do hliny. Vytlačené pečate potom
nechávame niekoľko dní schnúť, keď sú suché, zospodu sa brúsia a začisťujú,
a potom idú do pece, kde sa pália na približne 1000°C. Po výpale sa patinujú
pigmentami. Nakoniec sa na ne zozadu lepí magnetická fólia, aby sa dali pripnúť
na chladničku, keďže magnetky sú dnes veľmi obľúbené.

Prečo ste si vybrali hrnčiarske remeslo? Živíte sa ním? Čo na to
vaša rodina, má partnerka porozumenie pre vašu prácu?

V hrnčiarstve vlastne pokračujem v šľapajách môjho otca, on ma k nemu
priviedol. Áno, snažím sa s tým živiť už niekoľko rokov, či úspešne, to
budem vedieť posúdiť asi až s odstupom času. Rodina ma v tom podporuje,
im patrí veľká vďaka a určite aj mojej priateľke, na ktorú mi o to menej
zostáva času, čím viac sa venujem remeslu.

V hradnej predajni ponúkate aj pekné pohľadnice Beckova, čo ešte
návštevníci môžu obdivovať?

Suveníry sa snažíme držať v stredovekej atmosfére. Všetky predmety
sú nejakým spôsobom prepojené alebo aspom inšpirované stredovekom.
Najobľúbenejšie u turistov sú, samozrejme, pohľadnice a magnetky. Pre deti
máme Beckove roľničky pre šťastie, drevené meče, luky, kuše aj štíty a
rytierske papierové prilby. Okrem toho predávame aj ručne kované svietni−
ky, knihy, mince, rôzne prívesky v tvare stredovekých zbraní a prilieb. A
tiež nesmiem zabudnúť ani na medovinu − veľmi obľúbený staroveký nápoj.
Časom by sme chceli rozšíriť tovar aj o iné veci ako napr. repliky pohárov,
džbánov a inej keramiky priamo z Beckovského hradu, ručne šité bábky
šaša Becka, CD−čka so stredovekou hudbou atď.

Na záver: ako sa vám páči Beckov? Kedy ste boli prvýkrát na hrade?
Beckovský hrad je veľmi pekný, má príjemnú komornú atmosféru. Výho−

dou je, že je celom nízko položený, a tak dostupný skoro každému. Pr−
výkrát som ho navštívil, keď som bol ešte dieťa. Bolo to tak dávno, že už si
to ani nepamätám. Rodičia ma často vodievali po hradoch a možno práve
preto som si vypestoval vzťah k histórii.

S p. Vozárikom sa lúčim so želaním úspešného podnikania aj v malej
predajni na Beckovskom hrade. Veľa zdravia a spokojnosti v práci i osob−
nom živote praje                                                 Dana Badžgoňová

Oživená keramika hradu a podhradia

Majster Vozárik pri práci
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Postrehy turistov a návštevníkov obce
Viera Štepitová, Bratislava:
Beckov som navštívila s priateľkou 9.až 10.

júna 2012. Nebolo to moje prvé stretnutie s
obcou. Bola som v Beckove cca pred 10 rok−
mi − zdal sa mi nádherný a tentokrát sa ten
dojem nezopakoval kvôli pár rozpadnutým
domov a zrušenému Domovu dôchodcov...

Pred odchodom sme sa ešte raz prešli po
dedine a už sa nám zdalo, že nemáme až
taký kritický pohľad ako v sobotu. Že to skôr
vyplývalo z akéhosi osobného rozpoloženia,
resp. očakávaní. Zrúcanina Hradu je pekne
zakonzervovaná. Dolu v krčme nás informo−
vali, že posledný vstup je o 17.30, tak som sa
tam vybrala (po návšteve cintorína) na 17.30.
Dnu ma síce vpustili, ale vysvitlo, že to bude
bez výkladu, lebo posledný vstup so sprievo−
dom bol o 17.00. Nevadí. Hrad sa mi páčil,
program tam nebol v tom čase žiadny, iba
pripravovali stánky na sobotu pre deti. Výsta−
va starých fotografií bola veľmi milá.

Okrem hradu, to je klasika, páčil sa mi ta−
kisto domov sestričiek, nové námestie − je na−
ozaj pekné, a tiež Kúria. Ľúto mi bolo zrušené−
ho Domova dôchodcov − určite obec nejakých
seniorov má, a keď to tam už raz bolo, tak je
škoda, že v dedine domov už nie je. Park
vyzeral trochu zanedbane a na vrátach Mú−
zea po zatvorení nevisí tabuľa s otváracími
hodinami. Keď som sa pozrela za plot, bol tam
vysoký nepokosený trávnik, takže som mala
dojem, že Múzeum asi nefunguje. Ale múze−
um nie je majetkom obce, ako som sa dozve−
dela. Neviem, čo iné napísať, nikdy som neve−
dela písať poetické slohové práce.

Človek ale i komunita, spoločnosť musia dnes
a denne vykročiť na svoju cestu znova a zno−
va. Mnohé cesty vznikajú aj naskočením do roz−
behnutého vlaku alebo, menej dramaticky, voľ−
bou správneho peróna a vyčkaním toho „môj−
ho“ vlaku. Možno niečo podobné sa stalo aj v
našej obci, keď pred piatimi rokmi sa stretli istí
ľudia a povedali si „ideme do toho“. Týkalo sa
to, jednoducho povedané, zhodnotenia majetku
obce s perspektívou otvorenia väčších mož−
ností jeho využitia v budúcnosti.

Toto vykročenia na nové (pre nás) cesty,
ako to býva medzi ľuďmi zvykom, nenarazilo
na všeobecné pochopenie a mnohí sú do
dnešného dňa v zajatí pochybností, akoby to,
čo vzišlo z tejto „dohody“ nebolo pre obec lep−
šie. Žeby ich trápilo staré známe cui bono (čí
prospech)?

Prečo miesto snahy po reálnom zhodnotení
vecí okolo nás sa radšej utiekame k vidine „zá−
zraku“, chceme, aby sa veci vyvíjali smerom a
spôsobom, ktorý je pre normálny život, dianie
okolo nás nereálny? Všetko má svoju dobrú aj
zlú stránku, rub aj líc, averz a reverz, svetlo a
tieň, sú súčasťou života, ako je ním aj dobro a
zlo. Chceme zásah z hora, deus ex machina
ako v divadle, dokonalý svet, lebo kdesi v pod−
vedomí pochybujeme, že to, čo vzíde z našich
rúk, z našich snažení, bude naozaj dobré. Bo−
jíme sa, nechceme riskovať, nechceme sa učiť
novým veciam, vstupovať na nové cesty. Preto
aj všetko spochybňujúce slová, ktoré prezrá−
dzajú našu nielen malomyseľnosť, ale aj MA−
LOSŤ a STRACH. Pridajme sebeckosť, závisť,
kritiku pre kritiku, znevažovanie a nežičlivosť −
ale už dosť negatívneho. Prečo sa netešíme z
konečného výsledku? Prečo netlieskame tým,
čo sa zaslúžili o zdarenie diela? Čo obetovali
všetok čas, sily, svoje schopnosti, zručnosti,
ale aj trpezlivosť, zdravie, i rodinný život, aby
urobili niečo, čo tu po nich zostane? Nikto si
nevezme niekam preč alebo do „hrobu“ Bec−
kovský hrad (ani Stibor nemohol), parkovisko,
Trojičné námestie, ani čokoľvek iné. Vykonané
dielo tu zostáva, pokiaľ ho nezničí zub času či
ruka vandala. Mnohí z nás majú problém vyslo−
viť uznanie za vykonané dielo. Takmer nepo−
známe Beckovčana, ktorý by poskytol spätnú

väzbu a poďakoval za dobre vykonanú prácu,
nech ide o čokoľvek, a zároveň by si udržal
nadhľad a neskĺzol hneď v druhej vete do kriti−
ky, čo všetko sa urobilo zle a čo sa neurobilo
vôbec. Jedným dychom vás prefackajú po obi−
dvoch lícach. Mnohí vieme, ako sa ťažko jedná
s ľuďmi, ešte ťažšie dosiahne, aby dodržali, čo
sľúbili a prácu odviedli aj kvalitne, úsporne a
svedomito. Nevidíme zo svojej perspektívy vyš−
šie, posudzujeme veci z našej obmedzenej skú−
senosti, aj keď stále platí „ako hore, tak aj dole“,

ibaže kontakt s
„hore“ nie je „rovný
s rovným“. Ťažká
skúsenosť, hlavne
posledných dvoch
rokov, poznamenala
životy niekoľkých
ľudí, nositeľov myš−
lienky rekonštrukcie
našej obce a hradu.
Čím viac sa dielo
chýlilo k zakončeniu,
tým viac sa otvárali
ústa plné kritiky a
všeličoho iného.

Prečo má staros−
ta v deň otvorenia
hradu po dvojročnej
rekonštrukcii aj pocit
úzkosti? Mal by osla−
vovať, prijímať úprim−
né gratulácie od ob−
čanov, nielen od cu−
dzích, potľapkávať sa
po pleciach s part−

nermi, tešiť sa, vysielať pozitívne správy cez
médiá do domácností v celej krajine: snažte sa,
aj vám sa to podarí!? Lebo. Sme takí, akí sme.
Mnohí sa tešíme, keď sa iným darí robiť dobrú
vec, mnohí prehliadame nedostatky a drobné
chyby, lebo vieme, že dielo ľudských rúk ne−
môže byť nikdy dokonalé, veď naráža neustále
na ľudskú omylnosť, slabosť a nekompetent−
nosť. Mnohé veci ale možno opraviť, možno sa
naučiť robiť lepšie, možno získať skúsenosti. Ale
treba, ba je to nevyhnutné, včas povzbudiť po−
volaných do ďalšieho napredovania vo veci zve−
ľaďovania nášho spoločného domu − obce.

Je správne poďakovať, zaželať všetko dob−
ré, dokonca obetovať aspoň modlitbu a žičlivé
slovo, či prispieť vlastný podielom – prácou, zá−
ujmom, povzbudením, pochvalou, aby tí, ktorí
nesú na svojich pleciach najväčšiu ťarchu a ktorí
sú najviac verejnosti na očiach, mohli pokračo−
vať v začatom diele. Preto na tomto mieste ďa−
kujeme štvorlístku pánov, nositeľov myšlienky,
plus jednej dáme. Ďakujeme starostovi obce Ka−
rolovi Pavlovičovi a ďakujeme projektovej ma−
nažérke Marike Jurčackovej, lebo na nich, po−
kiaľ ide o obec, stála a stojí najväčšia záťaž,
ktorú prináša obnova obce a hradu. Ďakujeme
starostovi ešte raz, lebo to bol on, čo „zapálil“
poslancov obecného zastupiteľstva a mnohých
občanov, aby sa rozhodli vec podporiť. Ďakuje−
me podnikateľom, ktorí priznávajú korene v na−
šom regióne, čo bol dôvod, že pri pohľade na
Beckovský hrad uvažovali, ako s ním niečo
urobiť – a hlavne začali konať. Ďakujeme im, že
sa nedali odradiť problémami a neúspechmi a
vytrvali. Boli to právnici Oliver Baláž, Pavol Po−
specha a ekonóm Jozef Pamětický. Ich talent
bude prinášať ovocie aj pre našu obec. Ďakuje−

POĎAKOVANIE
me všetkým firmám, podnikateľom, živnostní−
kom z Beckova aj mimo neho, ktorí sa pričinili o
obnovu hradu a námestia. Nebudeme ich me−
novať − tento zoznam by bol pridlhý a mohli by
sme na niekoho nechtiac zabudnúť. Všetkým
patrí naša úcta a uznanie. A ďakujeme za tr−
pezlivosť občanom, ktorí boli zasiahnutí rôzny−
mi nečakanými negatívami v dôsledku obnovy
hradu i námestia.

Pýtate sa, prečo sme napísali toto poďakova−
nie? Možno aj preto, že svojho času bývalo zvy−
kom povolať kňazov všetkých miestnych cirkví,
aby požehnali novému dielu, ale teraz sa tak deje
málokedy. Potreba posvätiť, očistiť dielo ľudských
rúk a požehnať jeho ďalšie fungovanie v duchu
„... ale zbav nás zlého“ v nás zostáva. Tak preto
vznikol aj tento príspevok a uverejňujeme ho v
Beckovských novinách. Je za všetkých, ktorým
na ich rodnej obci záleží.                             (b)
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Nebojte sa, nemáme na mysli Ištar, babylonskú a asýrsku bohyňu lásky
a vojny. Táto Ishtar nemala božský pôvod, bola to „len“ skupina šiestich
žien z Trenčína, ktoré svoj voľný čas venujú orientálnemu tancu. Ich vedúca
Eva Chupáčová založila v Trenčíne v roku 2010 tanečné štúdio WellDance
Farisa, v ktorom pripravuje pestré tanečné vystúpenia a vyučuje tanec.
Vystúpenie ištariek bolo veľmi pôsobivé a jednoznačne si získalo pozornosť
všetkých prítomných, ktorí so zatajeným dychom vnímali pravú orientálnu
atmosféru, ktorá z ich tanečného prejavu vyžarovala. Aj to, že tanec robia s
radosťou, že im prináša uspokojenie.

Ako ste sa stali orientálnou tanečnicou? Kde ste sa učili a čo všet−
ko tancujete? Bolo ťažké založiť tanečné štúdio v Trenčíne? – spýtali
sme sa vedúcej Evy Chupáčovej – Farisy.

S orientálnym tancom som sa stretla v roku 1999, začala som navštevo−
vať semináre tanca s marockou tanečnicou Dalylou Rami a ďalšími profesi−
onálnymi zahraničnými lektormi. Posledné roky som za nimi chodila najmä
do Prahy a Viedne, kde často účinkujú najväčšie hviezdy tohto štýlu, či už z
Egypta, Turecka, USA a ďalších krajín. Prvé kurzy orientálneho tanca som
otvorila v Trenčíne už v roku 2000 a postupne som rozšírila výučbu do
okolitých miest. Bola som tak priekopníčkou tohto štýlu v našom regióne.
Výučbu na kurzoch a seminároch som zastrešila pod tanečné štúdio WELL−
dance, čo bolo vlastne pokračovaním tejto činnosti. Okrem klasického (bruš−
ného) orientálneho tanca som sa stretla s ďalšími zaujímavými štýlmi, od
indických, perzských tancov, cez arabský folklór, moderné fúzie, španiel−
ske tance až po cigánske tance, ale aj exotické havajské tance. Tieto štýly
postupne zahŕňame do nášho repertoáru.

Trochu o vás: Ste všetky z Trenčína? Sú „vaše“ tanečnice amatér−
ky, alebo máte profesionálne tanečné vzdelanie?

V skupine sú tanečnice z Trenčína, Dubnice nad Váhom a Novej Dubni−
ce. Všetky prešli niekoľkoročnou prípravou na kurzoch tanca, predtým sa
však venovali iným tancom. Dve spoločenskému, jedna africkému, jedna je
folkloristka a ďalšia tancovala flamenco, moderný tanec a šermovala. Takže
prišli s dobrou pohybovou výbavou. Čo sa mňa týka, absolvovala som
tanečný odbor na ZUŠ, tanečné vzdelanie v štúdiu Chifteteli vo Viedni s
egyptskými lektormi, množstvo seminárov a momentálne navštevujem Do−
plnkové štúdium tanečnej pedagogiky na SZUŠ a Konzervatóriu v Liptov−
skom Hrádku. V skupine sme všetko dospelé ženy, ale v kurzoch, ktoré
navštevujú ženy najmä pre relax a rozhýbanie, sa vyskytli dievčatá od
školského veku, cez ženy mladé i staršie až po dôchodkyne. Momentálne
vediem aj skupinku v Senior centre v Trenčíne.

Je náročné viesť skupinu dievčat a žien po odbornej i ľudskej strán−
ke? Sústavne sa vzdelávate?

Odkedy sa sformovala táto zostava tanečníc, mám síce štatút vedúcej a
takpovediac právo veta, ale nie som na vedenie skupiny sama. Baby sú
nielen dobré tanečnice, s ktorými sa dá realizovať množstvo projektov, ale aj
inteligentné ženy, ktoré vedia oceniť moju prácu a aktívne sa podieľajú na
chode skupiny, organizovaní podujatí a vystúpení atď. Tiež si rozumieme po
ľudskej stránke, vládne tu otvorenosť a snaha o pochopenie, nie je totiž
ľahké zladiť prácu, rodinu a náročného koníčka. Ja vlastne jediná tancujem
na plný úväzok, ostatné tancujú popri svojom zamestnaní. Čo sa týka vzde−
lávania, dievčatá sa nespoliehajú na to, čo sa naučia odo mňa, samé ne−
ustále navštevujú tanečné semináre, veľmi dobré je učiť sa od viacerých

lektorov a vybrať si to, čo vyhovuje tej ktorej tanečnici pre jej individuálny
štýl. Tiež sledujú novinky, vymýšľajú nové veci a podieľajú sa aj na choreo−
grafickej tvorbe.

Vystupujete v SR, aj v cudzine, na festivaloch (Farisa je zakladateľ−
kou a hlavnou organizátorkou orientálneho festivalu Raks Fatima, ktorý
vznikol v Trenčíne v roku 2005), v televízii. Kde ste vystupovali v
poslednom čase?

Za uplynulý rok sme boli pozvané na festivaly a veľké podujatia na Slo−
vensku (Žilina, Piešťany, Martin, Trnava, Bratislava), ale aj v Brne, Buda−
pešti, Prahe. Teší nás, že sme stáli na javisku so skutočne prestížnymi
hviezdami orientálneho tanca. Avšak neopakovateľnú atmosféru majú podu−
jatia, kde sme súčasťou iného programu (naposledy Deň otcov, Deň pre
mamu...), kde sme pre väčšinu divákov nečakaným prekvapením a napriek
tomu vidíme v ich očiach radosť. Okrem toho vystupujeme, samozrejme, aj
na firemných a súkromných oslavách, plesoch a podobne, veď každá ko−
runka európska sa zíde, platiť nájom na nácviky a zabezpečovať náročné
kostýmy niečo stojí.

Na Beckovskom hrade ste boli prvýkrát? Páčil sa vám? Ako sa vám
tancovalo? Čo myslíte, mohol si aj vojvoda Stibor pozvať na Beckov−
ský hrad turecké tanečnice začiatkom 15. storočia?

Na Beckove sme tancovali po prvý krát, hoci sme hrad už predtým
navštívili. Páčili sa nám nové zrekonštruované časti, ako aj celková atmo−
sféra, sme radi, že sme mohli tancom spestriť program pri otvorení sezóny.
A mne sa veľmi páči, že na hrade sa celé leto niečo deje, to je výborné
využitie tohto krásneho miesta. Myslím si, že Stibor si mohol turecké taneč−
nice skôr ukradnúť ako pozvať. Ale pravda je, že na osmanských dvoroch
sa pestovala hudba a tanec pre pobavenie žien v háreme. A snáď aj pre
pobavenie vládcov a bohatých mužov. Treba však povedať, že vtedy nepo−
znali termín brušný tanec, hoci ho v historických filmoch veľmi nesprávne
používajú. Tento výraz vznikol až na začiatku 20. storočia.

Zrejme Vás fascinuje obdobie staroveku, dávna Mezopotámia − jed−
na z kolísok našej civilizácie a nástupné štáty na tomto území, Asýria,
Babylon, Perzia. Prečo?

Áno, to je pravda, Mezopotámia, ale aj celý blízky a stredný východ majú
fascinujúcu históriu, starovekú i stredovekú, v poslednom čase som videla
množstvo dokumentov a čítala knihy, v ktorých sa dozvedáme, čo všetko
ľudia už vtedy dokázali vymyslieť, postaviť, kultúrne boli na vyššej úrovni,
ako nám bolo kedysi prezentované. A dokázali to bez technických vymože−
ností. Myslím si, že moderný človek je neprávom tak akosi nadutý a vníma
sa ako výkvet civilizácie. Stráca však úctu k prírode a zemi ako takej.
Podstatou starých náboženstiev nebol vždy strach, ako sme to dlho počú−
vali, ale práve spätosť s prírodou a prirodzený rešpekt k jej zákonom. Sú−
časťou tohto rešpektu a vďačnosti za dary zeme boli aj rituály plodnosti a
kultové tance. Predpokladá sa, že z týchto tancov sa veľa zachovalo vo
folklóre, ženských tancoch a liečivých tancoch východu. Tieto boli hlavnou
platformou pre vznik súčasného orientálneho tanca, ktorý nemá kultovú, ale
čisto zábavnú funkciu a javiskovú formu.

A čo ištrky pripravujú, na to sme sa už nepýtali – pozrite sa na stránku
www.ishtar.sk a dozviete sa o tanečniciach viac a hlavne uvidíte aj filmy z
vystúpení. Naozaj, slová uznania a chvály sú namieste. Ďakujeme za krás−
ny zážitok!

Dana Badžgoňová

Ishtar na Beckovskom hrade
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Na zasadnutí obecného zastupiteľ−
stva, ktoré sa konalo 23.3.2012 boli
prijaté nasledovné uznesenia:

Uz.č. 143/2012 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie kontrolu uzne−
sení zo zasadnutia konaného dňa
13.1.2012 bez pripomienok.

Uz.č.144/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie Správu Obec−
ného hasičského zboru Beckov za rok
2011 s pripomienkou, že OHZ potre−
buje riešiť technické vybavenie zboru.
Veliteľovi ukladá vyšpecifikovať, akú
techniku je najviac potrebné doplniť a
pripraviť návrh do rozpočtu obce.

Uz.č. 145/2012 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie Plán činnosti
OHZ pre rok 2012 bez pripomienok.

Uz.č.146/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie Správu hl. kon−
trolórky obce o výsledku vykonaných
kontrol v roku 2011 bez pripomienok.

Uz.č.147/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie Plán kontrol hl.
kontrolórky obce Beckov pre rok 2012
bez pripomienok.

Uz.č.148/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo VZN č.1/2012 obce Bec−
kov o určení výšky dotácie na prevádz−
ku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa škol−
ského zariadenia bez pripomienok.

Uz.149/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo plány práce jednotlivých
komisií pri OZ na rok 2012 bez pripo−
mienok.

Uz.č.150/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie Správu o vyko−
nanej inventarizácii majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Obce
Beckov k 31.12.2011 bez pripomienok.

Uz.č.151/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo úpravu rozpočtu obce
Beckov č. 1 bez pripomienok.

