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Poslanci na 26. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov 
dòa 8. 9. 2017 schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.285/2017 - Obecné zastupite¾stvo konštatovalo, že zvolený posla-
nec obecného zastupite¾stva Ing. Norbert Ondrèka zložil zákonom pred-
písaný s¾ub poslanca obecného zastupite¾stva bez výhrad.
uz.è.286/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutí obecného zastupite¾stva konaných dòa 23. 6. 2017 a 11. 
8. 2017 bez pripomienok.
uz.è.287/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k hospodáreniu Obce Beckov za 1. polrok 2017 bez 
pripomienok.
uz.è.288/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie hospodárenie 
Obce Beckov za 1. polrok 2017 bez pripomienok.
uz.è.289/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Informatívnu 
správu o výsledku kontrol vykonaných pod¾a plánu kontrolnej èinnosti hlav-

nej kontrolórky obce za 1. polrok 2017 bez pripomienok.
uz.è.290/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Program hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce Beckov na roky 2017 - 2023 s pripomienka-
mi uvedenými v zápisnici.
uz.è.291/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo sobášiaceho pre civilne 
uzavierané sobáše p. Ing. Jaroslava Martiša, bytom Beckov è. 320.
uz.è.292/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo finanènú spoluúèasś 
obce na vybudovanie cesty na NKP hrad Beckov vo výške 1/3 celkových 
nákladov.
uz.è.293/2017 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś 
spoloènosti ICS Systems s.r.o. Stará Turá o stanovisko k návrhu umiestne-
nia optickej ústredne a trase optického kábla.
b) Obecné zastupite¾stvo neschválilo zámer položenia optického kábla 
spoloènosti ICS Systems s.r.o., Stará Turá.

  Spracovala: A. Benková

Z rokovaní obecného zastupite¾stva
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 4. septembra 2017 sa nekonalo len otvorenie nového školského roka 
2017 - 2018 pre žiakov a uèite¾ov i zamestnancov základnej a materskej 
školy. Otvorila sa aj prevádzka novej školskej kuchyne v novovybudovaných 
priestoroch budovy základnej školy. 
 O novej školskej kuchyni informoval starosta obce Ing. Ján Križan 
v predchádzajúcom èísle BN na 2. strane. Dnes vás zoznámime s pracov-
níkmi školskej kuchyne starajúcimi sa o stravovanie všetkých stravníkov 
Školskej jedálne, ktorými sú okrem žiakov a uèite¾ov aj zamestnanci školy, 
dôchodcovia a ïalší zamestnanci v obci. 
 V pondelok 9. októbra 2017 v školskej kuchyni varili 211 obedov (obr. 
1), okrem toho pripravili aj desiate pre škôlkarov a žiakov školy. Úspech 
majú s nátierkami, napríklad medzi najob¾úbenejšie patrí špenátová.

Vedúca školskej jedálne je Anna Gábová, kontakt: sjbeckov@mail.icss.sk; 
0948 226 472 (obr. 2).
 Zamestnankyne sú Darina Sevaldová, Anna Reháková, Eva Uherèíko-

vá, Dana Paulusová, Norika Straková 
(fotka na titulnej strane).
Cena jedného obeda je 2,48 €. 
Obedy autom preváža z kuchyne do 
škôlky a na OcÚ Jaroslav Straka, 
dôchodcom na bicykli Jaroslava Blat-
nická. Z radov dôchodcov je okolo 30 
stravníkov, niektorí si chodia po obe-
dy sami (treba ísś zadným vchodom 
zo strany školského ihriska). Jedna 
kuchárka zabezpeèuje výdaj desiatej 
a obedov v materskej škole (v ponde-
lok to bola p. Sevaldová (obr. 3), inak 
je to služobne najstaršia kuchárka 
v ŠJ. 
 Kto má záujem o stravovanie v ŠJ, 
staèí, ak sa nahlási vedúcej ŠJ p. 

Gábovej na uvedenom tel. èísle. Obedy si môže osobne vyzdvihnúś v ŠJ 
a odniesś domov (potrebuje antikorový obedár), alebo mu obedy privezie 
na to urèená pracovníèka na dohodu priamo domov. 

O varení v školskej kuchyni sme sa rozprávali s Ankou Gábovou, ktorá nám 
prezradila recepty na najob¾úbenejšie, a dúfame, aj vám chutiace jedlá.
 
Nátierka špenátová
200 g špenát mrazený, 250 g maslo, 2 ks vajcia, 1 menšia cibu¾a, 2 strúè-
ky cesnaku, so¾
Postup: Oèistenú, na jemno pokrájanú cibu¾u speníme na oleji, pridáme 
špenát, dochutíme so¾ou, oèisteným a prelisovaným cesnakom. Dusíme 
asi 10 minút. Necháme vychladnúś. Maslo vymiešame s postrúhanými, 
na tvrdo uvarenými, vajcami, pridáme vychladnutý špenát a vyš¾aháme do 
peny.

Nátierka vlašská
3 ks vajcia, 150 g šunková saláma, 250 g maslo, 2 ks uhorky sterilizované, 
1 menšia cibu¾a, horèica, so¾ pod¾a chuti
Postup: Maslo vymiešame s horèicou, pridáme oèistenú, na jemno pokrá-
janú, cibu¾u, na drobné rezance pokrájanú šunku a sterilizované uhorky. 
Všetko dobre vymiešame. Nakoniec pridáme posekané, na tvrdo uvarené 
vajcia. Dochutíme so¾ou.