Uz.č.152/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo určilo v zmysle § 11, ods. 4, písm.
i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o práv−
nom postavení a platových podmien−
kach starostov a primátorov miest, v
znení neskorších predpisov plat staros−
tovi obce ako súčin priemernej mesač−
nej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci ka−
lendárny rok a násobku podľa § 4, ods.
1, bod 3) zákona č. 253/1994 Z.z. v
znení neskorších predpisov, čo v pod−
mienkach obce je 1,98 násobok, zvý−
šeného o 38% v zmysle § 4, ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. v znení ne−
skorších predpisov.

Uz.č.153/2012 – na vedomie infor−
máciu stave prác na realizácii projek−
tov financovaných z EF a ŠR s pripo−
mienkou, že finančné vyhodnotenie
čerpania financií na realizáciu projek−

tov z EF zašle Ing. Jurčacková do
1.4.2012 poslancom na e−maily.

Uz.č.154/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie informáciu sta−
rostu obce o poskytnutí dotácie z MK
SR na ochranu, obnovu a rozvoj kul−
túrneho dedičstva v sume 40 000 eur
na podporu realizácie projektu s ná−
zvom Obnova NKP hrad Beckov s účas−
ťou pracovníkov v evidencii nezamest−
naných.

Uz.č.155/2012 – Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie informáciu Štát−
nej a veterinárnej správy SR týkajúcu
sa odchytu túlavých a zabehnutých
zvierat odborne spôsobilými osobami.

Uz.č.156/2012 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Od−
dielu kulturistiky a fitness P+D Jarábek,
Beckov č.428 ohľadne poskytnutia fi−
nančných prostriedkov z rozpočtu obce
vo výške 1000 eur za účelom zabez−
pečenia medailí pre finalistov Majstrov−
stiev Slovenska v kulturistike, fitness a
bodyfitness, ktoré sa uskutoční v Bec−
kove dňa 14.4.2012.

b) – Obecné zastupiteľstvo neschvá−
lilo žiadosť Oddielu kulturistiky a fitness
P+D Jarábek, Beckov č.428 ohľadne
poskytnutia finančných prostriedkov z
rozpočtu obce za účelom zabezpeče−
nia medailí pre finalistov Majstrovstiev
Slovenska v kulturistike, fitness a bo−
dyfitness, ktoré sa uskutoční v Becko−
ve dňa 14.4.2012.

Uz.č.157/2012 – a ) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie žiadosť
Martina a Moniky Rehákovcov, bytom
Beckov č. 441 o odkúpenie pozemkov
parc.č. 707/5 o výmere 244 m? a po−
zemku parc.č. 371/5 o výmere 68 m?,
ktoré sú vo vlastníctve obce.

b) – Obecné zastupiteľstvo uložilo
finančnej komisii pripraviť stanovisko k
uvedenej žiadosti do budúceho zasad−
nutia OZ.

Uz.č.158/2012 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie žiadosť re−
dakčnej rady Beckovských novín o
uvoľnenie Mgr. Martiny Striežencovej,
Beckov č.418, z redakčnej rady Bec−
kovských novín. Zároveň berie na ve−
domie návrh redakčnej rady na novú
členku Kristínu Jurzovú, bytom Beckov
č. 98, ktorá sa aktívne zapája do tvorby
Beckovských novín.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo
uvoľnenie Mgr. Martiny Striežencovej,
bytom Beckov č.418 z redakčnej rady
a zároveň schvaľuje za členku Redakč−
nej rady Beckovských novín Kristínu
Jurzovú, bytom Beckov č.98.

Uz.č. 159/2012 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo p. Miloša Jaroščiaka,
bytom Beckov č. 374, za člena komisie
ochrany životného prostredia.

Spracovala A. Benková

ECO TEXTIL alebo nové zberné nádoby na textil
Možno ste si všimli, že v júni sa v našej obci objavili dve

špeciálne nádoby na zber použitého textilu, oblečenia, obuvi a
hračiek. Jedna sa nachádza pri potravinách COOP Jednota a
druhá pri obecnej prevádzke. Do týchto nádob môžu občania
celoročne odkladať použité, ale čisté oblečenie, rôzny textil ako
návliečky na periny, plachty, uteráky, utierky, nepoškodenú
obuv, ktorú je potrebné spolu zviazať, nepoškodené hračky.

Všetky komponenty je potrebné zabaliť do igelitových tašiek
alebo zviazať. Nádoby budú pravidelne v dvojtýždňových inter−
valoch vyprázdňované. Zároveň prosíme občanov, aby do týchto
nádob nevhadzovali iný odpad. Vyzberaný textil, oblečenie, obuv
a hračky sú určené na charitatívne účely alebo na ďalšie spra−
covanie. Udržujme si svoju obec a jej okolie čisté. Naučme sa
triediť odpad tak, ako sú na to určené zberné nádoby a určite to
ocenia nielen návštevníci našej obce a okolité životné prostre−
die, ale najmä my sami. Veď čistá obec je vizitkou najmä jej
občanov, nielen obecného úradu.        Anna Benková

Prenájom sály Kultúrneho domu v Beckove
za prvý polrok 2012

Informujeme občanov o využití sály kultúrneho domu na
rôzne spoločenské podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu
prvého pol roka 2012.

28.1.2012 – oslava narodenín; 31.1.2012 – výpredaj (Fra−
nek); 9.2.2012 – výročná členská schôdza ZO JDS v Beckove;
13.2.2012 – výpredaj (JUMA); 18.2.2012 – školský fašiangový
ples (ZŠsMŠ J.M. Hurbana v Beckove); 25.2.2012 – diskoté−
ka (R. Fajnor); 17.3.2012 – oslava 195. Výročia narodenia J.M.
Hurbana (ECAV Beckov); 14.4.2012 – Majstrovstvá SR
v kulturistike a fitness (Fitnesscentrum D+P Jarábek); 21.4.2012
– zábava (R. Fajnor); 13.5.2012 – Deň matiek (obec); 9.6.2012
– oslava narodenín; 16.6.2012 – pivný deň a diskotéka (R.
Fajnor); 25.6.2012 – výpredaj (JUMA); 27.6.2012 – výročná
schôdza RgO SPZ Trenčín).      Norika Straková

Zberná nádoba pred prevádzkou OcÚ

OBECNÁ KNIŽNICA BECKOVOBECNÁ KNIŽNICA BECKOVOBECNÁ KNIŽNICA BECKOVOBECNÁ KNIŽNICA BECKOVOBECNÁ KNIŽNICA BECKOV
Správa o činnosti za rok 2011

K 31.12.2011 bolo v knižnici evidovaných 9554 kníh. V
priebehu roka sa nakúpilo 29 kníh v hodnote 202,53 eura a
jedna knižka bola darovaná, teda pribudlo 30 kníh. Knižničné
služby využilo v roku 2011 spolu 42 čitateľov, z toho bolo 28
čitateľov vo veku do 15 rokov. Knižnica zaevidovala 1289
výpožičiek, t.j. mesačne sa vypožičalo priemerne 107 kníh a
každý čitateľ si vypožičal 31 kníh za rok. Najväčší záujem
mali čitatelia o krásnu literatúru (960 vypožičaných kníh),
krásnu literatúru pre mladých (234 kníh), náučnú literatúru
(75 kníh) a náučnú literatúru pre mladých (20 kníh).     MH

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
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Tradícia mája
Čarokrásny mesiac máj, v ktorom nám príroda uka−

zuje všetku svoju pestrosť a krásu je bohatý aj na
ľudové tradície. Jednou z nich je i stavanie mája. Je
to stará ľudová tradícia siahajúca až do dôb antiky.
Vtedy bol máj symbolom ochrany pred zlými duchmi
a chorobami. Neskôr chlapci stavali máje dievčatám
ako symbol života, krásy a zdravia. Dnes vnímame
stavanie mája ako výraz boja zimy s jarou, smrti so
životom, ako symbol obnovujúcej sa prírody. Je pek−
né, že túto tradíciu nenechávame upadnúť do za−
budnutia a každoročne aj v našej obci staviame máj.
Tohto roku to však bolo predsa len trochu iné. Stu−
hami vyzdobený máj bol po prvýkrát ozdobený i slo−
venskou vlajkou. Po prvýkrát bol 14 metrov vysoký
májový strom osadený v peknom prostredí zrekon−
štruovaného Trojičného námestia, kde sa krásne vy−
nímal. Bolo nádherné slnečné neskoré popoludnie
deň pred prvým májom a na vynovenom Trojičnom
námestí sa začali schádzať občania, aby boli sved−
kami tohto pekného ľudového zvyku. Statný strom
mája sa podarilo postaviť za pomoci techniky, ktorú
poskytla firma Auto Hans pána Jána Králika. O dob−
rú atmosféru sa postaral harmonikár pán Michal
Chochlík, ktorý hudbou a spevom rozveselil srdia
prítomných. Pán starosta pohostil občanov chutným
čerstvým ovčím syrom a zdarma sa podávalo i ča−
pované  pivo. Z tejto milej slávnosti si každý odná−
šal domov spokojnosť a dobrú náladu. V začatej tra−
dícií by sme chceli pokračovať i v budúcnosti a v
prípade vášho záujmu by sme stavanie mája obo−
hatili i ľudovou veselicou „Majálesom“. Podujatie
sponzorsky podporila Pekáreň s r.o. Beckov, ktorá
poskytla chrumkavé pagáčiky.      Jana Ježovicová

V ústrety budúcnosti
Krajská prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti v Beckove
V rámci európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami usporiadali v

utorok 12. júna 2012 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Krajská rada Združenia pre občianske záležitosti Človek
človeku v Trenčíne v spolupráci s Obcou Beckov Krajskú prehliadku programov ZPOZ. Pre−
zentované programy boli prevažne zamerané na oslavy jubilantov v staršom veku.

Jednotlivé kolektívy vystúpili v Obradnej sieni obecného úradu v Beckove s nasledov−
nými programami:

Obec Dohňany – Stuškovanie štvrtákov, rozlúčka zo štvrtákmi ZŚ s MŠ Dohňany;
Bánovce nad Bebravou –Múdrosť času, slávnosť 70, 80 a 90 ročných jubilantov;
Obec Melčice−Lieskové – Piesne naše, občianska slávnosť pre seniorov a životné

jubileum 70 rokov;
Obec Lubina – Milovať znamená starnúť ruka v ruke, program k Mesiacu úcty k

starším občanom;
Obec Udiča – Vďaka za radostné okamihy, občianska slávnosť k životnému jubileu

70 rokov;
Obec Streženice – Všetko má svoj čas, stretnutie jubilujúcich občanov 80 a 85

ročných.
Spomedzi týchto kolektívov komisia vybrala dva, ktoré postúpili na celoslovenský

festival programov ZPOZ, a to Obec Udiča (na foto) a Mesto Bánovce nad Bebravou.
Každý z prezentovaných programov bol niečím zaujímavý, krásny a hlavne odrážal sa v

nich vrúcny vzťah k človeku, k ľudským hodnotám. Slová ako láska, vďaka, čas a múdrosť
boli v tento príjemne strávený deň asi najfrekventovanejšími slovami.              A. Benková

NEZABÚDAME
Snaha o spravodlivosť a právo byť slobodným. To boli hlavné atribúty bojov II. sveto−

vej vojny. Tragické udalosti vojnových dní, bohužiaľ, zanechali stopu i v našej obci. Šesť
vypálených domov, 14 mužov odvlečených do koncentračných táborov, 4 muži naruko−
vaní v spojeneckých armádach... Pamiatku na tých, ktorí vojnové besnenie neprežili,

sme si už po 67. krát pripome−
nuli pietnou spomienkou. Tento
rok to bolo 4. apríla 2012. O
19,30 hod. sa účastníci spo−
mienkovej slávnosti zhromaž−
dili pred budovou základnej
školy. Tu žiaci zapálili lampióny
a celý sprievod sa vydal do
parku, kde poslanci OZ p. Ka−
belíková a p. Zbudila položili pri
pamätníku obetiam I. a II. sve−
tovej vojny veniec na znak úcty
a vďaky. V slávnostnom prího−
vore pán starosta zdôraznil

myšlienku, že v záujme uchovania morálneho kreditu, sme povinní si tieto udalosti pripo−
mínať... S kultúrnym programom sa predstavili žiaci základnej školy, ktorí okrem iného
prečítali autentické vojnové spomienky Beckovčanov, priamych účastníkov vojny. Bolo
zaujímavé počúvať ako jednotlivé udalosti v danej chvíli vnímali tí, čo tieto tragické udalosti
prežívali. Od pamätníka sme odchádzali ponorení do myšlienok na ťažké časy, ktoré
ľudia v období vojny zažívali, pretože vojna prináša so sebou veľa bolesti a smútku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili pietnej spomienkovej slávnosti, a tým vyjadrili
úctu obetiam fašizmu.                                         Jana Ježovicová, foto: J. Straka

V duchu týchto slov sa niesla druhá májová nedeľa, ktorá
už tradične patrí všetkým mamám, mamičkám a babičkám na
celom svete. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme si naše
mamy a staré mamy uctili a na ich počesť usporiadali malú
slávnosť. Trinásteho mája o 14,00 hodine sa sála kultúrneho
domu zaplnila do posledného miesta.

V úvode zaznelo vyznanie mamám prostredníctvom bás−
ne a po umeleckom slove v prvej časti programu mamičky,
babičky a všetkých prítomných potešilo milé vystúpenie detí z
materskej školy. Pozdravili svoje mamy pásmom básničiek a
pesničiek. A keď sa na pódiu roztancovali, ani jedny dlane
nezostali v pokoji. Veselí a rozšantení za veľkého potlesku
publika odchádzali z pódia, aby svojim mamičkám odovzdali
darček – krásne srdiečko, ktoré sami vyrobili.

Úctu k ženám – matkám vyjadril pán starosta v slávnost−
nom príhovore. „Nik na svete nie je bohatší ako ten, kto
matku má...“ Možno práve pri týchto jeho slovách sme si
mnohí spomenuli na tú svoju matku, človeka nám najdrah−
šieho. Tí, ktorí už mamu stratili, jej určite venovali vrúcnu
spomienku. Tí, ktorí máme šťastie a mamu ešte máme, sme
si intenzívnejšie pripomenuli slová piesne ...kým Ťa mám,
moja drahá mama... a uvedomili si, že slová ďakujem a ľúbim
Ťa, mama, by sme mali hovoriť svojím mamám čo najčastej−
šie...

A potom už pódium patrilo žiakom základnej školy, ktorí
srdcia všetkých prítomných potešili bohatým programom. Pred−
stavili sa ako vynikajúci speváci, herci, športovci i tanečníci.
Všetky deti odovzdali svojim mamám papierové srdiečko s krás−
nym prianím, ktorým symbolicky vyjadrili svoju lásku. K týmto
milým darčekom venovala obec každej mamine malú kytičku.
Kvet klinčeka ako prejav úcty a vďaky. Verím, že všetky ma−
mičky a babičky si zo slávnosti, ktorá sa konala na ich počesť,
odniesli pekné zážitky a načerpali energiu, aby ju opäť mohli
rozdať svojim deťom, svojej rodine.                               JJ

Kým Ťa mám
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Jozef a Margita Pacekovci
s deťmi Evou a Jánom

Deň detí v Beckove
Tradičná každoročná Cesta rozprávkovým lesom, pri prí−

ležitosti Dňa detí, končila tento rok netradične – v škole. Čo
bolo super, čo nevyšlo a čo by chceli k celej akcii dodať −
pýtame sa čertov:

1. super boli decká, tie čo prišli na Rozprávkový les;
2. nevyšla nám celkom súťažná disciplína tak, ako sme si

ju predstavovali;
3. na budúci rok prídeme znova, ale s čertovsky ťažkou

úlohou pre deti!
Pýtame sa Alexa (4 roky):
Super boli včielky a aj čerti a ježibaby, ja sa ich nebojím.

Aj všetky ostatné rozprávky a všetko sa mi páčilo a ešte
prídem, keď to bude...

Pýtame sa Agátky (7 rokov):
1. super bola trampoška! (trampolína – pozn. prekladateľa);
2. nepáčilo sa mi, že mi mama nedovolila behať s Aďkou

za školou, lebo už sme mali ísť domov...
Pýtame sa Maji a Vilka (včielky):
1. super bolo slnko, naša včelia úloha a cigánska pečien−

ka v cieli;
2. nevyšlo to, že sa to nehodilo na školský dvor, pretože

nie je veľmi vhodný pre takúto akciu – Tehľňa by bola určite
lepšia;

3. trápi nás, že prišlo tak málo detí – asi aj preto, že tento
krát bol Deň detí aj na hrade.

Pýtame sa mamičiek (tri spoločne):
Zdá sa nám, že ročníky pred tým boli oveľa lepšie. Všimli

sme si, že veľa detí aj ich rodičov, keď prišli do cieľa, zakrát−
ko odchádzali preč, keďže sa tam, pokým neprišli rozpráv−
kové postavičky, vlastne nič nedialo... Možno by bolo dobré
po rokoch Rozprávkového lesa spraviť nejakú zmenu – na−
príklad športové hry na ihrisku alebo podobne...

Pýtame sa tajomnej Ružovej pani (tajný špión z Roz−
právkova):

1. Super nápad osláviť deň detí (aj pre rodičov to je svia−
tok, odmena za starostlivosť, chvíľka radosti spolu so svojimi
ratolesťami je nenahraditeľná).

Super počasie − ideálne na prechádzku rozprávkovým
lesom a športovanie.

Super areál − školu si malí drobci takýmto spôsobom ob−
ľúbia, určite sa im bude neskôr páčiť aj v školských lavi−
ciach.

2. Chýbala drobnosť − reťaz rozprávkových postavičiek
neukončil Deduško Večerníček so svojím psíkom ako minulý
rok − asi zablúdili cestou rozprávkovým lesom za hory a
doly do iného kráľovstva.

Bolo tam ešte viac detí a aj ostatných účastníkov, a teda
aj viac názorov. V každom prípade sa však všetci zhodnú,
že veľká vďaka patrí všetkým usporiadateľom – kultúrnej
komisii, všetkým účinkujúcim, poväčšine starším beckov−
ským deckám a mládežníkom, trpezlivým slečnám „Balón−
kárke“ – za krásne balónové zvieratká a „Maskérke“ – za
maľby na detské tváričky, „Občerstvovacej stanici“ od Mila−
na Nožinu a, samozrejme, sponzorom.                        LM

Po prvojúnovom daždivom dni sa
druhého júna slniečko predsa len
predralo pomedzi mraky a nesmelo vy−
kuklo. Potešili sme sa my, organizátori
osláv Medzinárodného dňa detí, a aj deti
a ich rodičia, ktorí sa na tento deň tešili.
Sobotné popoludnie 2. júna 2012 sme
starí aj mladí, veľkí aj malí vstúpili do
pomyselnej rozprávky a vydali sa na
cestu rozprávkovým lesom. Od katolíc−

keho kostola nás od 14,00 – 16,00 hod.
na cestu vypravili dve bosorky. Pri hra−
de už netrpezlivo čakali čarodejnice so
svojim rozbitým zrkadlom. Keď im deti
pomohli spojiť ho, pokračovali sme v
ceste, na ktorej nás privítali Flinstonovci
− Vilma s Fredom a ich susedia Betty s
Barneym, kde deti splnili športovú úlo−
hu. O niekoľko metrov ďalej traja veselí
šašovia vyčarili úsmev na tvárach ma−
lých turistov, ktorým sa podarilo splniť
ďalšiu z určených úloh. Zvedavá myška
Mini so svojim myšiakom Mikym vyzve−
dali od detí kadečo zo sveta rozprávok.
Pokračovali sme v ceste ďalej, a to už
maličkí tuhšie stískali ruky svojim rodi−
čom, pretože na ďalšej zastávke ich oča−
kávali čerti. Zdatnejší s nimi zápasili a
preťahovali sa s lano, tí slabší len bo−
jazlivo prešli. Čerti vyzerali strašidelne,
ale prepustili každého. Po krátkej pre−
chádzke sme sa približovali k éterickým
postavičkám, k lesným vílam a ku stat−
nému vodníkovi. Po splnení úlohy po−
kračovali sme určenou trasou, keď tu zra−
zu spoza kríčkov vyskočili traja zbojníci.
Tým sme pomohli pozbierať dukáty a
ponáhľali sme sa za červenou čiapoč−
kou a ujom horárom. Rýchlo dolu briež−
kom, a tu na nás čakali včielka Maja s
nerozlučným kamarátom Vilkom a ich
úlohou pre deti. Na ďalšej zastávke nás
zaujali majstri „ A je to“ – Pat a Mat. Deti
už poznajú ich „majstrovanie,“ a preto
im radi so stavbou so stavebnicami po−
mohli. A zase dolu briežkom a už nás s
úlohou čakali Asterix a Obelisk. Posled−
nou zastávkou bola štvorica priateľov Te−
letabies. Tu sme absolvovali mini sla−

lom na kolobežke a unavení (dospelí
viac ako deti) ale šťastní, sme sa z roz−
právkového lesa presunuli do športové−
ho areálu základnej školy. Za úspešný
výkon deti dostali diplom a malé občer−
stvenie. Po krátkom odpočinku deti po−
kračovali v zábave, či už skákaním na
trampolíne, loptovými hrami, trénovaním
chôdze na chodúľoch. Najmenší sa za−
bávali s hula hoop kruhmi a všetci sme

očakávali príchod posledných výletníkov
z rozprávkovej cesty. A dočkali sme sa.
Nielen výletníkov, ale aj všetkých roz−
právkových bytostí. Malé deti v nemom
úžase pozorovali defilé masiek, zosob−
nených rozprávkových bytostí, ktoré pre−
šli školským dvorom. Obľúbenci z roz−
právok pochytali deti za ruky, zábava
sa rozprúdila a školské ihrisko ožilo roz−
právkou. Chvíľa odpočinku a už sme po−
kračovali súťažami v rôznych disciplí−
nach. Najlepší súťažiaci boli odmenení
cenami. Tí, ktorým sa nechcelo súťažiť,
využili možnosť zmeniť svoju podobu
a podstúpili maľovanie na tvár. Iných
potešila teta „balónkárka“, ktorá im do−
kázala z balónikov „vyrobiť“ zvieratká,
postavičky alebo aj meč. Napokon o
19,30 hod. bola zábava ukončená.
Unavení, ale spokojní sme odchádzali
domov, pretože sme prežili peknú roz−
právkovú sobotu. A tak to malo byť. Ďa−
kujeme sponzorom, prostredníctvom
ktorých sme mohli túto akciu zrealizo−
vať. Naše poďakovanie patrí firmám Se−
votech s.r.o., Spektrum, p. V. Pastírik,
Rex Plus s.r.o., TOKO – PD Beckov,
Ekopol Plus s.r.o., Auto Hans Beckov,
Pekáreň Beckov s.r.o, BEKO – Milan
Nožina, F Plus s.r.o., p. Ingrid Dovino−
vá, p. Peter Rau, Klimatic s.r.o., Auto−
servis Tománek. Srdečné poďakovanie
patrí pani riaditeľke základnej školy
Mgr. Ilavskej, ktorá nám umožnila osla−
vu Medzinárodného dňa detí realizo−
vať v areáli školy, zamestnancom školy
a ostatným občanom, ktorí nezištne po−
máhali pri tomto kultúrnom podujatí.
Ešte raz úprimne ďakujeme.         JJ

Rozprávková sobota
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Spoločenská kronika
NARODILI SA
Natália Štefúnová, Petronela Šutovská
MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Gono a Margaréta Durcová
Boris Klčovský a Dana Košnárová
BLAHOŽELÁME
50 rokov: Jaroslav Ševčík
55 rokov: Ľubor Guriš, Ivan Klinčúch, Gabrie−

la Zbudilová, Daniela Šišková, Anna
Reháková

60 rokov: Štefan Slávik, Ing. Mária Mináriko−
vá, Zuzana Gašparová

65 rokov: Ing. Ján Turan, Ivan Psotný, Eleo−
nóra Masariková, Eleonóra Miku−
šová

70 rokov: Milan Bončo, Ján Hubina, Jozef
Tekula, Marta Reháková, Vilma Tupá

75 rokov: Alžbeta Ševčíková
80 rokov: Viola Tupá
85 rokov: Ema Klinčúchová
ROZLÚČILI SME SA:
Anna Uhrínová, Anna Kobydová Helena Jamri−
chová, Július Hajdúšek, Martin Golány

INZERCIA
 Dám do prenájmu dvojizbový byt v Beckove

od septembra 2012; kontakt: 0907375368.
 Predám lacno sad v Beckove −Matiáške; kon−

takt: 0907375368.
 Predám detský paplón s poduškou a diev−

čenské návliečky; kontakt: 0907375368.

Meno Jiří Foldyna je známe každému čitateľo−
vi Beckovských novín, ktorý si prečíta údaje o
vydavateľovi  na konci novín.  Poznajú ho – alebo
aspoň jeho tvorbu − aj tí, ktorí si zakúpili pohľadni−
ce hradu a obce vydané pred štyrmi rokmi – je
autorom fotografií i grafického návrhu. Rovnako
aj novoročenky obce  2009, 2010 a 2011 boli z
jeho dielne (1). A keby sme pátrali  viac, určite by
sme ešte objavili ďalšie veci, ktoré si u neho ob−
jednala naša obec.  Pokiaľ ide o Beckovské novi−
ny, je to už 17. rok vzájomnej spolupráce a aj
keď sa menila zostava členov redakčnej rady, p.
Foldyna zotrval. Dnes je, nech nám odpustí to
slovo, seniorom, veď nedávno, 8. apríla,  oslávil
svoje 65. narodeniny.

Viem, že 65 rokov nie je vôbec  veľa, na−
zvala by som to raný dôchodcovský vek, ale,
myslím si, je veľmi vzácne, ak človek v tomto
veku má ešte svoju mamu. Koľko má mamin−
ka rokov?

Som „dáreček“. Narodil som sa mamine na jej
devätnáste narodeniny, ktoré vždy slávime spo−
ločne. Tento rok mame oslavy už za sebou, mam−
ke bolo 84 rokov.

Ktorému miestu v bývalej Československej
republike hovoríte domov?

Narodil som sa v Ostrave (Sliezskej Ostrave)
v baníckej osade. Dom ešte stále stojí, a keď
mám možnosť, vždy sa tam pozriem. Aj keď som
precestoval kus bývalého Československa, je to
môj domov.

Vaše kroky sa uberali do hlavného mesta,
do Prahy, kde ste študovali a hrávali v kapele.
Povedzte nám o týchto rokoch niečo bližšie.

Do Prahy som sa dostal náhodou.
Chcel som ísť na spojovú priemyslov−
ku do Brna, ale nezobrali ma. Týždeň
pred prijímačkami sme dostali umies−
tenky do Prahy, tak som to skúsil a
prijali ma. Chodil som na Priemyslovku
spojovacej techniky, obor talekomuni−
kácie. Čo sa týka muziky, tak som do
Prahy prišiel v čase, kedy hlavné mesto
zažívalo bigbítový boom. Ani mňa to ne−
obišlo, založil som kapelu a takmer celé
štyri roky sme hrávali. Nakoľko som
mal 9−ročné hudobné vzdelanie v ĽŠU,
nebol to žiaden problém, okrem toho,
kde získať hudobný nástroj. Hrával som
na basgitaru, a vtedy sa nedala len tak kúpiť, tak
som si ju vyrobil.

Zlaté časy bezstarostnej  mladosti v hlav−
nom meste skončili, skončila škola, aj muzi−
ka, prišiel tvrdý život. Kedy vás cesty osudu
priviedli na Slovensko?

Na Slovensko ma priviedla moja profesia do
kasárni v Novom Meste nad Váhom. Počas voľ−
na som sa zoznámil s učiteľkou z Kočoviec, na
jeseň sme sa zobrali.

Ako ste sa dostali k fotografovaniu? Bola

to náhrada typu „klin sa klinom vybíja“ –
muziku vymenila fotografia?

Nad tým sa musím vždy pousmiať, lebo som k
fotografovaniu nemal nijak vyhranený vzťah. Žena
ma síce nabádala, aby som sa naučil fotiť a občas
urobil obrázok detí, ale akosi ma to neťahalo. Až...
som začal pestovať kaktusy, ktoré ma svojimi kvetmi
očarili. Mal som túžbu tieto nádherne kvety zvečniť
a začal som fotografovať. Kaktusy začali pomaly
hynúť a ja som fotil o dušu, čo sa dalo a dokonca
som s "foťákom" aj spával... Odvtedy fotím, naj−
skôr amatérsky a od roku 1988 sa fotografiou aj
živím. Prešiel som kus cesty, pomyselne, ale aj
skutočne. Prešiel som s fotoaparátom Kysuce, Lip−
tov, čiastočne Oravu a, ako ináč, aj Tatry.

Od fotografie nie je ďaleko ku grafickej
tvorbe. Opäť zmena, schopnosť prispôsobiť
sa zmeneným pomerom, ale aj vyskúšanie
nových ciest, hľadanie v sebe nových mož−
ností. Pokiaľ viem, robili ste aspoň tucet no−
vín, dokonca aj súkromné.

Tak to je kapitola sama o sebe. Noviny robím
od roku 1986! Možno sa to bude zdať čudné, ale
je to tak. Vtedy sa noviny robili fotografickou ces−
tou a ja som využíval svoje znalosti pre túto čin−
nosť. Potom ovládol novinovú sadzbu počítač, a
keď človek chce napredovať, čo iné ostáva. Tak
som sa učil a od roku 1992 trvale robím novinovú
grafiku na PC. Od roku 2004 pribudlo aj spraco−
vanie fotografií. Celkovo som robil do štyridsať
novín. Niektoré vychádzajú stále, niektoré zanikli.
Najdlhšie, devätnásť rokov, som vydával Starotu−
rianskeho spravodajcu. Najviac novín, ktoré vy−
chádzali súčasne, bolo 23. Keď si zoberiete moje
krédo: “Noviny a slnko vyjdú vždy”, tak som mal
čo robiť. Dnes sa sám tomu čudujem...

Fotografovanie ako záľuba aj tvorivá čin−
nosť významne ovplyvnilo váš život. Aj vďa−
ka fotografii ste sa stali známy, zúčastnili ste
sa na mnohých výstavách v regióne aj v rám−
ci ČSR či SR (mala som možnosť vidieť vý−
stavu slovenskej fotografickej tvorby z obdo−
bia do roku 1989 v SNG v Bratislave v roku
2008, pod názvom “Stratený čas”.

Bola to svojim spôsobom retrospektíva sloven−
skej spoločnosti pred rokom 1990 vo fotografii. Na
tejto výstave som sa zúčastnil siedmimi fotografiami.

Máte dve deti, ste starým otcom. Pokraču−
je niekto z nich v umeleckej činnosti? Máte

nasledovníkov?
Žiadne z mojich deti sa fotograficky nepotatilo.

Syn si vybral akurát tak ako ja za svoju profesiu
telekomunikačnú techniku.

Je rozdiel medzi tým, čo ste si predstavo−
vali kedysi, že budete ako senior robiť a me−
dzi realitou súčasnosti?

To zatiaľ neviem posúdiť, nakoľko moje aktivi−
ty sú rovnaké ako pred dôchodkovým vekom,
len s jedných rozdielom, že nie sú také intenzív−
ne. Chýba mi len rybačka, na tú zatiaľ nie je čas...

Spoločníkmi sú manželka, pes, mačka a
Beckovské noviny?

Mojim ozajstným spoločníkom je manželka.
Spoločne sa zúčastňujeme na takmer všetkých
akciách, o ktoré máme záujem. Dá sa povedať,
že žijeme jeden pre druhého. Keď roky pribúdajú,
tak si čím ďalej tým viac vážim a užívam manžel−
ského vzťahu. Život nám spríjemňujú zatiaľ malé
mačiatko Cilka a štvorročná fenka Niňa. Bývame
v Trenčianskej Teplej.

Miesto blahoželania sa spýtam: čo by ste
želali sebe aj iným občanom postihnutým di−
agnózou „dôchodca“?

Zdravie, zdravie a trošku väčší dôchodok, aby
sme si mohli lepšie užívať voľný čas.

Máte svoje zamilované miesto?
Mám veľa zamilovaných vecí a miest, ale keby

som si mal vybrať, tak jednu časť Slovenka, a tou
sú Kysuce. Prešiel som peši Kysuce od prameňa
rieky Kysuca (Makovské kopanice) až po Vy−
chylovku, Harvelku a Riečicu. Je to prekrásny
kraj s úžasnými ľuďmi a rád naň spomínam. Vte−
dy vzniklo veľa fotografii...

„Najoriginálnejšiu“ otázku mám nakoniec:
Ako sa vám páči obnovený Beckov?

Páči, moc. Mám to šťastie, že si pamätám Bec−
kov ešte spred štyridsiatych rokov a môžem po−
vedať, že sa podstatne zmenil. Posledné úpravy
dali Beckovu čiastočne punc modernej obce, vy−
novený Beckovský hrad je dôstojná pamiatka tak
ako ma byť. Na druhej strane máme stále čo vy−
novovať, predovšetkým v mysliach ľudí, aby si
svojej obce viac a viac vážili, aby začal konečne
kvitnúť miestny patriotizmus a ľudia boli k sebe
milší a ústretoví. Myslím si, že toto... veľmi chýba,
a nielen v Beckove.

Zhovárala sa Dana Badžgoňová

Blahoželáme Jiřímu Foldynovi

S manželkou Jankou na výstave fotografií v SNG.
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Úspechy našich spolužiakov
Bedminton – v okresnej súťaži získali dievčatá druhé

miesto a postúpili. V krajskom kole sa im však nepodarilo
zopakovať umiestnenie.

V súťaži "My POPSTAR“ získala Kristína Bánovská prvé
miesto a postúpila do krajského kola. Tu skončila na nepo−
stupovom štvrtom mieste. Ale aj tak super úspech. Dúfame,
že ju v budúcnosti uvidíme súťažiť aj v celoslovenských sú−
ťažiach.

Oblastné kolo vo vybíjanej − mladšie žiačky obsadili krás−
ne tretie miesto. Aj keď to nie je postupové miesto, tešíme sa
s nimi.

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky – 3. miesto.
Okresné kolo vo veľkom futbale – tejto súťaže sa zúčast−

nili nielen chlapci, ale aj dievčatá. Táto loptová hra sa stáva
atraktívnou už aj pre nežné pohlavie. Oba tímy získali zhod−
ne tretie miesto. Postup im ušiel o jediný bod.

Stolný tenis – aj v okresnej, aj v krajskej súťaži získali
naše dievčatá krásne druhé miesto.

Volejbal – tento šport patrí medzi najpopulárnejší šport u
nás v škole. Na tomto krúžku je vždy plno ľudí a vieme, že
aj po skončení školy v ňom žiačky pokračujú a dosahujú
úspechy. Ani tento rok nesklamali. Hovoria  o tom prvé,
druhé miesta z tohtoročných okresných kôl. Zároveň sme
im blahoželali aj za štvrté miesto, ktoré získali na v súťaži
"Majstrovstvá oblasti západ – MIDIMAXVOLLEY ŽIAČOK
2011/2012,“ ktorá sa konala v Nových Zámkoch. Dievčatá,
len pokračujte a robte nám radosť !!!

V recitačných súťažiach sme konečne po rokoch zabo−
dovali a z druhého miesta v okresnom kole sme postúpili do
krajského kola vďaka našej žiačke Natalke  Šprinclovej.

V  hudobnej súťaži "ZLATÝ SLÁVIK“  Kristína Bánovská
vyspievala v okresnej súťaži 1. miesto a postúpila do kraj−
ského kola, ktoré sa uskutočnilo v Považskej Bystrici. Tu z
24 súťažiacich skončila na úžasnom 4. mieste.

V celoslovenskej literárnej súťaži získala ,,Svätoplukovo
kráľovstvo ožíva“ získala Julka Babulicová 2. miesto. Nech
Ti to, Julka, píše.

V matematickej olympiáde − okresné kolo, 3. miesto zís−
kal Radko Macejka. Náš génius cez matematiku. Čo by sme
za to dali, keby sme boli takí dobrí v matematike, ako je on.

V Beckove sa konal branný viacboj, kde naši žiaci získali
postupové druhé miesto a prebojovali sa až do Serede.

A posledné umiestnenie našich spolužiakov bolo v Čach−
ticiach na detskej olympiáde.

Martina Kanálošová − 1. miesto za hod kriketkou. Filip
Šramatý − 2. miesto za beh a 3. miesto za hod kriketkou.

Všetkým víťazom blahoželáme ešte raz a prajeme si, aby
aj v budúcom školskom roku bolo toľkoto víťazstiev.

Klárika  Polonská a Janka Macejková

Škôlkari na hrade
V piatok 22.6.2012 zavítala na hrad milá návšteva – de−

tičky z materskej školy v Beckove s pani učiteľkou Dáškou
Hrehorovou. Práve v tento deň sa na hrade konalo podujatie
pre školské zájazdy Život na hrade. A tak si mohli naši milí
malí návštevníci pozrieť vystúpenie šermiarskej skupiny
Hector, nošteky im pošteklila vôňa z dobovej kuchyne, zá−
roveň si pozreli prácu kováča a hrnčiara,  ktorý im odpove−
dal na ich zvedavé otázky.  A tie veru nemali konca.

Verím, že sa im návšteva hradu páčila a že nebola ich
poslednou.

I. Martišová, Záujmové združenie Beckovský hrad

Škôlkari navštívili hvezdáreň
Dňa 15. júna 2012 sa deti druhej triedy Materskej školy Beckov zúčastnili školského

výletu do Hlohovca. V rámci výletu navštívili Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava
Štefánika, v ktorej bol program prispôsobený deťom materskej školy. Zamestnankyňa
hvezdárne prostredníctvom rozprávky Kamilka na potulkách vesmírom deťom priblížila
Slnečnú sústavu, jej
planéty a mesiace a
najznámejšie sú−
hvezdia, o ktorých sa
deti predtým učili v
škôlke. Po poučnom
výklade si deti na lúke
vedľa hvezdárne po−
chutili na dobrotách,
ktoré mali na desiatu od
svojich mamičiek. Pred
návratom do materskej
školy a krátkej pre−
chádzke Hlohovcom si
ešte pomaškrtili na
sladkej zmrzline. Výlet
sa všetkým páčil a už
teraz sa tešia na ďalší.

Daša Hrehorová

Pre nás deviatakov nastal okamih, keď
sa so školou musíme rozlúčiť. Pre niekoho
je to možno vydýchnutie, pre niekoho a
myslím, že nakoniec pre všetkých to bude
ukončenie jedného krásneho obdobia. Bolo
by ľahké povedať: „Zbohom a ďakujem za
vedomosti“, a potom len tak odísť. Naša
rozlúčka bude však iná. Od prvej chvíle,
keď naše nohy prekročili prah tejto školy
ako prváčikovia, od prvých čiarok, roztra−
sených písmeniek abecedy, prvých slov či
viet ste nám boli vy, milé pani učiteľky a
páni učitelia, oporou a poskytli ste nám ten
najlepší štart do života.

Neskôr sme sa trošku oťukali v novom
kolektíve, naučili sme sa množstvo vecí,
napríklad ako sa správne systematicky učiť,
ako nenápadne nazrieť susedovi do písom−
ky, ako sa uliať z telesnej výchovy, ako
naštvať dozor konajúcich. A vedel by som
napísať ešte všeličo iné z našich drobných
kanadských žartíkov(ale to nechávame ako
dedičstvo pre našich nastupujúcich devia−
takov). Ale  tu  v škole sme sa naučili ako
znášať prehry a potom sa znovu postaviť
na nohy, nevzdávať sa a tešiť sa z víťaz−
stiev.

Už vieme, že dva plus dva je štyri, že v
slove „mýliť“ sa píše ypsilon, že zem je
guľatá... Jednou z najdôležitejších vecí, čo
sme sa naučili, bolo vážiť si priateľstvo, lásku
a porozumenie.

Veď škola nám dala veľa priateľov. Me−
dzi nimi však neboli len spolužiaci, či ka−
maráti z Beckova, ale aj noví kamaráti z
Kálnice a zároveň aj chápavých  učiteľov,
ktorí z nás vychovali zodpovedné osob−
nosti. S týmito ľuďmi sme zažili množstvo
krásnych chvíľ  v škole (pani učiteľky, spo−
mínajte fakt iba na to krásne), ale i mimo
nej. Napríklad na spoločných výletoch, kde
sme stvárali samé hlúposti a vylomeniny,
no vždy nám bolo odpustené. Počas tých−
to rokov si každý z nás našiel cestičku,
ktorou prechádzal z ročníka do ročníka. Boli
to časy plné radosti , šťastia, ale aj nároč−
nej driny... Rok po roku deviataci odovzdá−
vajú svoje žezlo ôsmakom, ktorí ani netu−
šia čo ich čaká. Teraz budú najstarší, naj−
múdrejší, vážení a obľúbení. Tak je čas,
aby sme im konečne prenechali trón – náš

čas vypršal! Aj keď sme len deviataci, ktorí
„zjedli všetku múdrosť sveta“, chceli by sme
sa vám z celého srdca poďakovať. Osobi−
tá vďaka patrí každému učiteľovi NAŠEJ
(už navždy) školy za ich  obetavosť, pev−
né nervy a lásku, ktorú sme cítili každý
jeden deň. Tak ešte raz ďakujeme celému
učiteľskému zboru za to, že nám vždy ve−
rili a vydržali to s nami až dodnes.

Ďakujeme, budete nám chýbať!
Ale posledný odkaz znie: My síce od−

chádzame, ale netešte sa drahí učitelia, prídu
naše deti.

Pavol Strieženec, 9. ročník
(tak toto píšem posledný raz)

Posledné slovo od slovenčinárky!
Moji priatelia, toto oslovenie bude pre

Vás už navždy. Odchádzajú z našej školy
opäť výnimoční mladí ľudia, ktorí majú otvo−
rené srdce pre potreby druhých ľudí, ktorí
vedeli vždy pomôcť a nebáli sa postaviť na
stranu PRAVDY − aj keď bola akokoľvek
tvrdá a zlá.

Moji priatelia, chcela by som sa Vám
poďakovať za  pomoc pri každej jednej akcii,
ktorú sme pripravovali v škole – či už to
bola školská alebo obecná akcia. Ďakujem
Vám za divadelný krúžok a za to, že ste
stáli nielen pri jeho zrode, ale ste sa stali aj
jeho súčasťou a svojimi vystúpeniami ste
potešili mnohých ľudí, za Vašu vždy pozi−
tívnu náladu, ktorou ste ma vedeli vždy ro−
zosmiať (aj keď mi do smiech nie vždy bolo).
Dokázala by som tu vymenovať ešte mno−
ho vecí, ktorými ste pomohli. Ale  to by bolo
nadlho. Vaše dobré skutky, a to verím, budú
odmenené dobrotivým Pánom Bohom.

Moja rada pre Vás je, nenechajte sa strh−
núť davom a choďte si pevne za svojimi
cieľmi, ktoré sú reálne. Teším sa, keď Vás
raz stretnem v akejkoľvek  profesii a vy v
nej budete úspešní. Verte, že čestnosť a
spravodlivosť nikdy nevymrie.

A preto: Tomo, Dominika, Tomo, Kika,
Majko, Šimonko, Adamko, Zuzanka, Mon−
ča, Paťka, Tomo, Natalka, Janka, Stanko,
Mirko, Paľko, Zuzanka – nech Vám v živo−
te vyjde ten správny krok a buďte dobrí.
Mám Vás rada a ďakujem.

Maťa Striežencová

Rozlúčka DEVINY
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Dnes sme sa v škole učili na vlas−
tivede o Veľkej Morave. Veľmi ma
zaujalo, čo pani učiteľka rozpráva.
Zrazu sa ozvalo hlasné cŕ−ŕ−ŕ−ŕ−ŕ−ŕ−
ŕŕ−ŕ−n. Všetci sme sa zbalili, lebo vlas−
tiveda bola dnes posledná hodina a
v sprievode pani učiteľky odišli do
šatní. Ja som išla k babke, pretože
mamina s tatinom išli do práce. Celú
cestu k babke som utekala. Babku
som len pozdravila, ani som sa ne−
najedla a hneď som išla na povalu,
pretože babka sa zaujíma o históriu
a len tak ma napadlo, že by tam
mohla mať niečo o Veľkej Morave.
Vyšla som hore veľkými schodmi,
otvorila som dvere a vidím obrovskú
truhlicu. Pravda, nedalo mi neotvoriť
ju. Sfúkla som z nej prach a opatrne
som ju otvorila. To, čo sa stalo po−
tom, sa mi len ťažko opisuje − bolo to
skrátka neuveriteľné... Zrazu sa vša−
de okolo mňa objavila farebná žiara
a truhlica ma vtiahla do čias Veľkej
Moravy. Na sebe som mala obleče−
né stredoveké oblečenie z látky, ktorá
bola utkaná z ľanu a remienkov z
kože. Veľmi som sa zľakla. Videla
som všetko to, o čom nám pani uči−
teľka rozprávala v škole − Svätoplu−
ka a jeho troch rozhádaných synov,
ktorí sa nevedeli dohodnúť, kto z nich
bude vládnuť v krajine. Svätopluk im
podával tri prúty, aby nakoniec zistili,
že spolu budú najsilnejší, tak ako
zväzok prútov, ktorý sa nedá zlomiť.
Ako som tak postávala a skúmala
neznámu krajinu, zacítila som nástoj−
čivé ťahanie za šaty. To ma potiahlo
malé dievčatko, ktoré sa volalo Kve−
toslava a volalo ma k ostatným de−
ťom, ktoré sa hrali pri potoku. Dole
prúdom spúšťali lodičky z brezovej
kôry, prútmi zaháňali húsky, ktoré si
máčali biele perie vo vode a chlapci

sa oštepmi triafali do panáka zo su−
chej trávy. Spolu s deťmi sme sa roz−
behli po lúke k jednej chalúpke, kde
som spolu s nimi ochutnávala ich je−
dlá ako sú placky z múky upečené
nad ohňom, potreté medom a ces−
nakom, pramenitú vodu z hlinenej
misky a pár bobúľ kyslého ovocia. V
diaľke pri ohni hrala stredoveká
hudba, bolo počuť flautu, harfu a reč
bojovníkov. Pred malými príbytkami
obyvateľov osady som videla pra−
covať remeselníkov od výmyslu sve−
ta z cechu kožušníckeho, kováč−
skeho, hrnčiarskeho a drotárskeho.
Kováči kuli zbrane − ťažké meče a
dlhé oštepy, ktoré mali ochrániť bo−
jovníkov pred nepriateľským útokom.
Ženy mleli zrná vo veľkých kamen−
ných nádobách a starali sa o zvie−
ratá − vychudnutý dobytok, pár kôz
a sem−tam sa ponevierajúce ovce.
Pravda bola som tam, už veľmi dlho.
Zrazu som začula ako babka kričí:
„Katka, poď už dole!” Ako keby kúz−
lom zmizla celá Veľká Morava, do−
bová hudba už nehrala a ja som mala
svoje školské oblečenie. Záhada o
tom, ako ma vtiahla truhlica do čias
Veľkej Moravy mi dlho nedala spá−
vať. Čo všetko som videla a zažila
bolo fantastické. S tým neuveriteľ−
ným zážitkom som sa nikomu ne−
zverila. A myslíte, že sa mi to ešte
niekedy stalo? Tak to ste na obrov−
skom omyle.

Ukážka literárnej  práce našej
žiačky Julky Babulicovej (4.r očník),
ktorá sa umiestnila na druhom mies−
te v celoslovenskej literárnej súťaži
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Bla−
hoželáme jej a prajeme jej šťastné
pero a vynikajúcu fantáziu, aby napí−
sala ešte viacej takýchto vecí.    MS

Júlia  Babulicová – Veľká Morava

Ich čas už dozrel, odchádzajú.
Už nikdy sa nevrátia ako žiaci. Už
prídu len na návštevu, preto im
patria tieto riadky, aby sa rozlúčili.

Pamätáte si ešte na svoj prvý
deň v škole? Aký bol?

Patrícia Muráriková: No, môj prvý
deň v škole si ani veľmi  nepamä−
tám. Ale pamätám si na zápis do
školy. Veľmi som plakala, pretože
som nevedela, čo mám nakresliť na
papier a stále sa mi lámali ceruzky.

Miroslav Řiháček: Už si z toho
veľmi nepamätám, ale viem, že som
sa tešil.

Zuzka Mikulcová: Nechcela som
ísť do školy, lebo som sa bála. Ale
keď som prišla, strach zo mňa opa−
dol.

Dominika Dedíková: Áno, bol za−
ujímavý. Prvý deň sme sa zozna−
movali s učiteľmi. Dostala som far−
bičky,ceruzku...

Tomáš Hazda: Do prvej triedy
som sa vtedy tešil, ale po tých pár
rokoch ma to prešlo a omrzelo. No

prvý deň v škole bol fajn, aj keď si
naň veľmi nepamätám.

Adam Masár: Áno, pamätám. Bol
som nervózny, aj keď som poznal
všetkých spolužiakov. Ale škola pred−
stavovala niečo nové, čas, keď sa
musím naučiť zodpovednosti a ďal−
ším veciam.

Kristína Krchnavá: Na prvý deň
v škole som sa veľmi tešila, ale zá−
roveň som sa aj bála. Bála som sa
učenia, ale tešila som sa na nových
kamarátov.

Stanislav Polák: Ani nepamätám,
ale prvý deň bol určite dobrý.

Šimon Kusenda: Najprv som do
školy chodil rád, ale potom sa to
zmenilo. Už som do školy chodiť
nechcel.

Majo Kanáloš: Strašne som sa
hanbil, ale bolo to strašné, lebo som
vedel, že tu zostanem 9 rokov.

Monika Mikulčíková: No, ani si
ho moc nepamätám. Ale viem, že
som sa hanbila.

Pavol Strieženec: Do školy som

sa veľmi tešil. Ale na viac si už ne−
pamätám.

Zuzana Šimková: Na svoj prvý
deň v škole si moc nepamätám. Ale
viem, že som sa zoznámila s mojou
najlepšou kamarátkou Paťkou, s kto−
rou som toho veľa prežila a dúfam,
že aj ešte prežijem.

Tomáš Čikel: Áno pamätám, bol
som nervózny, ale keď som vstúpil
do triedy, všetka nervozita zo mňa
opadla a začal som si deň užívať.

Tomáš Novák: Najskôr sa mi v
škole nepáčilo, ale po čase to bolo v
pohode.

Natálka Nožinová: Pamätám.
Mala som zelené šaty a ružovú škol−
skú tašku s mackom. Sedela som s
Jankou Pavlovičovou.

Janka Pavlovičová: Zo začiatku
som sa bála, ale nakoniec dopadlo
všetko dobre.

Ako sa cítite, keď už odchá−
dzate?

Patrícia Muráriková: Nie je to
žiadny výnimočný pocit. Bude mi smut−
no za našou triedou a za Simou Ju−
rovíchovou a Kajou Koreňovou a pani
učiteľkou Martinou Striežencovou.

Miroslav Řiháček: Bude mi veľ−
mi smutno za niektorými učiteľmi a
hlavne za spolužiakmi. Ale som rád,
že som spoznal takých výnimočných
ľudí, akých som spoznal.

Zuzka Mikulcová: Celkom dob−
re, ale bude mi smutno.

Dominika Dedíková: Mám zmie−
šané pocity. Budú mi chýbať moji
spolužiaci.

Tomáš Hazda: Cítim sa veľmi
dobre, možno mi to tu bude časom
chýbať, ale teraz sa teším na novú
školu.

Adam Masár: Mám z toho zmie−
šané pocity. Na jednej strane mi to
tu bude chýbať. Strávil som tu 9 ro−
kov svojho života. A na druhej stra−
ne je očakávanie. Prídu noví ľudia a
ďalšia životná etapa.

Kristína Krchnavá: Teším sa, ale
viem, že mi to tu bude chýbať.

Stanislav Polák: Dobre, už sa te−
ším, že odchádzam a určite aj via−
cerí učitelia...

Šimon Kusenda: ZŠ mi bude chý−
bať, ale už sa teším na strednú školu.

Majo Kanáloš: Cítim sa celkom
v pohode, lebo viem, že som tu strá−
vil pekných 9 rokov.

Monika Moravčíková: Najlepšie, aj
keď mi budú chýbať niektoré pani uči−
teľky a ôsmačky Miňuška a Kajuška.

Pavol Strieženec: Veľmi dobre,
ale zároveň aj celkom zle. Pretože
mi tu zostáva celé moje detstvo.

Zuzana Šimková: Som šťastná,
že konečne z tejto školy odchádzam.
A zároveň mi bude aj smutno. Naj−
viac mi budú chýbať moji milovaní
spolužiaci, s ktorými sme sa nikdy
nemohli dohodnúť. Vy mi budete chý−
bať najviac− MÁM VÁS RADA!

Tomáš Čikel: Cítim sa plný oča−

kávania z novej školy, ale budú mi
chýbať moji spolužiaci.

Tomáš Novák: Cítim sa veľmi
dobre a učitelia tiež.

Natálka Nožinová: Teším sa na
novú školu. Určite mi ale budú chý−
bať spolužiaci a učitelia.

Janka Pavlovičová: Teším sa na
strednú, ale určite mi budú chýbať
spolužiaci a aj niektorí učitelia.

Kam odchádzate na školu? Pre−
čo ste si ju vybrali?

Patrícia Muráriková: Odchádzam
na SOŠ za čašníku−servírku. Vybra−
la som si ju preto, lebo ma to baví a
tak ...

Miroslav Řiháček: Do NMnV na
priemyslovku.

Zuzka Mikulcová: Priemyslovka
TIS, lebo moji bratia tam chodili a
páčilo sa im tam.

Dominika Dedíková: Idem na
Zdravotnícku do Trenčína na odbor
masér. Vybrala som si ju preto, lebo
ma veľmi zaujal tento odbor.

Tomáš Hazda: Idem na Hotelo−
vú akadémiu do Piešťan.

Adam Masár: Odchádzam na
Priemyslovku na Starú Turú. Vybral
som si ju preto, lebo majú odbor, ktorý
mi vyhovuje a majú dobré vybave−
nie.

Kristína Krchnavá: Idem na Ob−
chodnú akadémiu do NMnV na od−
bor cestovný ruch. Táto škola mi bola
doporučená.

Stanislav Polák: Na poľnohos−
podársku, idem tam, pretože ma ba−
via stroje.

Šimon Kusenda: Idem na prie−
myslovku na strojárstvo. Vybral som
si ju preto, lebo sa mi páči.

Majo Kanáloš: Idem na športo−
vé gymnázium do Trenčína, pretože
šport je môj život.

Monika Moravčíková:  SOŠ NMnV
za servírku− bol to vždy môj sen.

Pavol Strieženec: Na Lesnícku
školu v Liptovskom Hrádku. Vybral
som si ju preto, lebo sa mi páči prá−
ca lesníka a u nás v rodine je to už
tradícia. Práca v horách je náročná,
ale budem vždy na čerstvom vzdu−
chu.

Zuzana Šimková: SOŠ NMnV,
kozmetička. Túto školu som si vy−
brala, lebo ma to baví.

Tomáš Čikel:  Na Priemyslovku
do NMnV. Vybral som si ju pre od−
bor,  ktorý má podľa mňa budúcnosť.

Tomáš Novák: Poľnohospodár−
ska, agromechanika, pretože ma baví
práca so zvieratami.

Natálka Nožinová: Na gymná−
zium do NMnV, pretože tam chodí
veľa známych a všetkým sa na tej
škole páči. A určite chcem ísť aj na
vysokú školu, tak preto gympel.

Janka Pavlovičová: Do NMnV na
obchodnú so  zameraním na ces−
tovný ruch.

Za rozhovor ďakujú Anička
Hyžová a Veronika Lištiaková

Naši DEVIATACI
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Dôchodcovia zorganizovali výlet
na bratislavskú Flóru

Na bratislavskom výstavisku Incheba sa v dňoch 26. –
29. apríla 2012 uskutočnila 33. medzinárodná výstava kve−
tov Flóra, na ktorej sa v deň jej otvorenia zúčastnil aj 48
členný zájazd zorganizovaný ZO JDS v Beckove. Okrem
prehliadky obľúbeného veľtrhu kvetov a rastlín mohli účastní−
ci zájazdu navštíviť aj 17. ročník súťaže v ich viazaní a aran−
žovaní. Tento rok sa titulom kvet Flóry mohla popýšiť orchi−
dea rodu dendrobium.

Absolventi výletu mali možnosť vidieť tisícky rastlín takmer
od 190 vystavovateľov zo siedmich štátov. Kochali sa najmä
pohľadom na majstrovsky upravené skalky, rôzne záhradné
hojdačky a altánky, či na kytice, ktoré boli naaranžované z
tých najexotickejších kve−
tov, aké si našinec mnoho−
krát nevie ani predstaviť.
Okrem toho si v prípade
záujmu mohli kúpiť mnohé
užitočné pomôcky a nára−
die nielen do svojej záhrad−
ky, ale napríklad aj do ku−
chyne. Vďaka nádhernému
počasiu, ktoré spoluobča−
nom našej obce v tento deň
taktiež výrazne prialo, si
mnohí z nich vychutnávali
kávičku či iné občerstvenie
na čerstvom vzduchu v
krásne upravenej oddycho−
vej zóne tohto známeho komplexu.

Na spiatočnej ceste autobus účastníkom nakrátko zasta−
vil na „Zelenči“ za účelom malého občerstvenia. Poslednou
zastávkou bola reštaurácia „Majer“ v Hrádku, kde sme si
oddýchli a podiskutovali pri chutnej večeri.

Poďakovanie patrí starostovi obce Karolovi Pavlovičovi
za finančný príspevok na tento zájazd.

O bezpečný odvoz sa postarala firma Peter Rusko z
Piešťan s jej šoférom pánom Kučerkom.

Účastníci zájazdu sa zhodli na tom, že na tento krásny
výlet budú dlho spomínať.

Ing. Mária Mináriková, foto: Dana Badžgoňová

Beckovské korene má aj religionista
Mgr. Miloš Hubina, PhD. Pracuje ako od−
borný asistent na Katedre porovnávacej
religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Študoval na Fi−
FUK filozofiu a religionistiku, na univerzite v
Bangkoku (Mahachulalongkorn University)
buddhizmus a pálijský jazyk. Zameriava sa
na théravádový budhizmus, históriu a sú−
časnosť buddhizmu v Thajsku a Juhový−
chodnej Ázii, ako aj na filozofiu v kontexte
svetových náboženských systémov.

1. Pán Hubina, prezraďte nám ako je
to s Vašimi beckovskými koreňmi? Kde
ste prežili detstvo?

Prvé tri roky svojho života som prežil v
Beckove, odkiaľ sme sa neskôr presťaho−
vali do Nového Mesta nad Váhom. Tu som
chodil do základnej školy aj na gymnázium,
prázdniny som však pravidelne a rád trávil
v Beckove u starých rodičov. Na dolnom
konci u Hubinovcov a hornom konci u Blaš−
kovcov.

2. Prečo ste sa rozhodli študovať fi−
lozofiu a religionistiku? Kedy u Vás pre−
vládol záujem o orientálne náboženstvá
a religionistiku? Ste jediný Beckovčan
– religionista?

Po revolúcii sa na FiFUK otvorila kated−
ra filozofie a my sme zrazu mali prístup ku
všetkým tým autorom a textom, ktoré boli
dovtedy buď zakázané, alebo predstavené
len vo fragmentoch, prostredníctvom ich
„kritického zhodnotenia“ z pohľadu marxiz−
mu−leninizmu. Bolo to vzrušujúce, aj keď
krátke, obdobie intelektuálneho a kultúrne−
ho oživenia a okrem iného prinieslo tiež
možnosť bližšieho kontaktu s inými kultúra−
mi. Keď hovorím o „kontakte“ nemám na
mysli len možnosť cestovania, ale hlavne
možnosť nepredpojatého prístupu k štúdiu
iných ľudí, ich hodnôt a pohľadov na svet.

V mojom prípade zohral dôležitú úlohu
český filozof, spisovateľ, básnik a autor
hudobných textov Egon Bondy, ktorý pri−
šiel na bratislavskú univerzitu prednášať
indickú filozofiu. Postava aj tvorba (či už
beletristická alebo odborná) Egona Bondy−
ho sú značne kontroverzné a tak ja, ako aj
niektorí moji kolegovia, ktorých ovplyvnil,
vidíme dnes mnoho vecí podstatne inak než
on a rozdielnejšie, než by sa dalo vysvetliť
prostým postupom vedeckého poznania.
Napriek tomu Bondy mal ohromnú schop−
nosť inšpirovať ľudí a rozhýbať veci okolo
seba, a tak mnoho z dnešného kultúrneho
diania na Slovensku a v Čechách malo u
neho svoj počiatok alebo nesie stopy jeho
vplyvu. Bondy teda otvoril aj pre mňa nový
svet indického, predovšetkým buddhistic−
kého myslenia.

Tento nový svet, akokoľvek zaujímavý,
bol však značne limitovaný a bol vlastne
svetom buddhistických filozofov a spisova−
teľov. To, čo môžeme nazvať „buddhistic−
ká kultúra“ je podstatne bohatšie a ponúka
viac než len tvorbu intelektuálnych špičiek.
Bolo to, akoby sa niekto pokúšal porozu−
mieť slovenskej kultúre len cez práce kres−
ťanských filozofov, teológov len preto, že
Slovensko je kresťanská krajina. Ak sa
zhruba 85% Slovákov hlási ku kresťanstvu,
neznamená to, že väčšina z nich číta prá−
ce Tomáša Akvinského, či pápežské en−
cykliky alebo protestantských teológov.
Nechcem povedať, že tieto kultúrne pro−
dukty sú pre „reálny“ život úplne nepod−
statné. Len ich vplyv nie je mechanický,

priamočiary, ale vždy sprostredkovaný. Ako
je napríklad astrodynamika „prítomná“ v
masovej kultúre prostredníctvom užívate−
ľov mobilných telefónov, alebo chémia v
bežnom praktickom povedomí o liekoch:
vieme viac−menej ako ich použiť, aj keď
nevieme ako vlastne fungujú, tak aj v prí−
pade náboženského života vieme viac−
menej ako sa náboženský správať: kedy

treba čo vykonať, ale otázku prečo je to
práve tak, ponechávame najčastejšie au−
toritám. A práve toto „viac menej“ vytvára
pestrú paletu kultúr a tú skúmajú spoločen−
ské a humanitné vedy ako antropológia,
etnológia, religionistika a podobne. No a to
bola druhá fáza môjho štúdia na Katedre
etnológie a kultúrnej antropológie, v sekcii
religionistiky, ktorú vtedy viedol prof. Ján
Komorovský, zakladateľ slovenskej religio−
nistiky. Prof. Komorovský je, mimochodom,
zo strany svojej manželky tiež rodinne spo−
jený s Beckovom.

Sekcia religionistiky sa neskôr rozrástla
a stala sa samostatnou katedrou . Ak ma
pamäť neklame, a ospravedlňujem sa ak
som na niekoho zabudol, do dnešného dňa
mala naša katedra troch študentov, resp.
študentky, z Beckova. Či z nich budú reli−
gionistky neviem, to asi záleží viac na tom,
či politici uberú zo slov a pridajú na penia−
zoch pri oceňovaní pedagógov a vedcov.
Čo sa slovenskej religionistiky týka, tak
samozrejme nie som sám, kto sa venuje
tejto disciplíne. Za všetkých spomeniem tre−
bárs len prof. Milana Kováča, terajšieho
vedúceho katedry a odborníka na predko−
lumbovské civilizácie, ktorého pracovné
výsledky majú medzinárodným význam.

Možno niekoľko vysvetľujúcich slov o
religionistike, ktorá sa zvyčajne popisuje ako
veda a svetových náboženstvách. To je
síce v poriadku, ale treba mať na pamäti,
že ide o antropologickú disciplínu, teda „vedu
o ľuďoch“, nie o bohoch! Nemôžete totiž
vedľa seba postaviť rôzne božstvá a skú−
mať ich, ako trebárs geológ skúma kame−
ne. Môžeme skúmať len to, čo si ľudia myslia
o bohoch, čo o nich napísali, povedali alebo
umelecky vyjadrili a ako sa správajú vzhľa−
dom na tieto svoje predstavy. A tento typ
výskumu je náplňou religionistiky.

3. Váš záujem o Thajsko je naozaj
hlboký, napokon aj Vaša manželka je z
Thajska. Môžete prezradiť našim čitate−
ľom ako ste sa zoznámili? Ako a kde
žijú manželia, ktorí majú kresťansko –
budhistický pôvod? Ako vychovávate
dcérku? Zrejme v takomto zväzku musí
byť viac kompromisov, tolerancie a ohľa−
duplnosti...

RELIGIONISTA MILOŠ HUBINA
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Áno, moja manželka je Thajčanka a budd−
histka. V Thajsku sa viac než 95% obyva−
teľstva hlási k buddhizmu. Kresťanov je tam
ani nie 1%. Traja z tohto nízkeho počtu kres−
ťanov sú členmi našej rodiny. Manželkin brat
je dokonca protestantským kazateľom. Táto
náboženská rozmanitosť v rodine však ne−
predstavuje vôbec žiaden problém. A to rov−
nako platí pre celú krajinu, hoci istou výnim−
kou môžu byť tri južné provincie, kde pre−
važne moslimské obyvateľstvo usiluje o pri−
členenie tejto časti krajiny k moslimskej
Malajzii a veci, ktoré sa dejú v tejto súvislos−
ti majú občas vyhrotenú podobu.

Ak si však môžem dovoliť trocha zo−
všeobecniť, povedal by som, že Thajčania
sú tolerantní tradicionalisti, čo znamená, že
len máločo naozaj prijmú, ale dokážu veľmi
veľa tolerovať. Pekný príkladom môže byť
v tomto zmysle thajský kráľ Rama IV., kto−
rý sám bol 27 rokov buddhistickým mní−
chom, a keď nastúpil na trón (r. 1851) pre−
požičiaval prvým kresťanským misionárom
lode, aby mohli efektívnejšie šíriť svoju zvesť
a dokonca im dovolil prednášať a učiť v
buddhistických kláštoroch. Napriek tomu,
výsledkom bol len veľmi malý úspech kres−
ťanskej misie.

V dnešných thajských školách sa vyu−
čuje nielen buddhizmus, ale žiaci prvého a
druhého stupňa dostanú vcelku dobrý pre−
hľad o všetkých veľkých svetových nábo−
ženstvách. A z mojej vlastnej skúsenosti,
keď Thajčan (−ka ) vstúpi do kresťanského
kostola, zvyčajne úklonom s rukami prilože−
nými dlaňami k sebe, vzdajú úctu tomuto
priestoru. K tolerancii a snahe porozumieť,
prirodzene, nie len v otázkach náboženstva,
vedieme aj našu dcérku, ktorá si – čo sa
trebárs náboženského presvedčenia týka –
bude môcť slobodne, sama vybrať.

4. Máte za sebou bohatú publikačnú
činnosť, napísali ste množstvo článkov
do odborných časopisoch (pre laickú ve−
rejnosť môže byť známy článok v Histo−
rickej revue č. 10/2011), ale aj knižku Ve−
domie ako oceán. Filozofia a meditácia
v indickom budhizme, ktorá vyšla v Bra−
tislave v roku 2004. Na čom pracujete v
súčasnosti, samozrejme, popri pedago−
gickej činnosti na katedre religionistiky?

V súčasnosti pracujem na dvoch kni−
hách. Jedna je akýmsi sprievodcom po thaj−
ských kláštoroch. K práci na tejto knihe,
určenej pre širokú verejnosť, ma primälo
najmä to, že chcem, aby návštevníci Thaj−
ska mohli plnohodnotnejšie využiť svoj po−
byt. Keď rozumiete tomu, čo vidíte okolo
seba, keď viete, čo kde hľadať a prečo je
to práve také, stávate sa časťou sveta
okolo, prežívanie vecí je intenzívnejšie. Veci,
ktorým nerozumieme, zvykneme neprime−
rane zovšeobecňovať. Ľudia si napríklad
zvyknú myslieť, že niet rozdielu medzi tre−
bárs Japoncami, Kórejčanmi, Číňanmi,

Indmi, či Thajčanmi, pretože všetci žijú v
Ázii. Pritom by však asi boli prekvapení,
keby im niekto tvrdil, že napríklad Slováci
sú, čo do temperamentu, hodnôt, spôso−
bov prejavu, tradičnej kuchyne, literatúry
atď. celkom rovnaký ako trebárs Taliani,
Švédi, či Maďari, pretože všetci pochádza−
jú z Európy (kde navyše vzdialenosti me−
dzi krajinami sú podstatne menšie než v
Ázii). Predstavte si teda ako ľahko je ne−
chať sa pomýliť vonkajšou podobnosťou a
myslieť si, že všetky kláštory, ktorých je v
krajine je viac než 30 000 (v Bangkoku asi
30 kláštorov na 100 km2) sú len viac, ale−
bo menej ligotavé budovy s rovnakým ob−
sahom a rovnakým životom a všetkých asi
300 000 thajských mníchov v oranžových,
alebo hnedých róbach a s vyholenými hla−
vami robia a myslia si všade zhruba to isté.
Potom vidíte turistov chodiť od jedného po−
svätného miesta k druhému, unavených,
že zas vidia zas len ďalšiu, trocha odlišnú
formu extrémne farebnej budovy, obklope−
nú ďalšími zlatými sochami pred ktorými
zas ďalší ľudia obetujú kvety, vonné tyčin−
ky alebo počúvajú kázania mníchov. Na−
priek tejto podobnosti, kláštory majú svoje
špecifické životy utvárané charizmatickými
mníchmi, rôznymi výkladmi buddhizmu, ri−
tuálnou praxou, lokálnymi vierami a podob−
ne. Túto rozmanitosť chcem predstaviť.

Druhá kniha je „akademickejšia“. Pove−
dal som, že vplyv náboženstva na život nie
je vždy jednoduchý a priamočiary. V druhej
knihe sa pokúšam vysvetliť ako thajský
buddhizmus súvisí s politikou a chápaním
moci a racionality (rozumu).

5. Aké máte plány na letné prázdni−
ny? Predpokladám, že je to čas, kedy
môžete podnikať cesty do Thajska za
ďalším bádaním?

Áno, od júna som v Thajsku a
venujem sa výskumu a rodine.

6. Pán Hubina, na záver sa
spýtam na našu obec v súčas−
nosti. Akiste ste si všimli
niektoré zmeny v posledných
rokoch, ako je obnova histo−
rickej časti obce a hradu. Ako
tieto snahy vedenia našej obce
a hlavne starostu hodnotíte?

Jednoznačne pozitívne. Na to
sa hádam ani nič iné povedať
nedá. Niekedy mám pocit, že čím
viac rozprávame o tom ako si
ceníme Slovensko, tým menej sa
oň staráme. Beckov – s novým

námestím, opraveným hradom, Beckovskou
kúriou však pôsobí ako štandardná dedina
európskeho typu, v ktorej sa dá žiť a nielen
bývať. Beckov má svoj vlastný zaujímavý
výraz. Hrad už napríklad nie je len opuste−
nou hromadou kamenia, ale impozantným
živým priestorom, s ktorým ľudia môžu
prostredníctvom rôznych aktivít (hradných
slávností, prechádzok a podobne) „hovoriť“,
užiť si ho. To platí pre všetky novovybudo−
vané priestory. A ak to nebude pôsobiť ako
skrytá reklama, tak chcem tiež dodať, že k
istému šarmu a osobitosti Beckova prispie−
vajú aj reklamné plagáty cestovnej kancelá−
rie Petra Ondrejoviča. Nie je veľa dedín, kde
môžete takto bezprostredne vidieť „obrázky
z iného sveta“, nehovoriac už od jeho pred−
náškach, výstavách a podobných aktivitách.

Takže ako som povedal – všetky tieto
aktivity hodnotím veľmi pozitívne, dúfam v
pokračovanie tohto trendu a držím zastupi−
teľstvu a všetkým Beckovčanom (vrátane
seba) palce.              Za rozhovor ďakuje

Mgr. Dana Badžgoňová

Dionýz Štúr (1827-1893)
Pred 185. rokmi, 2. apríla 1827, sa v

Beckove narodil v rodine evanjelického
učiteľa a kantora Jozefa Štúra(1) a Joha−
ny, rod. Riznerovej syn, ktorý dostal
meno Dionýz(2). Vtedy ešte nikto neve−
del že raz preslávi Slovensko v celej
Európe. Stal sa geológom svetového
mena. V roku 1850(3) sa stal pracovní−
kom Ríšskeho geologického ústavu vo
Viedni, neskôr dvorným radcom a na−
pokon jeho riaditeľom. Na Slovensku
zmapoval stredné Považie, Ponitrie, Vy−
soké Tatry, okolie Smolníka a Gelnice a

rieky Hron a Váh. V roku 1862 na Svetovej výstave v Lon−
dýne získali Štúrove geologické mapy zlatú medailu. Za svo−
je práce bol v roku 1863 menovaný za sekčného geológa, v
roku 1867 za banského radcu, v roku 1873 bol hlavným
geológom, v roku 1877 miestoriaditeľom, v roku 1879 mu bol
udelený titul hlavného banského radcu. Ako najvýznamnej−
šieho geológa Rakúsko – Uhorska ho v roku 1885 vymeno−
vali za riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni.
Túto funkciu vykonával do roku 1892. Zomiera 9. októbra
1893, kde ho 11.10.1893 pochovali. Prišli sa s ním rozlúčiť
pracovníc ríšskeho geologického ústavu, viedenskí Slováci
a priatelia(4).                                       Ľubomír Paulus

POZNÁMKY: 1. Jeho otec Jozef bol bratrancom Samuela
Štúra, otca Ľudovíta Štúra, 2. V rodnom liste je: Dionysus Ru−
dolphus Josephus, 3. Ríšsky geologický ústav bol založený v
roku 1849. 4. V r. 1855 sa oženil s rakúskou Nemkou Cecíliou
Artlovou. Nemali deti. Jeho žena umrela v Modre v roku 1895 a
je pochovaná po boku manžela vo Viedni v ev. cintoríne.   (b)

Predaj diel Ladislava Mednyánszkeho
Jednou z najvýznamnejších aukcií, na ktorých sa predali

diela Ladislava Mednyánszkeho, bola 104. Večerná aukcia
spoločnosti SOGA v Bratislave dňa 29.5.2012. Aukcii pred−
chádzala výstava 127 diel maliara, ktorá bola nainštalovaná
vo výstavných priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA, Pan−
ská 4 v Bratislave od 4.5.2012 do 28.5.2012. Všetky maľby,
akvarely a kresby pochádzali zo zbierky Dr. Lea Ringwalda,
veľkého zberateľa Mednyánszkeho diel pôvodom z Trenčí−
na, ktorý našiel svoj nový domov vo Veľkej Británii. Na aukcii
bolo vydražených 93 diel umelca v celkovej hodnote 876
750 eura (údaje AS SOGA) a patrila k najúspešnejším. Na
nasledujúcej strane prinášame reprodukcie Mednyánszkeho
diel, ktorých námetom boli ruiny Beckovského hradu.

Na prvých troch obrázkoch sú akvarely zrúcaniny Bec−
kovského hradu: akvarel Hradná zrúcanina (20,5x15 cm)
namaľovaný v rokoch 1870−1872; akvarel Zrúcanina (ide o
okno západného paláca Beckovského hradu), ktoré umelec
namaľoval okolo rokov 1870 až 1872 (20,5 x 16 cm) a akva−
rel z toho istého obdobia Brána Beckovského hradu (21,5x15,5
cm). Na poslednom obrázku je kresba uhlíkom Štúdie kraji−
ny so zrúcaninou hradu Beckov (29x39 cm), nedatované.

(b) Zdroj: www.soga.sk

Očkovanie proti nákaze pneumokokovými baktériami
Očkovanie proti pneumokokovým infekciám je možné u

ľudí od 0 do 100 rokov. Pneumokoky sú baktérie, ktoré spô−
sobujú množstvo nebezpečných, až život ohrozujúcich ocho−
rení. Medzi najznámejšie patrí zápal pľúc, zápal mozgových
blán, zápal stredného ucha, či otrava krvi. Najviac ohroze−
nou skupinou sú deti a dospelí nad 50 rokov. U starších ľudí
je vzhľadom na slabšiu imunitu priebeh infekcie rýchlejší a
závažnejší. Mnohí pacienti váhajú, či sa dať zaočkovať alebo
nie. V prípade nákazy pneumokokmi rozhodujú o záchrane
života doslova niekedy minúty. Vyšetrenie krvi trvá cca 48
hod. Pneumokoková infekcia má veľkú rýchlosť šírenia sa v
organizme a vytváranie si odolnosti voči antibiotikám, liečba
je náročná a riziko komplikácií vysoké.

Očkovanie pre dospelých nie je zaradené medzi povinné
očkovanie. Vakcínu predpisuje praktický lekár a pacient si ju
hradí v plnej výške.
MUDr. Lenka Benáková, praktický lekár pre dospelých
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Tento rok si slovenská i maďar−
ská kultúrna verejnosť pripomenula
160. výročie maliarovho narodenia.
Pripomeňme si tohto nášho vzácne−
ho rodáka stručným životopisom a
informáciami o jednej z najvýznam−
nejších aukcií jeho diel, ktorá sa usku−
točnila 29. mája 2012 v Bratislave.

Jeden z najhodnotnejších stredo−

európskych maliarov prelomu 19. a
20. storočia sa narodil 23. apríla 1852
v Beckove v rodine baróna Eduarda
Mednyánszkeho a Márie Anny Szir−
mayovej. Prvých desať rokov prežil
na beckovskom panstve, kde na
malého Ladislava vplývala predo−
všetkým stará mama Eleonóra, rod.
Richert de Vhir (1798−1889). Po smrti
starého otca Baltazára Szirmayho
(1793−1856) rodičia zdedili kaštieľ v
Strážkach na Spiši, kam sa neskôr
celá rodina presťahovala. Od detstva
rád kreslil, údajne vedel kresliť skôr
ako rozprávať. Ešte v Strážkach ho
učila vychovávateľka, ktorá študovala
maľbu na düsseldorfskej akadémii.
Vzdelával sa u súkromných učiteľov
z Kežmarku – napríklad jeho učiteľ−
mi boli Antal Just v rokoch 1862−
1865, inak evanjelický kňaz vo Vr−
bove a Rudolf Weber v rokoch 1867−
1870, ktorý neskôr učil na evanjelic−
kom gymnáziu v Budapešti.

Do Strážok zavítal aj známy vie−
denský maliar Thomas Ender, ktorý

v rokoch 1862−1863 pôsobil na Slo−
vensku u grófa Waldsteina a ktorý
sa stal Ladislavovým učiteľom na
diaľku – matka mu posielala kresby
na korekcie podľa odliatkov antic−
kých hláv.

Posledné dve triedy skončil v Mi−
školci, kde aj r. 1871 zmaturoval na
gymnáziu. Mal sa stať technickým
inžinierom, preto jeho rodina odišla
do Zürichu, kde bola Polytechnická
škola. Neprijali ho, vzdelával sa súk−
romne. V roku 1871 dostal reumatic−
kú horúčku, rodina odišla do Bade−
nu, kde sa liečil. Na jeseň nastúpil
do prípravného ročníka na polytech−
niku. O rok odcestovali k rodine Er−
dödyovcov v Chorvátsku. Venoval
sa tu naplno akvarelu. Rodičia po−
chopili, že jeho smerovanie k výtvar−
nému umeniu je nezvratné, a tak mu
dovolili študovať v mníchovskej aka−
démii. Najskôr od novembra 1872 v
ateliéri Alexandra Strähubera, o rok
pokračoval v štúdiu u Otta Seitza.
Naučil sa akademickému štýlu maľ−
by, ktorá ho istý čas spútavala. Veľ−
ký vplyv zanechala na mladého umel−
ca cesta do Talianska v lete 1873,
kam odcestoval aj s rodičmi. Pod−
nietila ho k zmene študijného miesta,
ďalší školský rok 1874−1875 už štu−
doval na École des Beaux Artes v
Paríži v ateliéri Isidora Pilsa. Po uči−
teľovej smrti r. 1875 zo školy odišiel.
Viac na neho vplýval pobyt vo Fran−
cúzsku v rokoch 1875−1877 a náv−
števa maliarskej krajinárskej komu−
nity v Barbizone. V tom čase tu pra−
covala druhá a tretia generácia ma−
liarov. Rozumel si predovšetkým s
László Páalom a Tivadarom Felen−
cim. Hľadal svoju cestu v umení aj v
živote. Vrátil sa do Strážok. Krajina
jeho domova mu bola najbližšia.

V roku 1880 ho očarila maďar−
ská nížina v oblasti Szolnoku. V ta−
mojších močiaroch dostal maláriu,
vyliečil sa až v Trenčianskych Tep−
liciach a úplne sa zotavil v Strážkach.
Našiel si tu aj žiaka – stal sa ním
syn židovského krčmára, neskorší
maliar Ferdinand Nándor Katona
(1864−1932).

Maliar sa vrátil do Strážok aj v
roku 1883, keď zomrela jeho matka.
O tri roky neskôr sa zase stretol so
smrťou, zomrel najstarší syn umel−
covej sestry Margity „Miri“ Czóbelo−
vej. V roku 1895 mu zomrel otec.
Všetky tieto tragické udalosti umelec
vyjadril v kresbách a maľbách. Po
celé roky hlavne počas leta boli
Strážky obľúbeným miestom na pre−
chádzky a maľovanie.

Neustále cestoval do Paríža,
Viedne, Budapešti, Beckova... Zimu
v roku 1893 strávil v Strážkach,
maľoval a liečil sa na šarlach v Tat−
rách. Po otcovej smrti 1895 už do
Strážok chodieval menej často, aj
keď tu žila sestra Miri s rodinou.
Viac času trávil v Beckove, kde sa
o kaštieľ starala Janka Sirchicho−
vá (zomrela ako 30−ročná), osire−
lá slečna zo šľachtickej rodiny, kto−
rej Ladislav plne dôveroval. Vo

Viedni a Pešti mal vlastný ateliér.
Po vypuknutí prvej svetovej voj−

ny dobrovoľne nastúpil ako vojnový
dopisovateľ pre noviny Budapesti
Hírlap a v septembri 1914 odišiel na
front do Haliča. V januári sa zdržia−
val v Žiline, kde bolo sídlo Vojenské−
ho tlačového strediska a jeden z pr−
vých ruských zajateckých táborov.
Neustále kreslil, bolo to v jeho náplni
práce. Portréty dôstojníkov, výjavy
z boja, z táborov, z nemocníc... V

máji bol už v Budapešti, kde pracu−
val na svojich kresbách a obrazoch
v ateliéri na ulici Práter. V júni nav−
štívil aj Beckov a zase sa venoval
práci, pripravoval diela na výstavu
Vojenského tlačového strediska, kto−
rá sa konala v októbri vo Viedni.
Koncom septembra cez Veľkú Byt−
ču a Ostravu sa dostal do Belehra−
du, od polovice decembra si vzal do−
volenku, zase pracoval v ateliéri v
Budapešti (ul. Podmaniczky 67). Kon−
com januára 1916 odchádza s ar−
mádou na ruský front. Z Gorodišťa
sa vrátil cez Ostravu do Viedne 12.
januára 1916. Venoval sa príprave

diel na výstavu. Často zasadal aj v
porote, ktorá vyberala práce vojno−
vých maliarov do Ústrednej zberne
obrazov pre výstavy. Veľká noc (23.
apríl 1916) v Budapešti, od júna zase
služba v armáde vo Villachu na vý−
chodnom úseku talianskeho bojiska.
Dňa 31. júla 1916 bol ľahšie zrane−
ný. Veliteľ vojenského tlačového stre−
diska Maximilian Ritter von Hoen ho
navrhol na vyznamenanie dôstojníc−
kym krížom Rádu Františka Jozefa,
ktorý Mednyánszky aj 15. mája 1917

dostal zvlášť za mimoriadnu praco−
vitosť a diela výnimočnej kvality, kto−
ré vznikli v prvej frontovej línii. Od
20. augusta 1916 bol opäť vo Viedni,
lebo sídlo Kunstgruppe presťahovali
z Ostravy do Viedne. Prenajal si ate−
liér na ul. Sobieski, pracoval v poro−
te a pilne pripravoval svoje obrazy
na výstavu. Od leta 1916 a v januári
1917 umelca začínajú trápiť zdravot−
né problémy. Od júna do augusta
1917 zase odišiel na taliansky front

do Villachu, pr−
výkrát pracoval aj
vo vojenskej ne−
mocnici. 18. augus−
ta 1917 odcestoval
na dva týždne do
Beckova. Čas trá−
vil čítaním a pre−
chádzkami po kra−
jine, meditáciami.
Po návrate do Vied−
ne odišiel na talian−
sky front, ale jeho
zdravotný stav sa
zhoršoval, od ok−
tóbra 1917 si mu−

sel liečiť choré obličky. Koncom roka
ho liečili vo vojenskej nemocnici vo
Viedni. Po prepustení odišiel do svoj−
ho ateliéru, kde ale neboli vhodné
podmienky na bývanie, a preto sa
14. februára nasťahoval k svojmu
priateľovi maliarovi Gyulovi Klábero−
vi. Tešil sa, že môže pracovať vo
vykúrenom ateliéri.

V máji a júni 1918 sa konala v
Budapešti vojenská výstava v Mú−
zeu krásnych umení, kde vystavo−
val okrem iných svoje diela aj Ladi−
slav Mednyánszky a na tejto výsta−
ve bol aj obraz rakúskeho maliara
Nikolausa Schattensteina – portrét
Mednyánszkeho v životnej veľkosti,
ktorý umelec dokončil 26. novembra
1916.

Mednyánszky odišiel na dovolen−
ku do Strážok, stále veľmi usilovne
pracoval na dokončovaní svojich diel,
bolo mu ľúto, že mnohé už nedoma−
ľuje, hoci techniku už dokonale ovlá−
dal. Ešte 27. septembra 1918 žiadal
v liste zo Strážok, aby ho nevyškrtli
z Vojenské tlačového strediska. Bolo
mu vyhovené 2. októbra 1918. V
októbri po rozpade Rakúsko−uhor−
skej monarchie sa vrátil do Viedne.
Býval u priateľa Guylu Klábera, do−
konca sa pokúsil maľovať, ale zdra−
votný stav sa neustále zhoršoval.
Postihlo ho krvácanie do mozgu, tr−
pel bolesťami. Zaspal naveky v opa−
tere Kláberovej manželky Miry 17.
apríla 1919. Pochovali ho o dva dni v
nedeľu o 15. hodine na viedenskom
cintoríne Zentralfriedhof. Jeho teles−
né pozostatky boli v roku 1966 pre−
nesené do Budapešti, na cintorín na
Ceste Fiumei.

Použitá literatúra:
Kol. autorov: Mednyánszky. SNG

& Slovart Bratislava 2004
Ladislav Mednyánszky, Denníky

1877−1918. SNG – Kaligram, Brati−
slava 2007                            (b)

foto: www.soga.sk

LADISLAV MEDNYÁNSZKY
160. výročie narodenia
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Milé deti, milí mladí chlapci a diev−
čatá, vážení Beckovčania, mladší i
starší, veriaci a neveriaci, milí pria−
telia!

Mesiac jún je mesiacom, kedy
vidíme v našich mestách, ale i v
mestečkách známy každodenný
obraz ako mladí ľudia sa v uliciach
pohybujú s usmiatymi tvárami a v
rukách držia čerstvo získané ma−
turitné vysvedčenie alebo vysoko−
školský diplom, ktorý umocňuje i
nádherná kytica kvetov od osôb,
ktoré sú najbližšie ich ľudskému
srdcu.

Rovnako je to i v živote našej
Svätej katolíckej Cirkvi. Mladí mu−
žovia – absolventi bohosloveckej
fakulty – si po tieto dni v katedrál−
nych chrámoch po celom Sloven−
sku kľakajú pred svojho biskupa a
vkladaním rúk podľa apoštolskej
tradície prijímajú sviatosť kňazstva.
Preto aj ja som sa rozhodol, že Vám
v tejto úvahe porozprávam o tejto
vznešenej sviatosti. Heslo úvahy je
Kristus a kňaz. Začnem milým prí−
behom z dejín.

Aténčania a Sparťania boli zná−
mi veľkí bojovníci. Všetky svoje voj−
ny vyhrávali. A predsa sa raz sta−
lo, že Sparťania prehrali svoj boj.
Vojaci odhodili zbrane a smutne,
bezradne sedeli. Ale poslali a pro−
sili o pomoc svojich susedov Atén−
čanov. A tí im na ich údiv poslali
mladého hrbáčika s harfou. Sprvoti
si mysleli, že si z nich urobili ne−
miestny žart, ale čoskoro sa pre−
svedčili aká to bola veľká morálna
posila. Mladý hrbáčik vzal svoju
lýru, začal na ňu sprvoti potichu,
čím ďalej tým silnejšie a slávnost−
nejšie hrať a spievať, ospevoval
slávne a hrdinské skutky ich otcov
vojakov a skleslí vojaci si dodali
týmto spevom znovu odvahu, za−
čali znovu bojovať a zvíťazili.

Prostredníctvom tejto úvahy
chcel by som byť takým hrbáčikom,
ktorý Vám chce zahrať, zaspievať
o vznešenosti kňazstva, o boles−
tiach kňazstva, o radostiach kňaz−
stva.

Vznešenosť kňazská
Každé povolanie je sväté, je

vznešené, ak sa koná s láskou, ak
sa koná pre iných, ak človek dáva
niečo zo seba, pre celok, pre
všetkých, pre spoločnosť. A keď sa
to dá povedať o každom povolaní,
čo potom mám hovoriť o tom anjel−
skom povolaní kňaza? Čo je to
kňaz? Kňaz je predĺžený Kristus,
kňaz je Kristus dnes, kňaz je dru−
hý Kristus, a predsa zostáva i na−
ďalej len slabým, azda hriešnym
človekom. Aj jeho poslanie je nad−
svetové, všesvetové. Kňaz zo svo−
jej lásky nemôže viniť ani jednu
dušu, ani jedného človeka, týmbôž
nejakú skupinu, alebo mesto, alebo
národ. Keď všetci na svete sme

jedna rodia Božia, máme spoloč−
ného Otca a my sme navzájom s
ním, máme byť a musíme byť brat−
mi a sestrami. Kňaz ti povie vždy
pravdu a pre pravdu sa ľudia naj−
viac hnevajú, a preto pre pravdu i
kňaza nenávidia. Kňaz ti pomenuje
cudzoložstvo cudzoložstvom, nech
sa to týka kráľa alebo žobráka.
Kňaz ti nazve lož lžou, či vyšla z
úst cirkusového šaška alebo pre−
zidenta, alebo posledného robotní−
ka. Kňaz, ten ti nazve krádež krá−
dežou, nech je do toho zapletená
kráľovná, matka alebo dieťa. Kňaz
ti povie vždy pravdu a prosím ťa,
nehnevaj sa pre tú pravdu, ale ju
vždy prijímaj tak, ako ti ju on tak
otcovsky a bratsky láskavo podá−
va. Kňaz, ten jednou rukou dvíha
zem k nebu a druhou rukou sťahu−
je nebo až na zem. Hľa, toto je sväté
kňazstvo Kristovo.

Ale v živote kňaza sú i veľké
bolesti. A keď som sa ťa pýtal, či ty
vieš, čo je kňaz, ja sa ťa teraz pý−
tam, čo ty vieš o kňazovej bolesti?
Čo ty vieš o osamelosti kňaza? Ale
čo na tom, len keď kňaz to chápe.
Len keď kňaz to vie, že i jeho Maj−
ster nemal kam hlavu položiť a mu−
sel zomrieť medzi nebom a zemou.
Koľko sklamaní, koľko prekážok,
koľko nepochopenia v kňazskom
živote. Kňaz ti podáva pravú ruku
a ty udrieš po tej ruke, že ju ne−
chceš a zabudol si, že má druhú
ruku, ktorú ti s takou istou láskou
podá a ty možno udrieš aj do tej.
Dobre, ďakujem ti. Ale zabudol si,
že kňaz má ešte aj srdce, a to srd−
ce tak veľké, že doňho uzavrie
všetkých, ešte i teba, ktorý azda
hádžeš možno i polená pod nohy
kňaza. Áno, menom všetkých kňa−
zov i za to vám vďaka , lebo to je
veľké vyznamenanie, keď kňaz
môže kráčať tak isto ako jeho Maj−
ster a Pán.

Posudzovanie kňazov bude
vždy dvojaké. Nietsche píše vo
svojom diele Tak hovorí Zaratustra:
„Je mi nanič z tých kňazov, sú mi
úplne proti chuti.“ Ale na inom mies−
te píše: „Sú tu kňazi a aj keď sú
mojimi nepriateľmi, idem okolo nich
s mečom schovaným do pošvy,
lebo sú medzi nimi aj hrdinovia.“ A
tak tomu bude vždycky, jedni na
nás pľujú a druhí prosia o požeh−
nanie. Slovenské dospievajúce diev−
čatá pozerajú na nás ako na stre−
dovekú relikviu, rovnako staré diev−
čatá v Londýne nás slušne pozdra−
via „Good Morning, Father!“ Dobré
ráno, Otče! Jedni po nás hádžu
kameňom, druhí nám bozkávajú
ruky. Prečo je to tak? Preto, lebo
Pán Ježiš to povedal jasne: „Mňa
prenasledovali, budú prenasledovať
aj vás!“ Veľmi pekne to napísal Gi−
vanni Papini v knihe Život Krista.
Vďaka, maestro! Za všetkých kňa−

zov za jasné, jadrné a fantastické
slová bez falošnej diplomacie. On,
hoci sám krváca z tisícorakých
skrytých rán vo svojom srdci, musí
pri tom uzdravovať, liečiť tisícoraké
skryté rany svojich bratov a sestier.
Ale to by som málo povedal, keby
som tu urobil bodku.

Lebo život kňazský je nielen kal−
várijný, ale je i život najradostnejší.
Verte mi, bratia a sestry, že na sve−
te niet šťastnejšieho človeka ako je
kňaz, ktorý sa dal celkom, bezvý−
hradne, neodvolateľne do služieb
Bohu a do služieb svojich blížnych.
Koľko to radosti v živote kňaza, keď
tak privedie hriešnika, ktorý azda
už zúfal nad svojim nešťastným
životom. Aká to radosť, keď ti môže
povedať, že ja ťa rozhrešujem,
choď, brat, sestra a nehreš, choď
a buď s Pánom Bohom spojený,
choď a buď šťastný, spokojný tak
ako som ja.

Toľko v krátkosti o vznešenos−
ti, bolestiach a radostiach kňazské−
ho života.

Tu by som vedel, ale i každý

môj spolubrat v kňazskej službe roz−
právať o desiatkach ba stovkách
nádherných zážitkov z pastoračnej
služby, ale mne stačí, ak o tom
viem ja sám, veľmi veľa ľudí, ktorí
ma poznajú a majú ma radi a hlav−
ne, že vie o tom Vševediaci, Milo−
srdný a Dobrotivý pán Boh!

Nádherne to vyjadril najväčší an−
tický filozof Aristoteles: „Nie je dô−
ležité, koľko ľudí si zapamätá vaše
meno z miest a dedín, kde ste pô−
sobili, ale dôležité je, koľko dobra
ste vykonali počas života, ktorý ste
prežili s týmito ľuďmi.“

S pokorou a bázňou verím a dú−
fam, že i ja raz budem počuť slová
nášho milovaného Pána Ježiša:
„Poď, sluha dobrý a verný, bol si
verným v maličkostiach, maj účasť
na radostiach svojho Pána.“ To isté
nech platí aj o všetkých ľuďoch dob−
rej vôle. Nech všetky tieto slová
umocňuje i báseň na vrchole tejto
úvahy.

Srdečne Váš Mgr. František
Kurkin, dekan a duchovný správ−
ca kňazského domova

Božie zrno a ja

Zrnko Božie na Golgote vzklíčilo!
A po ňom dvanásť iných
a po ňom tritisíc iných,
desaťtisíc iných,
až z nich boli milióny,
až som tu ja
na dnešnom poli ľudstva.

Som tu ja, žijem z Tvojej obeti, žijem!
Ó, Pane, ako Mária vylievam svoju dušu a opytujem sa: Čo mám robiť,
aby som v tomto pokolení
bol Tvojim verným svedkom?

Hospodin hovorí:
Nauč sa prehrávať na zemi,
keď je to výhra v nebesiach.

Chráň sa falošného Krista,
ktorý žije vo frázach veriacich.
Ja žijem v činoch človeka,
ktorý je poslušný môjmu Duchu,
ktorý je poslušný Božiemu Slovu.

Poď za mnou, nie pre to, že idú iní,
poď aj vtedy, keby si bol sám.
Pre moju lásku, pre moju smrť za teba.
Poď za mnou a naučím ťa umrieť pre moje ciele,
žiť pre spasenie iných, naučím ťa ako sa stať zrnkom Božím.

Pane, stojím pri oceáne času,
na tisícročia sa dívam a vidím Teba.
Chcem aj ja byť novým zrnkom viery na zemi,
novým zrnkom Božím.
Som tu a idem, Pane.                                                      Milan Jurčo

KRISTUS A KŇAZ
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18. OPÄŤ MRAČNÁ NA OBLOHE
Život so všetkou nezadržateľnosťou ide ďalej a prináša nové nečaka−

né zmeny. V roku 1970, teda po dvoch rokoch musia sestry na príkaz
štátnych úradov zanechať vyučovanie náboženstva. Niektoré zostávajú
ešte na farách ako farské sestry, ale i táto činnosť má svoj koniec.

Ustavičnými zmenami je poznačený aj rok 1971. Vtedy Generálna
prokuratúra v Prahe zrušila Sekretariát rehoľných spoločností. Tento sek−
retariát si vytýčil ako svoj cieľ brániť práva reholí, uviesť do rehoľného
života nariadenia koncilu podľa koncilových smerníc. Mračien na oblohe
čím ďalej tým viac pribúda. Dobre to pociťujeme.

Ako iné rehole, aj naša kúpila pre sestry dom, a to v Trenčíne. Tento
dom sa udržuje ešte i po tom, čo sestry prestali vyučovať náboženstvo.
Bol to dom vo vilovej časti mesta za mostami, myslím ulica 9. mája č. 2.
Tam došlo začiatkom februára 1972 k tejto nemilej udalosti.

Vo vile je ticho. Akoby aj nie, veď štyri sestry, každá pri inej práci, a
dom zdá sa byť prázdny. V takom odpoludňajšom tichu zachytila Ct.sr.
Svatomíra nejaký šramot. Vyšla z izby na chodbu a pred ňou stál mas−
kovaný človek so sekerou v ruke a hneď pýtal peniaze. Aký to musel byť
nervový otras, keď nič netušiaca Ct.sr. Svatomíra stála zoči−voči tomuto
človeku! „Dobre,“ povedala a vytiahla mu, čo mala pri sebe z nákupu.
Podávala mu to, ale on chcel viac. Ona si stále šepkala povzdych: „Môj
Ježišu, milosrdenstvo!“ Peniaze jej pri podávaní vypadli z ruky, pretože
sa celá chvela. Chcela ich zdvihnúť, neznámy prehovoril, aby to nechala.
Nechala to teda tak a so stále sa opakujúcim povzdychom odchádzala
do izby pre peniaze. Neznámy zostal na chodbe. Ako zatvárala dvere na
izbe jednej, druhej, hneď ich za sebou zamykala. Takto sa dostala do
izby, ktorá mala okná na ulicu. Otvorila okno a okolo idúceho človeka
uvedomila, čo sa deje. V blízkosti bol hostinec a príslušník VB stál na
ulici. Než prišiel, neznámy zatiaľ zmizol. Ako sa dostal do domu, keď bolo
všetko zatvorené? Na pivnici rozbil okno, potom so sekerou vypáčil dve−
re, ktoré viedli z pivnice na chodbu, no a tam ho našla Ct.sr. Svatomíra.

Správu o tom priniesli i české noviny Lidová demokrace, ale inak
zapadla do zabudnutia. Ct. Sr. Svatomíra zaplatila túto udalosť takmer
životom. Mozgová mŕtvica ju tak zasiahla, že stratila až reč. V nemocnici
jej z toho pomohli a po vyliečení sa vrátila medzi sestry.

Tento dom v Trenčíne sestry opustili v októbri 1973. Bol daný do
prenájmu a neskoršie predaný.

19. STUDENÁ VLNA
V polovici apríla 1972 sa opäť prihnala ako víchor studená vlna. Po

uvoľnení v rokoch 1968−69 sa snažila každá rehoľa, aby mala aspoň
jeden, hoc aj malý dom, ktorý by mohla vlastniť. Išlo hlavne o to, aby mali
kde žiť sestry dôchodkyne alebo aby mohol slúžiť aj pre iné účely tej
ktorej rehole. Teraz išlo o to zlikvidovať tieto domy a sestry z nich vysťa−
hovať a pripojiť ich k sestrám do charitných domovov, ktoré sa začali
zriaďovať. Niekde sa to podarilo hneď, niekde po čase. Týmto spôsobom
vzniklo na Slovensku dosť charitných domovov.

Vyskytli sa aj násilnosti. Tak napríklad z Trnavy vyviezli sestry uršu−
línky z domu, ktorý si ony opravili, ako tak zariadili a obývali. Doviezli ich
do Cerovej, kde sestry krížové prekonávali prvé začiatky s opravou a
úpravou charitného domu. Vyložili ich na dvor a nechali tak. Viac sa
nestarali, čo a ako to s týmito sestrami dopadne. Samozrejme, že sestry
krížové sa ich ujali a poskytli im prístrešie.

Všetko dianie okolo je poznamenané studenou vlnou, ktorá nás oviala.
Vraj aj tie, ktoré právoplatne a verejne vstúpili do rehole v posledných
dvoch troch rokoch, majú ju opustiť.

Aspoň taká bola snaha. Tieto sestry dostali ako upomienku na tú dobu
meno „dubčekovské“, lebo boli prijaté za jeho éry. To isté platilo aj o
rožkoch, ktoré vtedy pekári začali piecť. Boli raz tak veľké ako tie, čo
poznáme a tiež sa im ušlo pomenovanie „dubčekovské“.

V tom čase prišiel do Piešťan do Charitného domu zástupca z cirkev−
ného úradu (bol to štátny úrad a s Cirkvou nemal nič spoločné). Mal sa
spísať protokol, vraj za tým účelom, že tieto sestry „boli prijaté nezákon−
ne.“ Sestra, ktorá robila zapisovateľku, odmietla písať ďalej. Pán zástup−
ca ju teda láskavo vyhodil a písal si sám. Bolo okolo tej veci veľa starostí
a rokovaní. S pomocou božou sa to nakoniec zažehnalo. Dokonca sa to
malo týkať aj tých sestier, ktoré už v roku 1950 Slovenský úrad pre veci
cirkevné rozpustil a ktoré sa po rokoch vrátili do kongregácie. Do týchto
udalostí, ktoré stíhali jedna druhú, zasvietil jasnejší lúč, lepšie povedané,
mali sme radosť z menovania nových slovenských biskupov. Po druhý−
krát vychádzajú zo staroslávnej Nitry noví biskupi: ThDr. Július Gábriš
pre Trnavu, ThDr. Ján Pásztor pre Nitru a Msgr. Jozef Feranec pre
Banskú Bystricu. Nech ich Pán Boh žehná a sprevádza ich svojou po−
mocou a ochranou!

A ešte jedna udalosť. 6. januára 1978 bolo vyhlásené zriadenie samo−
statnej slovenskej cirkevnej provincie s arcibiskupským sídlom v Trnave.
Táto otázka zostala nevyriešená od roku 1918 a až teraz sa to uskutoč−
nilo. Ale to bolo aj všetko. Arcibiskupa Trnava dodnes (rok 1988) nedo−
stala.

20. MEDZI RIADKAMI
Na svojej ceste od roku 1950 doplávali sme po mnohých presunoch z

jedného konca republiky na druhý tu do pohraničia – jedna časť zostala
na južnej Morave v Klentnici a väčšina sestier bola tu v Krušných horách
vo Vejprtoch a Kovářskej. Tak nás našli roky 60−te a 70−te. Čo sme
robili? Starali sa o starých ľudí v domove dôchodcov a duševne postih−
nutú mládež. Jedine to bolo pre nás možné robiť deň čo deň. Viesť skrytý
život pretkávaný modlitbou a obetou, a tak podávať denne obeť svojho
života.

Boli sme vzdialené a odrezané od sveta i od udalostí, akosi od celého
diania. Nikoho sme tu násilne neobracali, nepresviedčali, žiadne zvláštne
obrátenia na vieru sme nezaznamenali. I keď je pravda, že mnohí z

dôchodcov našli aspoň pred smrťou svojho Boha. Robili sme tu v prostredí
vzdialenom od Boha čo sa dalo a veríme, že táto skrytosť a neznámosť
môže priniesť ovocie na svoj čas. Duch vanie, kde chce.

Zima tu trvala niektoré roky od septembra do mája, a vtedy nebolo
radno vydávať sa na cesty. Tak to bolo aj v rokoch 1971−72 práve vo
výročí storočnice železnice Chomutov – Vejprty. V tom roku doslova
celý tento kút bol odrezaný od sveta. Vlak sa nedostal ďalej ako do
Rusovej, a tam potom beznádejne zapadol do obrovských snehových
závejov. Tam vtedy pri Rusovej zapadli všetky lokomotívy, ktoré boli
vysielané na pomoc, ako do nejakého snehového kotla. Dlho trvalo, než
sa pomocou snehovej frézy podarili oslobodzovacie práce. Cestovať sa
veľa necestovalo, iba do Chomutova, keď bolo treba ísť k odbornému

SPOMIENKY NA ROKY 1950−1968 A NASLEDUJÚCE (10.)
Napísala sr. Cecília M. Kosecová
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lekárovi alebo na nákup. Malá nemocnica bola vo Vejprtoch. Boli v nej
veľmi dobrí odborníci a najmä chirurgia bola vyhľadávaná ľuďmi aj zo
vzdialenejších miest.

Do Karlových Varov cez Klínovec a Boží Dar bola cesta pekná ozaj
len v teplých mesiacoch. Návštevy z domova, príbuzných boli tiež zried−
kavé. Vyzeralo to ozaj tak, ako o tom hovorí jedna výpoveď: „Tu je
koniec republiky, za nami už nie je nič!“

21. PREHĽAD
Táto akoby druhá časť nadväzuje na prvú, ale už v trochu inom poda−

ní a znení. Budú viac menej len postrehy alebo také okamžité krátke
príbehy. Tu bude čím ďalej jasnejšie vidieť, ako v tom mori celosvetového
diania a udalostí i my sa pomaly strácame a jedna po druhej odchádzame
na druhý breh.

Zatiaľ v Beckove sa pripravuje dom pre sestry, aby sa mali kam
uchýliť, až budú odchádzať zo zamestnania. Tu na Ctiborovej ulici sa
kúpil starý dom, ktorý po prestavbe a úprave mohol už skoro prijať nové
sestry.

V roku 1978 sa začal na pozemku bývalej františkánskej záhrady,
dnes Charitnej, stavať nový dom. Nakoľko sme tento dom nesmeli vlast−
niť, prebrala ho Charita do svojej správy. A život v reholi? Podívajte sa,
čo nám podáva tento prehľad.

Roku 1950 sú sestry sústredené do sústreďovacích stredísk a pride−
lené na prácu do tovární v česko−nemeckom pohraničí. Materinec je
preložený po odsunutí z Horažďovíc do Javorníka u Jeseníka.

V septembri roku 1951 zomiera generálna predstavená Ct. Matka
Zbislava Krumpová. Kongregáciu riadi generálna vikárka sr. M. Vlasta
Ptáková.

Od 4.7. do 31.12.1966 je vizitácia americkej provincie po dvadsiatich
rokoch.

Roku 1967 sa koná vizitácia bavorskej provincie.
Roku 1968, a to 17. júla sa koná generálna kapitula v Javorníku za

účasti všetkých provincií. 5. augusta je voľba generálnej predstavenej.
Zvolená je Ct.Matka Vlasta Ptáková.

Podľa smerníc II. Vatikánskeho koncilu boli spracované Stanovy, ge−
nerálna kapitula bola skončená. V tom istom roku bola vykonaná zmena
rehoľného rúcha podľa smerníc koncilu.

Roku 1970 od 27.7. do 15.8. pokračovala generálna kapitula v Marián−
skych Lázňach zasa za účasti všetkých delegátok provincií. Bola dokon−
čená úprava Konštitúcií a Generálneho direktória.

Roku 1980 je voľba generálnej predstavenej. Je ňou Ct. Matka Pu−
rissima Gazdová.

Roku 1986 zomiera v januári bývalá generálna predstavená Ct. Matka
M. Vlasta Ptáková.

22. MALÁ SPOMIENKA
Koncom jesene roku 1967 prechádzam z Vejprt do pohraničnej obce

Kovářská vzdialenej od mestečka Vejprty 6 km smerom na Chomutov.
Obec vtedy lemovali hlboké, tmavé až neprehľadné lesy, ktoré ozaj

mohli krušno pôsobiť na človeka. Azda aj preto Krušné hory. Žiaľ, za 12
rokov tieto krásne krušnohorské smreky podľahli skaze a hlboké tmavé
lesy sa premenili na púšť. Ach, aký to bol smutný pohľad! Vysádzalo sa
to inými, už nie ihličnatými stromami, ale pomaly, neúmerne tej skaze.

Naše sestry prišli do Kovářskej už roku 1957, a to do domova dô−

chodcov. V roku 1962 boli dôchodcovia presťahovaní do Vejprt a v Ko−
vářskej sa v tomto dome zriadil Ústav pre oligofrennú mládež (všetky
foto sú z tohto ústavu). Nasledujúce zážitky sú viac menej z tohto
miesta. Cítiť na nich niekedy až veľmi pulz tej doby.

Napísala som už na prvých stránkach, že sledujem udalosti len s tou
skupinou sestier, s ktorými som žila. Nebolo ani možné, aby som sledo−
vala zážitky sestier druhej skupiny od roku 1950. Tieto boli na Morave a
pracovali v Sudkove – Lenas a potom po prepustení do severných Čiech
v Nejdeckých česárňach vlny. Zaiste by bolo dobré, keby sa to bolo
zachytilo a zachovalo!

Život pri našom každodennom zamestnaní plynul rovnakým tempom.
Zdalo sa, že všetko musí zostať tak, ako je. Nič zvláštne sa nedialo,
aspoň nie v reholi. Tak sme sa začali blížiť k rôznym životným i rehoľným
jubileám. Pripomeňme si jedno z nich.

Dovoľte mi, prosím, venovať spomienku jednému striebornému jubileu.
Veď v našom živote zastavujeme sa pri dôležitejších udalostiach, oslavu−
jeme narodeniny, meniny, strieborné, zlaté, diamantové jubileá...

Bolo to jedného krásneho slnečného augustového rána, keď pred
oltára Pána pristúpili mladé devy v najkrajšom kvete svojej mladosti.
Rozhodli sa zastaviť a postaviť svoj život do služieb Boha a skrze Neho
pomáhať svojim blížnym. Nerobili to preto, že utekali pred životom a jeho
ťažkosťami. Nie! Mali všetky predpoklady a výhľady do života. Nuž, za−
myslime sa na chvíľu.

My všetci určitým spôsobom slúžime Bohu a jeho zámerom. A tieto
devy viedla jediná veľká myšlienka – láska j Bohu!

V domove dôchodcov zomiera človek, pre zhubnú nemoc má nohy
amputované vysoko nad kolenami. Z tohto dlhoročného utrpenia ho teraz
vyslobodzuje smrť. Jeho blízki, jeho rodina, ak nejakú má, je ďaleko od
neho. Je sám! A hľa, pri záhlaví jeho postele skláňa sa mladá tvár rehoľ−
nej sestry. Sťa anjel sprevádza posledné vzdychy duše, ktorá sa lúči so
svetom. Tá deva slabá je ako z ocele!

Do sanatória priviezli muža v stredných rokoch, v skutočnosti nie na
vyliečenie, ale aby zomrel. Dokiaľ ešte vládal hrať karty, mal okolo seba
dosť kamarátov. Keď sa zakrátko na to už nevládal pohnúť, pretože
choroba rapídne pokračovala, zostal sám. Raz pri stretnutí sa s rehoľnou
sestrou, ktorá bola v tom sanatóriu na liečení, vyhŕklo to z neho ako
lavína: „Nemám nikoho, okrem Boha!“ Jeho priznanie bolo také výstižné
a pravdivé, že to dojímalo až k slzám. „Nemám nikoho okrem Boha,“
znelo v ušiach sestry. A aby toho Boha mal a vlastnil, postarala sa o to.
Bolo to na prelome rokov päťdesiatych a šesťdesiatych, teda v čase,
kedy poskytnutie poslednej útechy odopieralo sa nemocným zvlášť v
nemocniciach a podobných zariadeniach. Ale v tomto prípade sa to poda−
rilo! Tento človek zomieral síce opustený od všetkých, ale neopustil ho
Ten, na ktorého sa odvolal a ktorý, dúfame, prijal i jeho do krajiny svetla
a večného pokoja.

Takto by sa dalo pokračovať ďalej a ďalej. Podobných prípadov i v
domove dôchodcov bolo dosť.

Dnes si musia spomenúť i tieto naše rehoľné sestry na svoje rozhod−
nutie, na ten svoj prvý krok. Pred duchovným zrakom sa vynára celých
dvadsaťpäť rokov! A iste za mnohé dnes vďačia svojmu Bohu, za milosti,
za dobré i trpké chvíle, za vytrvalosť i silu. Keby sa dnes mali rozhodnúť
znovu, šťastné sú, ak povedia: „Ani dnes na rozhodnutí nič nemením,
Pane!“

Preto: „Vďaka za toto, ale i za prvé ráno, také krásne, vďaka za tento
krásny deň! Vďaka za to, čo je už za mnou ako ťažký sen.“

August 1975
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Konfirmácia 2012
Prvá nedeľa po Veľkej noci bola pre 13 konfirmandov

zrejme najväčším dňom tohto roka. Po týždňoch príprav a
učenia prišla slávnosť konfirmácie, ktorej ako je to už niekoľ−
ko rokov zvykom predchádzala skúška pred zhromažde−
ným cirkevným zborom. Skúška sa konala 14. apríla vo
vynovenej modlitebni v Kálnici a samotná slávnosť konfirmá−
cie v rekonštruovaných priestoroch beckovského kostola
ECAV v nedeľu 15. apríla 2012. Svoju krstnú zmluvu týmto
potvrdili a za veľkú trpezlivosť a odhodlanie, ktorými ich až k
tomuto dňu priviedla, sestre farárke Monike Cipciarovej sr−
dečne ďakujú: Danka Gurišová, Adriana a Michaela Miklá−
šové, Annamária Martišová, Klára Polonská, Martin Švacho
− Beckov,  Marián Dovina, Zuzana Filipová, Janka Hornáč−
ková, Marcel Lintner, Jakub Meravý, Ema Šagátová − Kálni−
ca a Juraj Mitana − Nové Mesto nad Váhom.

Slávnosť konfirmácie viedol brat farár Jozef Černaj, ktorý
cirkevný zbor administruje počas materskej dovolenky ses−
try farárky.                                                           LM

NOC KOSTOLOV PRE VŠETKÝCH
Deň 1. jún 2012 od 18.00 hod do 24.00 hod patril tohto−

ročnej Noci kostolov, ktorej mottom bol tento krát citát z
prvého listu Solúnskym: “Všetci sme deti svetla. Nám ne−
vládne NOC ani temnota.” Podľa myšlienky pôvodne po−
chádzajúcej z Rakúska, má táto Noc pozvať všetkých ľudí
dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy
kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. Má
nám pripomenúť našich predkov, ktorí mnoho krát za cenu
veľkých obetí chrámy stavali, zdobili a hlavne verili, že to
bude dôstojné miesto pre stíšenie mysle a prijímanie Božie−
ho slova nielen pre nich, ale aj pre nás – ich potomkov. V
takúto noc sú kostoly otvorené pre všetkých bez ohľadu
na vyznanie a snažia svojim programom predstaviť sa tak
ako ich možno bežne nepoznáme.

Minulý rok sa ujal Noci kostolov v rímsko−katolíckom
kostole sv. Štefana Kráľa pán farár Adam, ktorý návštevní−
kom aj priblížil históriu kostola. Pani M. Bubeníková svojim
tradične pútavým rozprávaním osvetlila vznik a históriu ka−
plnky Panny Márie Lurdskej a tiež vystúpil Beckovský spe−
vácky zbor.

V tomto roku sa pre túto príležitosť otvoril kostol evanje−
lickej cirkvi a.v. v Beckove od 18.00 do 21.00 hod. Bola to
prvá akcia venovaná 220. výročiu posvätenia chrámu, kto−
rý si pripomenieme v septembri. V rámci programu sa pri
čaji na fare premietal film Luther. Tí, ktorí ho videli, mi dajú
za pravdu, že je to skutočne veľmi pútavý film, ktorý priblíži
hnutie reformácie a hlavne osobu Martina Luthera oveľa
viac ako niekedy trochu nudné učebnice dejepisu.

Možno budúcoročná „Noc kostolov“ svojim programom
a hlavne väčšou propagáciou osloví viac návštevníkov. Je
to skutočne jedinečná možnosť pre ľudí, ktorí do kostola
nechodievajú či už z presvedčenia alebo kvôli inému viero−
vyznaniu, nahliadnuť a spoznať jeho históriu, ale aj prítom−
nosť cez život súčasného cirkevného spoločenstva. A tiež
je to príležitosť pre „novousadlíkov“ doplniť si obraz o obci,
v ktorej si práve budujú svoj nový domov.

Lenka Martišová

Ešte v čase
pred prvým roz−
delením kresťan−
stva r. 1054 vo
východnej (gréc−
ka, patriarcha,
Carihrad) a zá−
padná (rímska,
pápež, Rím) cirkvi
hlásali čisté Božie

slovo a svetlo z evanjelia Kristovho priniesli
na naše územie slovanskí vierozvestcovia
Cyril a Metod (9. storočie). Ich posolstvo si
celá kresťanská cirkev na našom území
pripomína rok čo rok a upomína nás na to
aj v tomto roku pohľad do kalendára na
dátum 5. júl.

Ale to nie je jediný dátum hodný povšim−
nutia. Hneď za ním je dátum 6. júl, a ten
nám pripomína Majstra Jána Husa. Jeho
musíme postaviť do tej istej roviny ako slo−
vanských vierozvestcov. Majster Ján Hus
podobne ako oni zdôrazňoval a kládol dô−
raz na čisté Božie slovo a chcel, aby sa
pravda Božia hlásala kresťanskému náro−
du. Mal však „smolu“, že sa narodil a so
svojím posolstvom vystúpil v dobe, ktorá
nebola priaznivo naklonená takýmto sna−
hám. Aj Hus a podobne o 100 rokov ne−
skôr aj Dr. Martin Luther obracali zásadou
ad fontes (k prameňom) pozornosť k štú−
diu Písma a k jeho šíreniu a čítaniu jedno−
duchým ľudom. Ján Hus sa narodil v roku
1369 v Husinci v Čechách. Tento filozof,
teológ, kazateľ v Prahe, rektor Karlovej
univerzity svojou činnosťou a literárnym die−
lom sa snažil reformovať (obnovovať) rím−
sku cirkev na základe Pís−
ma svätého (svoje tézy
obhajoval pri dišputách aj
pred delegáciou z Bratisla−
vy, Trnavy a Košíc. Bol
však predvolaný na kost−
nický koncil, kde odmietol
odvolať svoje učenie, ná−
sledne bol vyhlásený za ka−
círa a upálený na hranici v
Kostnici v Nemecku dňa 6.
júla 1415. A tento deň jeho
smrti nám pripomína, že
Pán Boh si v každom čase
pozýva do služby svojich,
aby hlásali čisté slovo Bo−
žie a jeho pravdy bez zby−
točných a zaťažujúcich ná−
nosov cirkevných dogiem.
Majster Ján Hus nás svo−
jou nebojácnosťou, vernos−
ťou Písmu a svojím príkla−
dom strhuje k podobnému
životu pred Bohom aj pred ľuďmi.

Študoval na pražskej univerzite. Neskôr
sa stal správcom Betlehemskej kaplnky.
Čechy mali v tom čase úzke vzťahy s Ang−
lickom, kde sa o reformu cirkvi pokúšal Ján
Viklef. Hus sa oboznámil s jeho spismi.
Mnohé však neprijímal, ale stotožňoval sa
s jeho útokom proti neporiadkom, ktoré vládli
v cirkvi, najmä svätokupectvo, predaj du−
chovných privilégií; tiež súhlasil s názorom
o prenesení vážnosti z inštitucionalizovanej
cirkvi na cirkev neviditeľnú, čo mu umožni−
lo položiť základy pre odmietnutie autority
skazených cirkevných vodcov a meradlom

učenia miesto cirkvi urobiť Písmo sväté,
Bibliu.

Ján Hus sa stal rektorom Karlovej uni−
verzity. Dostal sa do sporu s arcibiskupom
Zbyňkom Zajícom z Hamburgu, ktorý do−
siahol u pápeža zákaz kázania v súkrom−
ných kaplnkách vrátane betlehemskej. Hus
odmietol príkaz rešpektovať. Vtedy ho dal
arcibiskup vyobcovať (exkomunikovať) z
katolíckej cirkvi. Roku 1412 vyhlásil pápež
križiacku výpravu proti neapolskému krá−
ľovi a všetkým, ktorí sa na tejto výprave
zúčastnili, sľuboval plné odpustenie hrie−
chov. Hus bol veľmi rozhorčený, že pápež
zneužíva duchovné prostriedky na svoje
vlastné politické ciele a vystúpil proti pre−
dávaniu odpustkov. Pápež vydal na Prahu
interdikt, čo znamenalo, že kým sa tam bude
Hus zdržiavať, nesmú sa tam konať nijaké
náboženské obrady. Hus musel z Prahy
odísť.

V tom čase žila cirkev v schizme a mala
troch pápežov, a tak cisár Žigmund zvolal
koncil do Kostnice, na ktorý pozval aj Jána
Husa a sľúbil mu ochranu na ceste tam i
späť, bez ohľadu na výsledok sporu. Po
Husovom príchode ho však uvrhli do vä−
zenia prívrženci pápeža Jána XXIII. Jána
Husa vyhlásili za kacíra a upálili. Na mieste
jeho upálenia je dnes pamätný kameň, kto−
rý pripomína túto tragickú udalosť.

Ján Hus bol za prisluhovanie Večere
Pánovej pod obojím (chlieb aj víno) a bol za
materinskú reč pri bohoslužbách. Písal prí−
stupným jazykom s jasnou kompozíciou aj
traktáty, ale aj rozsiahlejšie diela. Pre cir−
kev písal po latinsky, pre jednoduchý, prostý

ľud po česky.
Smrť martýra (svedka

a mučeníka) Jána Husa
nám musí pripomenúť, že
smrť martýrov bola vždy
semenišťom ďalších ver−
ných nasledovníkov Ježi−
ša Krista. Z hlbokej viery,
mnohých sĺz a martýrskej
krvi cirkev ďalej rástla a
napredovala. Pripomeňme,
že na Slovensku sa na−
chádza jediný pomník Maj−
stra Jána Husa v Brezo−
vej pod Bradlom.

A ešte niekoľko jeho ci−
tátov:

Protož, věrný křesťane,
hledej pravdy, slyš prav−
du, uč se pravdě, miluj
pravdu, prav pravdu, drž
pravdu, braň pravdy až do
smrti: neboť pravda tě vy−

svobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše
a konečně od smrti věčné, jenž jest odlou−
čení věčné od milosti Boží. Nemůže−li prav−
da býti projevena bez pohoršení, lépe je
přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání
této trojí pravdy: té, která je obsažena v
Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té,
jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je
lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt, než
získat obročí pochlebováním.

S použitím rôznej literatúry pripra−
vila Mgr. Monika Cipciarová, zborová
farárka t. č. na materskej dovolenke

Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa – 6. júla
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Kaderníctvo a holičstvo Júlia Mináriková
Leto a mladí ľudia akosi patria k sebe. Čas prázdnin, prvých

lások, posledných prázdnin, ale aj prvých pracovných príležitostí.
A to je vždy dôvod ukázať sa v čo možno najlepšom svetle.
Jednou z možností, ako vyzerať naozaj dobre, je mať krásne a
odborne upravené vlasy. Žiadny strach, v obci pracuje mladá
šikovná kaderníčka! V marci uplynul rok od otvorenia prevádzky.

Ráčte ďalej, sme v Julkinom kaderníctve. Prišli sme do pek−
ného prostredia, všetko je zladené v bielo fialovo hnedých far−
bách, príjemné.

Kto maľoval kvety na stene? Kvety maľoval Peťo Guriš a
steny tato (Pavol Minárik) s Tomášom Masarikom.

Kedy máš otvorené? Otvorené mám denne, od 8. hod do
18. hod, okrem štvrtka, kedy je otvorené od 13. hod do 19. hod.
V sobotu beriem len objednaných. S dvoma hodinami prestávky
cez obed sa to dá vydržať.

Si vyučená kaderníčka?  Chodila som na Združenú strednú
školu obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, obor kader−
níctvo. Po škole som pracovala v kaderníctve v Meste asi 5 rokov.

Koľko máš rokov?  Dvadsaťšesť.
Osamostatnila si sa ako skúsená mladá kaderníčka s

dostatočnou praxou i svojimi stálymi zákazníčkami. Neľu−
tuješ? Ako sa darí? Dobre. Mám stále zákazníčky, niekedy je
ich plno, inokedy, ako aj dnes, pomenej. Neľutujem, robota ma
baví, stále mám prácu.

Na nájom si teda zarobíš?  Určite, nájomné platím obci.
Zdokonaľuješ sa vo svojom remesle? Chodím na školenia,

naposledy som bola v Prahe u firmy Vitalitis.
Aké účesy robíš? Spoločenské, dámske, pánske, detské,

melíry, strihanie. Najviac ma bavia spoločenské účesy. Bavia ma
také prplavé roboty. Hlavne ten výsledok je dobrý, keď dôjde k
premene.

Používaš kvalitnú kozmetiku? Všetko je vlasová kozmetika
určená do kaderníctiev.

Čo myslíš, zdedila si po niekom takúto záľubu? Mama
chcela byť kaderníčkou, možno aj preto som ňou ja, ale či som
niečo zdedila, tak to neviem.

Len tak pozerám, že asi by si mala mať lepšie obutie, nie
ružové žabky. Ako dbáš o svoje zdravie a hlavne o svoje
nohy? Mám tu aj zdravotné topánky, dvere opierajú, aby sa
nezatvárali, ale mne sa v tomto dobre chodí. Ako dbám o svoje

zdravie? Dovolenka
raz za rok, masáže
sem tam, ešte vy−
držím celý deň na
nohách, a ako to
bude za desať dvad−
sať rokov, nad tým
nerozmýšľam.

Sama sebe si
farbíš vlasy? Už
som aj tak dopadla,
že ma nemal kto far−
biť, a tak som mu−
sela sama. Napo−
sledy tu boli kámoš−
ky, nafarbili ma ony.
Sem tam idem za
bývalými kolegyňa−
mi, tam ma dajú do
laty.

Takže sa ne−
hnevajú na teba,
že si ich opustila?
Tak to neviem.

Nie ste konkurencia? Nie. Možnože šéfku to mrzelo, ale
normálne sa bavíme.

Prídu aj nejaké zákazníčky, čo chodili v Meste? Prídu, a
takto z okolia väčšinou chodia, z Helly, z dediniek.

Aké máš záľuby a koníčky? Plávanie, korčuľovanie. Relax
po celom dni na nohách je pokecať si pri káve s kamarátkami.

Máš aj súrodencov? Mám staršiu sestru Tatianu.
Je tvojou zákazníčkou? Celú famíliu češiem!
Julka, nech sa ti darí! Prajeme veľa spokojných zákazníkov.

(b)

SPOMIENKY NA STARÉ ČASY
Letné práce na poli

Vážení čitatelia,
pripájame niekoľko
starých fotiek na
pripomenutie minu−
lých časov. Takto
sa gazdovalo pred
polstoročím. Kon−
ská sila a práca ľud−
ských rúk bola za
všetkým, čo naši
dedovia nadobudli a
čo slúžilo k ich ob−
žive. A zem bola
úrodná, iba keď sa
gazda o ňu staral.
Archív redakcie

Celkom by som mohla začať hádan−
kou: Aké boli prvé šaty? Nuž, samozrej−
me, figový list... Ale ešte stále platí: „Šaty
robia človeka“ a či chce či nie pani „Móda“
hrá u nás všetkých väčšiu, menšiu úlo−
hu. V dávnych dobách hrali šaty úlohu
účelnosti a menej krásy. Z historických
záznamov vieme o množstve, kvalite šiat,
ktoré tvorili výbavu šľachtických diev,
ktorou ich rodičia zásobili pri zariadení
domácnosti, čo boli: obliečky posteľné,
uteráky, šaty, bielizeň, kožuchy a pod.

Dnes je „ výbava“ menšia a účelnej−
šia, záleží na príjmoch rodičov a žien,
ktoré si ju pripravujú.

Aj materiály boli rozličné, záležali na
stupni vývoja v textilnej výrobe, najprí−
stupnejší bol rastlinný, konope, ktoré si v
malom dopestovali gazdinky, ľan, ktorý
z lánov polí spracovávali závody na jem−
nejšie plátno, teda hrubšie konopné nite
sa viac používali na tkanie konopných
prestieraní, posteľných plachiet, ľanové
na spodnú bielizeň, jemnejšie košele.
Ovčia vlna sa u nás nespracovávala.

Naša obec kroj nemala, historické
korene, má to historické korene, Bec−
kov patril medzi mestečká, zloženie oby−
vateľstva bolo iné, ako v blízkych su−
sedných obciach. Šaty zhotovovali kraj−

Šaty, textil, móda
číri a krajčírky z látok továrenskej výro−
by. Mnohí boli dosť známi, najmä pánski
krajčíri (Ilavský, Gašpar, Skovajsa, Šimko,
Ševčík...)Pri mnohých sa vypracovali aj
ich manželky, ale boli aj samoukovia,
ženy, ktoré sa nemuseli za svoju prácu
hanbiť. Boli známe aj dámske krajčírky
(Pilišová, Šimová, Vidanová, Masariko−
vá...).

V súčasnosti mnohé skrine praskajú
od množstva šiat, pretože pribudlo mno−
ho módnych materiálov a náročnosť stá−
le stúpa. Poriadajú sa zbery, možnosť
ďalšieho zhodnotenia.

Kedysi, po druhej svetovej vojne, keď
bola továrenská výroba obmedzená,
továrne boli zničené, sa využíval každý
schopný kúsok látky, šaty sa prešívali,
skladali sa pásy látok, aby sa predĺžili,
ba zimné kabáty sa „obracali“, vybled−
nutý vrch sa dostal naspodok, veď ma−
teriál bol drahý, ani ho nebolo dostať kúpiť.

V dedine sa občas objavil „handrlák“.
Za nôšku obnosených šiat získala hos−
podárna gazdinka tanierik či šálku...

Čo sa dá robiť, svet sa mení, záleží
však aj na nás, či k lepšiemu, či to, čo
máme, dokážeme využiť v prospech
každého, každý na svojom pôsobisku.

Oľga Pišojová

Ako sme sa odievali
Uverejňujeme prvý príspevok našej vernej čitateľky k odievaniu v Beckove pred

polstoročím. Dozviete sa, kde a z akých látok sa šilo, ako to bolo s nakupovaním, či
boli naše babky náročné na svoj šat a mnoho ďalšieho v nasledujúcich Beckov−
ských novinách. Pripravíme aj exkurz do histórie a predstavíme oblečenie rôznych
spoločenských vrstiev v období Stiborovcov.
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Aj takto vyzerá poľovníctvo
V polovici februára končí obdobie aktívneho prikrmovania zveri. Je tu jar,

pre poľovníkov to znamená vykonanie sčítania zveri, čo je prvoradé. Nasledu−
je úprava kŕmidiel, solísk, kalísk, krmelísk a s tým spojená dezinfikácia. Tak−
tiež sa musí vykonať vyčistenie kalísk a kontrola posedov. Pri tejto činnosti
taktiež zberáme odpad, ktorý popri cestách v revíri zanechajú nezodpovední
turisti a lebo pracovníci pracujúci v lese. Aj zver sa lepšie cíti v čistom prostre−
dí. Začína ochrana mláďat, ktoré zver začne klásť na jej reprodukciu.

Traktorista Ludevít Pajtina s Ing.
Martinom Neboháčom a predsedom
združenia Miroslavom Uherčíkom pri
nakladaní krmiva na posledné kŕme−
nie v mesiaci februári.

Úprava kŕmeľca, dezinfikácia
a úprava slaniska na Šimkovej
lúke; sprava Milan Hladký, Ing.
Marek Jambor a Drahoš Minárik.

Úspechy Jána Kováčika na streleckých preboroch
Strelecká komisia Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho

zväzu a Obvodnej poľovníckej komory Trenčín usporiadala začiatkom mája
tradičné prebory v streľbe z brokových zbraní a malokalibrovky.

Na športovej
poľovníckej strelni−
ci v Novej Lehote
sa 6.5.2012 sa
uskutočnil tradičný
prebor RgO a OPK
na asfaltové terče
Trap 50. Keďže
prevádzkovan ie
športovej poľovníc−
kej strelnice za
mostmi pri sta−
vidlách v Trenčíne
bolo zrušené z dô−
vodu zabezpečenia
bezpečnosti osôb v

okolitých objektoch, poriadania sa úspešne chopili členovia PZ Bezovec
Nová Lehota. Na pretek za ideálneho počasia sa prihlásilo 23 súťažiacich.
Veľmi dobrú športovú výkonnosť potvrdil nestarnúci dlhoročný reprezentant
RgO Trenčín JUDr. Peter Žilinčan, ktorý zvíťazil výkonom 45 zasiahnutých
terčov. Na druhom mieste skončil Miloš Kopunec výkonom 44 bodov a na
treťom mieste po vzájomnom rozstrele skončil Ing. Ján Kováčik pred domá−
cim Danielom Plačkom zhodným výkonom 40 bodov. Hodnotné ceny pre
najlepších venoval Dr. Jaroslav Vidan.

V nedeľu 13. mája 2012 za ideálneho počasia sa na malokalibrovkovej
strelnici v Starej Turej zú−
častnilo 46 pretekárov re−
gionálneho preboru RgO a
OPK v streľbe z malokalib−
rovky M−400. Vyrovnaný−
mi výkonmi vo všetkých
štyroch položkách si vybo−
joval výkonom 392 bodov
víťazstvo Jaroslav Šimo. Na
druhom mieste sa zhodným
počtom bodov umiestnil
Daniel Matečný a na tre−
ťom mieste Ing. Ján Ková−
čik, ktorý dosiahol 385 bo−
dov.
Mgr. Ján KUCHAROVIČ

predseda osvetovej
a streleckej komisie

RgO SPZ TN

Päť najlepších – TRAP 50

M 400 Stará Turá 2012

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody
Po skončení zimného obdobia nastal čas čistenia a dezinfekcie „krmeľ−

cov“, vykladania soli, opravy poľovníckych zariadení. Poľovníctvo patrí k našej
veľkej záľube. Je časťou starostlivosti o prírodu a v nej voľne žijúcej zveri.

Mesiac jún už tradične označujeme ako mesiac poľovníctva a ochrany
prírody. Jún je jeden z najkrajších mesiacov v roku. Lesy sú zahalené čer−
stvou zeleňou, začínajú sa červenať lesné jahody, príroda je nielen dokonale
prebudená zo zimného spánku, ale už plne žije bohatým životom. Teraz je
obdobie, keď môžeme vďaka vegetácii priamo z našich lesov a lúk pripraviť
kvalitné krmivo, ktoré je pre zver najprirodzenejšie a pre nás málo nákladné.

Srny a jelenice dojčia svoje mláďatá, bachyne sú obklopené pásikovými
prasiatkami a v revíri začína a pulzuje nový život. Nie náhodou je práve
mesiac jún zasvätený poľovníctvu a ochrane prírody. Poľovná zver práve v
tomto období potrebuje náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom rozsahu
môžu poskytnúť len poľovníci. V tomto období sú mláďatá zraniteľnejšie ako
inokedy a potrebujú najväčšiu ochranu. Asi každý človek sa rád zahladí na
zver, ktorá predstavuje ozdobu našej prírody. Len v pokoji sa môže zver
ďalej rozvíjať a dorásť na statné a samostatné jedince.

Preto Vás občanov chceme požiadať o starostlivosť o prírodu a ich oby−
vateľov tým, že sa budeme v lese chovať ako hostia u tých, ktorí tam žijú.
Všetci, ktorí sa podieľame na výkone práva poľovníctva vieme, že poľovníc−
tvo nám prináša nezabudnuteľné zážitky, priateľstvá a spoločenské vyžitie.

Absolútna väčšina členov PZ Hurban Beckov svoj dobrý vzťah k prírode a
poľovníctvu, chovu a ochrane zveri premieňajú v praxi na konkrétne činy.
Všetkým členom a priaznivcom našej spoločnosti PZ Hurban Beckov, ktorí sa
aktívne pričinili o dobré výsledky nášho poľovníctva, patrí vďaka a uznanie.

Ing. Marek Jambor

Blahoželanie
Dňa 17. júna 2012 sa dožíva svojho životné−

ho jubilea 60 rokov pán Štefan Slávik. Celý svoj
život zasvätil pôde a túto zveľaďoval v katastri
obce Beckov na miestnom poľnohospodárskom
družstve, kde ako agronóm pracuje doteraz.

Vo verejnom živote sa angažoval v prospech
občanov celej obce ako poslanec OZ v rokoch
1980 až 1985 za richtárovania Jozefa Hubinu a
v rokoch 1990 až 1994 za pôsobenia terajšieho
starostu Karola Pavloviča.

Vo voľnom čase sa venuje prírode a poľov−
níctvu. V roku 1994 ako člen skupiny občanov
obce založil Poľovnícke združenie Hurban, kde
sa stal predsedom a v tejto funkcii zostal až do
roku 2007, kedy odovzdal štafetu mladším. Tak−

tiež je fanúšikom futbalového oddielu v Beckove.
Do ďalších rokov života mu pevné zdravie, rodinnú pohodu a pevnú

mušku želajú všetci rodinní príslušníci – najmä najmladší Šimon a Dominik,
členovia PZ Hurban Beckov, ako aj spolupracovníci z PD v Beckove.

OZNAM
Vzhľadom na to, že nám začína letná sezóna a otvoril sa hrad, bude v

našej obci väčší výskyt turistov. Preto sa môže v našej obci vyskytnúť viac
priestupkov. V prípade zistenia akéhokoľvek priestupku ako aj rušenie noč−
ného pokoja, je toto treba nahlásiť na linky 158 a 112.
Ing. Marek Jambor, poslanec OZ, predseda KOVP, obchodu a služieb

Kultúrny dom v Beckove bol 14. apríla 2012 dejiskom národného šampionátu
– Majstrovstiev Slovenska v kulturistike, fitness, bodyfitness a fitness bikiny. Z
poverenia výkonného výboru SAKFST bol usporiadateľom Oddiel kulturistiky a
fitness Beckov a Fitnesscentrum P+D Jarábek. Podľa nových pravidiel sa po−
sunula horná veková hranica pre juniorov z 21 na 23 rokov. V desiatich kate−
góriách sa predstavilo a do boja o postup na
majstrovstvá Európy nastúpilo rekordných 100
športovcov. Bola to nebývalá účasť pretekárov,
akú doteraz nezaznamenali na žiadnej podobnej
súťaži. Usporiadatelia mali dve želiezka v ohni –
úradujúcu majsterku sveta v bodyfitnesss Adelu
Ondrejovičovú a bronzového v kulturistike nad
80 kg Romana Kováča. Hviezdna Adela potvrdi−
la svoje kvality a stala sa juniorskou majsterkou
Slovenska pre tento rok. Zlatá medaila ju súčas−
ne zaradila do reprezentácie na ME. Jej oddielo−
vý kolega Roman Kováč získal bronz a stal sa
tretím najlepším kulturistom v SR v tejto sezóne.
Ing. Darina Jarábková

V Beckove súťažili kulturisti a fitnesáci
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Vzduch je teplý, osviežujúci. To vďaka
rozkvitajúcim kvietkom na marhuliach. Voňa−
jú ako domáci med a pripomínajú smotanové
slzičky. Obďaleč vidno zdravé mladé slivky,
ktoré zanechávajú ešte príjemnejší dojem.
Pred niekoľkými rokmi sa zdali byť také malé,
zakrpatené... Nad Beckovom sa zmráka.
Vyzerá to na búrku, bude pršať. Lašid je za−
tiahnutý, slnko ustupuje za kopce. Schyľuje
sa k dažďu. Začínajú padať prvé kvapky. A,
veru, prvé a posledné. V nestálom apríli nič
výnimočné, nič ojedinelé. Sojka svojím hlas−
ným škriekaním oznamuje koniec kvapôč−
kam padajúcim na machový koberec. Nepo−
sedný drozd vytrháva zobáčikom snehobie−
le lupene jabloňového kvietia, ktoré je také
krásne. Také voňavé. Idúc pomaly ďalej vi−
dieť nečakane malú sivozelenú žabku. Zrazu
vyskočila z vysokej trávy pri spráchnivenom
dreve. Chcieť ju chytiť? Ťažko. A ešte ťažšie,
ba nemožné je dolapiť veveričku − ryšavku.
S kamarátmi sa usadila tam, kde je denno−
denná obživa a závideniahodný pokoj – na
beckovskej obore. Už dávno neletel bocian
na ruinu hradu, dávno nebolo počuť žlnu, ale
zato hravé hrdličky a roztopašné sýkorky
štebotajú neprestajne. Na okolie sa z vyso−
kej brezy pozerá usilovný ďateľ. Aj škorce
dôjdu. Určite, veď začnú dozrievať čerešne...
Čas prechádzky ubieha rýchle, zoči−voči nám
stojí pri zlatistej prvosienke obrovské mrave−
nisko. Len dať pozor, byť opatrný a nezakop−
núť. Nenarušiť také dokonalé dielo. Človek by
si mohol brať príklad. Toľká lopota a pokora.
Bez zbytočného sebapresadzovania sa drob−
né mravce spoločne podieľajú na práci. Čiast−
ková činnosť každého z nich prináša žiaduci
výsledok v podobe zveľaďovania precízne
postaveného obydlia. Spoločne nesú a pridŕ−
žajú stebielko trávy. Sústredia sa len na to
svoje a ostatné si nevšímajú. Dokonca ani
výrazný bzukot osy, ktorá vlietla do nebez−
pečnej pavučiny, nenaruší ich priebeh práce.

Leto prináša so sebou dlho očakávané
voľno, oddychové, opojné chvíle plné teplého
počasia. Slnečný jas nad Beckovom vídať
pomerne často. Dúfajme, že horúcich dní si
najmä tí školopovinní loptoši užijú cez prázd−
niny plným priehrštím. Stále môžeme hovoriť
o spokojnosti z hľadiska ich detskej bezsta−
rostnosti a neúnavného šantenia. Nedočka−
vé jazýčky okúsia sviežosť melónu, radost−
né ochladenie zmrzlinou, ale i jedinečnú chuť
babičkiných marhuľových guliek, kysnutých
koláčov či slivkových koblíh. Príroda akoby
žila o pár týždňov v predstihu. Aj keď všetko
dozrieva skôr, šikovné gazdinky si poradia s
nevítanou premenlivosťou počasia. Kedy−tedy
nevľúdnou, ale omamná vôňa ríbezľového

džemu pôsobiaca na naše zmysly priláka ne−
jedného maškrtníka. Prázdne brušká sa na−
plnia všakovakými dobrotami, ktoré donáša
na náš stôl vyrovnaná príroda.

Pocit čerstvo pokosenej trávy je príjem−
ný. Tradičná nostalgia a všadeprítomná mi−
nulosť. Tak ako veľkolepá hradná skala je tu
s nami, tak aj my sme tu obklopení ňou. Do−
mácou, pretože žijeme pri nej a zároveň cu−
dzou, pretože nám nikdy nepatrila a patriť
nebude. Chcieť všetko zaraz, hneď a s čo
najmenšou námahou. Aj taký je ľudský svet.
Ostáva ľahostajný voči súčasnému stavu
prostredia i reálnemu prirodzenému času živo−
ta. A vtedy dochádza k náročnej skúške –
mať dostatok síl a energie realizovať sa na−
ďalej. Myšlienky víriace v hlave sú bezbrehé
a neustále pokúšajú našu myseľ. Treba sa
zacieliť na takú činnosť, ktorá prináša pocit
naplnenia a optimálne zadosťučinenie. Každý
je na niečo stvorený, každý vyniká v inej
oblasti. Pole pôsobnosti je široké. Každý je
kreatívny, každý na svojej úrovni. Večné po−
nosy dokonalá príroda nepozná. Uskutočňu−
je to, čo je potrebné. Jej benefitom je spra−
vodlivé, občas neúprosné stvárnenie života.
Zatiaľ rešpektuje evolúciu a pokrok zveda−
vého človeka. Ten však odmieta jej múdrosť,
hoci s ňou a v nej žije. Na moralizovanie niet
odvahy, pretože chybíme všetci. Spoločnosť
je zriedka smelá a húževnatá čerpať z príro−
dy. Necíti potrebu vážiť si a chrániť... Ticho
okúzľujúceho dňa prerušuje cengot vánku.
Tu a tam zosilnie, a vtedy sa aj sojčie pierko
začne vznášať. Je predzvesťou konca po−
vinnej služby slnka. Prichádza ďalší pominu−
teľný večer. Dni sú teraz také dlhé a svetla
večer tiež neubúda. Keď sa vtedy pozrieme
na hviezdy, vidíme Beckov. A tak je to v po−
riadku. Nevedno, čo nás stretne. Pri zrode
sme nepopísaný papier, no vplyvom vonkaj−
ších faktorov sa meníme a strácame úctu a
obyčajnú ľudskú slušnosť. Pud sebazácho−
vy začína byť problematický, zdržanlivosť ne−
prijateľná. Čoraz náročnejšia je čestná cesta
splnenia vytýčených cieľov. Niečo podobné
v prírode nevidieť. Tá nepotrebuje získavať
chcené, len nevyhnutné.

Letné ovocie zaliate slnkom sa priam po−
núka na zjedenie. Nie je ho už toľko ako vo−
ľakedy, ale vďačne prijímame aj menší košík.
Budeme sa tešiť na uvarené klásky kukuri−
ce, ktoré zavŕšia utešený slnečný deň. Se−
dieť pod belasou oblohou a dívať sa do výšin.
Aj taký je Beckov. A keď sa opäť zjavia tisíce
drobných hviezd na nebi, my opäť vidíme
Beckov. A tak to bude vždy. Aj s beckov−
skou prvosienkou.

PhDr. Lenka Mandelíková

Beckovská prvosienka PIVNÝ DEŇ V BECKOVE
Pizzeria „U hladného čerta“ usporiadala po prvýkrát v

Beckove „Pivný deň“. Toto podujatie sa odohrávalo v prie−
behu soboty 16. júna 2012 na parkovisku pred Obecným
úradom a v sále kultúrneho domu. Najskôr hrala do tanca i
na počúvanie DH Bučkovanka, neskôr ju vystriedala cimba−
lová muzika Polun zo Starej Turej a večer hrala country
skupina Druhá šanca. Hudobný program pokračoval aj po
zotmení v sále KD, kde prebiehala až do rána diskotéka. Pre
najmenších bol k dispozícii skákací hrad a pre tých starších
– PIVO.

Opýtali sme sa p. Rastislava Fajnora (1):
1. Ako ste prišli na myšlienku usporiadať v Beckove

Pivný deň? Pomohla Vám aj obec?
Išlo mi v prvom rade o to, urobiť pre ľudí v Beckove a

okolí niečo, čo tu ešte nebolo. Zábava pri hudbe, dobrom
pivku s priateľmi a rodinou predsa patrí k horúcim skoro
letným dňom.

Trošku zrelaxovať a pobaviť sa. V spolupráci s pánom
starostom Karolom Pavlovičom, ktorý nám podal pomocnú
ruku, to išlo oveľa ľahšie. Pani Benková sa postarala o pred−
predaj lístkov pre občanov Beckova, obec zabezpečila sálu,
posedenie a aj personál, ktorý sa podieľal na príprave priesto−
rov a parkoviska pred KD. Všetkým sa chcem touto cestou
srdečne poďakovať.

2. S akou odozvou ste sa stretli u návštevníkov Piv−
ného dňa?

Myslím, že návštevníci boli spokojní. Samozrejme, nejaké
tie muchy to malo, ale na 1. ročník to bolo dobre zvládnuté.
Už to bude len lepšie. Človek sa predsa učí na vlastných
chybách. Ľuďom sa páčilo miesto, kde sa uskutočnil pivný
deň, v prípade nepriaznivého počasia sa všetko dalo presu−
núť do vnútorných priestorov KD Beckov. S výberom niekoľ−
kých druhov piva, jedlom a programom si prišiel každý na
svoje. Páni si potešili oči pohľadom na vojenské autá, hasič−
ské auto, traktory Lanz Bulldog. Pripravené boli aj súťaže –
pitie piva, nosenie sudov ako aj partneriek a iné, ktoré poba−
vili všetkých. Až potom, keď ľudia odchádzajú usmiati a so
slovami pochvaly, človek pochopí, že všetka tá snaha a
úsilie stáli za to.

3. Za dva roky činnosti ste usporiadali už niekoľko
spoločenských podujatí, pripomeňte nám, akých a čo
ešte pripravujete na rok 2012?

Naša prvá akcia bol COUNTRY bál, ktorý síce nedopa−
dol podľa očakávaní, ale aj to sa stáva. Ďalšie akcie boli
Diskotešenica – rozlúčka s letom, Halloween party, Mikuláš−
ska, Valentínska, Apríl party. Účasť každou akciou stúpa,
čomu som veľmi rád. Všetky akcie sme prezentovali aj na
našej facebookovskej stránke „U hladného čerta“, kde máme
aj fotky zo všetkých akcií. Uvažoval som aj nad ľudovou
hudbou pod holým nebom cez víkendový deň, aby aj stred−
ná a staršia generácia nebola ukrátená. Do budúcna pripra−
vujeme určite ďalšie akcie pre všetky vekové kategórie, ale
to si zatiaľ necháme pre seba. Diskotéky budú pokračovať
po letných prázdninách. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Poznámka (1): Rastislav Fajnor je mladý zanietený pod−
nikateľ, ktorý má v Beckove svoje korene (starí rodičia) a
dnes aj trvalý pobyt a sídlo reštaurácie pizzerie U hladného
čerta. Okrem bežných reštauračných služieb (aj denné
menu) sa snaží aj o vytváranie priestoru na spoločenskú
zábavu pre mladých aj starých.                                (b)

Poďakovanie za pomoc
Jedným z najšťastnejších dní pre Martina

Sládka bola streda 4. júla 2012. Deň, kedy sa
mu splnil sen, o ktorom sa bál aj nahlas ho−
voriť. Dostal darček, ako sám povedal na
všetky Vianoce a narodeniny s meninami na
najbližších aspoň desať rokov! Jeho starost−
livá mama Janka a sestra Veronika mu ob−
jednali elektrický skúter, ktorý mu priviezli z
Čiech až do domu. Martin v nemom úžase
sa nezmohol na slová – aj na našej fotografii
mu ešte nebolo do reči, ale rád zapózoval
pre Beckovské noviny. Za finančnú pomoc
rodina Sládkovcov ďakuje predovšetkým obci
Beckov, fi N−Norea a Orea Consulting, P.
Ondrejovičovi a dúfame, že sa pripoja aj ďalší.

Dana Badžgoňová
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PROGRAM

ICS MUSIC STAGE
PIATOK
18.00 – 24.00 Oldies party − hudba rokov 1960 − 2000

SOBOTA
12.00 − 13.00 − MH FAKTOR
14.15 − 15.00 − WADA
15.00 − 16.00 − Dríst
16.00 − 17.00 − EXPERIMENT
17.00 − 18.00 − HRANA
18.00 − 19.00 − BEATA DUBASOVA
19.00 − 21.00 − PETER CMORIK
21.00 − 23.00 − DESMOD
23.00 − 24.00 − THE NARCIS

NEDEĽA
10.30 − 11.30 − DH LIESKOVANE
12.15 − 13.30 − FS LUSK
14.00 − 15.30 − Lojzo
16.00 − 18.00 − Senzi Senzus

BECKOVSKÉ ULIČKY
SOBOTA
8.00 začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby
9.00 začiatok akreditácie: VIDLOMET

13.00 Slávnostné zahájenie, príhovor starostu obce, DA,
rytierov

13.20 − 14.30 Šarvátka v obci, sprievod Rytiera Stibora
14.00 − 14.30 BITKA č. 1. zbrojnoši/ Bludní rytieri
16.00 − 16.30 BITKA č. 2. zbrojnoši /Bludní rytieri
16.30 − koniec VIDLOMET + spracovanie výsledkov
17.45 − 18.15 MY Aréna − vyhlásenie výsledkov, Vidlomet
19.30 − 20.00 BITKA č. 3. zbrojnoši / Bludní rytieri
21.00 − 21.30 BITKA č. 4. zbrojnoši / Bludní rytieri

NEDEĽA
8.00 − začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby
14.00 − 14.45 − ,,Rytiersky turnaj” − rytierske súboje na
koňoch
17.00 − 17−30 − ,,Rytiersky turnaj” − ukážky rytierskej
šikovnosti

MY ARENA - SOBOTA
14.30 − 15.15 − p. Bubeníková − história hradu Beckov
15.30 − 16.15 − p. KARLÍK − UFO na Slovensku, bytosti
a piktogramy. Odtajnovanie záznamov o ufo v zahraničí.
Časť druhá
16.30 − 17:30 − Pavel Chrenčík alias Klokan − Lichten−
štainsko a Španielsko na horskom bicykle
17.45 − 18.15 − vyhlásenie výsledkov, VIDLOMET
18.30 − 19.30 − Peter Ondrejovič alias BECKO AMERIKA−
AFRIKA: výber z ciest po Tanzánii, Zanzibare, Rwande,
Keni, Paname, Peru, Bolívii.

Viac info: www.beckovskeslavnosti.sk

Beckovské slávnostui 13. - 15. júla 2012

O tom, že leto klope na dvere, už niet
ani najmenších pochýb. S pribúdajúcimi
horúcimi dňami sa blíži aj čas, keď v nád−
hernom prostredí historického Beckova
všetko ožije skvelou zábavou.

Od piatka 13. júla 2012 až do nedele
bude atmosféra v tomto prekrásnom kúte
Slovenska dýchať legendárnymi Beckovský−
mi slávnosťami. Uličky Beckova zaplaví viac
ako stovka najrôznejších stánkov, v kto−
rých predvedú svoje originálne umenie naši
najlepší majstri ľudových remesiel. Čarov−
nú vôňu stredoveku so sebou privezú na
koňoch rytieri. Nezabudnuteľné dobové
ukážky bojov sú už tradične neodmysliteľ−
nou súčasťou Beckovských Slávností. Aj
najmenšie ratolesti majú dôvod na radosť.
Beckov sa premení na rozprávkový raj s
množstvom atrakcií v Kubík detskej zóne.
V MY aréne sa budú odohrávať diskusie na
najrozmanitejšie témy. Nebudú chýbať ani
obľúbené Majstrovstvá sveta v hode vidla−
mi Vidlomet 2012.

Aká by to bola zábava bez hudby? Tento
rok máme pre všetkých prichystanú lahôd−
ku na ICS music stage. V piatok sa bude
atmosféra niesť v duchu Oldies. Zlaté hity
minulých čias prinesú dobrú náladu až do
hlbokej noci. Sobota bude venovaná lahod−

nému koktajlu najrozmanitejšej muziky. V
sobotu bude ICS music stage patriť virtuó−
zom z MH faktor jazz. Neskôr ich vystrie−
da živočíšny rock v podaní kapely Wada.
Vtipný mix rocku a dychovej hudby pred−
stavia recesisti Drist. Mladú hudobnícku krv
budú reprezentovať domáci Experiment a
Narcis. Krv neskôr narodených určite roz−
prúdi pomocou rytmov ska, popu a rocku
aj stále populárnejšia Hrana. Kvalitné texty
a prepracovaná hudobná produkcia, tak by
sa dala charakterizovať tvorba Petra Cmo−
ríka. Tento nepochybný talent vystúpi ve−
čer podporený plejádou špičkových muzi−
kantov. Nevtieravým a poctivo urobeným
popom poteší éterická Beáta Dubasová.
Sobotňajšia noc bude patriť momentálnej
jednotke medzi rockovými bohatiermi
Desmod. V nedeľu sa môžete tešiť okrem
obľúbenej dychovej hudby Lieskované aj
na večne mladých veteránov, ktorí pobavia
zástupcov všetkých generácií Senzi Sen−
zus a Lojzo. Bohatý program a malebné
prostredie robia z Beckovských Slávností
jednoznačného favorita medzi tipmi na prí−
jemné strávenie teplých letných dní. Nechajte
sa uniesť aj vy ich jedinečným čarom.

Viac informácií na
www.beckovskeslavnosti.sk

Lahodný koktail zábavy už čoskoro v Beckove