Polievka brokolicová krémová
1,5 kg brokolica èerstvá, 1,5 kg zemiaky, 1 l mlieka, 1 dcl oleja, 250 ml 
smotana, múka hladká, maslo, 
petržlenová vòaś, so¾ a èierne korenie pod¾a chuti
Postup: Oèistenú a umytú brokolicu rozoberieme na ružièky, umyjeme 
a dáme variś do osolenej vody. Uvarenú vyberieme a prelisujeme. Múku 
nasucho opražíme, pridáme olej, mlieko, umyté a oèistené, na kocky 
pokrájané zemiaky, polievku zahustíme a dovaríme s prelisovanou bro-
kolicou. Pridáme smotanu, dochutíme umytou, posekanou petržlenovou 
vòaśou, zjemníme maslom a varíme 20 minút.
 Dobrú chuś želajú Anna Gábová (recepty) a Dana Badžgoòová 
(text a foto).

NOVÁ ŠKOLSKÁ KUCHYÒA



PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTE¼NOSTI - KÚPNA ZMLUVA

 Každý vlastník nehnute¾nosti má právo v med-
ziach zákona nakladaś so svojou nehnute¾nosśou 
spôsobom, akým uzná za vhodné. To znamená, 
že môže túto nehnute¾nosś sám užívaś, môže ju 
napríklad prenechaś na užívanie inému formou 
nájmu, zaśažiś ju právami tretích osôb alebo môže 
previesś vlastnícke právo k nej na niekoho iné-
ho. Dôvody prevodu môžu byś, samozrejme, rôz-
ne. Avšak bez oh¾adu na to, èi sa jedná o prevod 
vlastníckeho práva k nehnute¾nosti medzi blízkymi 
alebo o kúpu nehnute¾nosti v záujme dlhodobej 
investície, je dôležité vedieś, èi je v danej situácii 
vhodnejšie za úèelom prevodu vlastníckeho práva 
uzavrieś kúpnu, darovaciu, prípadne inú zmluvu. 
Preto sa v dnešnom èlánku pozrieme na azda naj-
èastejší spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nehnute¾nosti - na jej kúpu, ale aj na to, aké sú 
najèastejšie problémy spojené s uzavretím kúpnej 
zmluvy a kedy dochádza k nadobudnutiu vlastníc-
keho práva k prevedenej nehnute¾nosti. 
 Právna úprava kúpnej zmluvy sa nachádza 
v Obèianskom zákonníku, kde nájdeme všetky pod-
statné náležitosti, ktoré zákon vyžaduje na to, aby 
zmluva bola platne uzavretá. Okrem toho, že musí 
byś uzavretá písomne, musia byś v nej uvedené 
identifikaèné údaje predávajúceho a kupujúceho, 
podrobná špecifikácia predávanej nehnute¾nosti 
vychádzajúca z údajov z katastra, údaje o kúpnej 
cene a jej splatnosti, ako aj úradne osvedèená pra-
vosś podpisu zmluvných strán (prípadne len jednej 
z nich), èi miesto a èas uzavretia zmluvy. Aj napriek 
tomu, že pri prevodoch sa ¾udia èoraz èastejšie 
stávajú obeśami podvodníkov, nie sú ochotní inves-
tovaś peniaze navyše a rozhodnú sa vypracovaś si 
zmluvu sami. Je pravda, že v súèasnosti na inter-
nete nájdete ve¾ké množstvo vzorových kúpnych 
zmlúv na nehnute¾nosś, avšak treba byś ostražitý. 
Takéto zmluvy neposkytujú zmluvným stranám prak-
ticky žiadnu právnu ochranu v prípade komplikácií. 
Najmä, ak sa nejedná o predaj nehnute¾nosti med-
zi príbuznými, je dôležité náležite si preveriś údaje 
o majite¾ovi nehnute¾nosti, resp. predchádzajúcich 
majite¾och nehnute¾nosti a samotnej nehnute¾-
nosti. Aktuálneho majite¾a a jeho vlastnícky vzśah 
môžete zistiś z originálu listu vlastníctva, kde nájde-
te údaje o vlastníkovi a, prípadne, iných oprávne-
ných osobách, ktoré môžu nakladaś s nehnute¾-
nosśou. Predchádzajúcich vlastníkov konkrétnej 
nehnute¾nosti možno zistiś z kópie originálu listu 
vlastníctva. Nako¾ko ani údaje uvedené na liste 
vlastníctva, nemusia vždy zodpovedaś skutoènému 
stavu, je dôležité, pod¾a možností, overiś si, èi nie 
je pochybnosś o tom, že predávajúci je skutoèným 
vlastníkom nehnute¾nosti. V tomto smere v zása-
de platí, že èím dlhšie je predávajúci uvedený ako 
vlastník nehnute¾nosti na liste vlastníctva, tým máte 
väèšiu istotu, že nehnute¾nosś mu skutoène patrí. 
Aby kupujúci predišiel prípadným komplikáciám, 
je vhodné si pred uzatvorením zmluvy vyžiadaś od 
predávajúceho zmluvu, na základe ktorej predá-
vajúci predmetnú nehnute¾nosś nadobudol, príp. 
iný právny titul nadobudnutia nehnute¾nosti, napr. 
osvedèenie o dedièstve. 
 Taktiež je dôležité vedieś, èi predávajúci, ktorý 
je pod¾a listu vlastníctva výluèným vlastníkom, resp. 
podielovým spoluvlastníkom, nežije v manželstve, 
a teda èi predávaná nehnute¾nosś alebo podiel 
na nej, nie je náhodou predmetom bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov. Obzvlášś špecifické 
sú situácie, kedy budúci manželia zaènú spolu sta-
vaś nehnute¾nosś a poèas výstavby uzatvoria manžel-
stvo, alebo keï na kúpu nehnute¾nosti za trvania 
manželstva sú použité peòažné prostriedky len 
jedného z manželov nadobudnuté napríklad darom 
alebo nasporené výluène jedným z manželov ešte 

pred uzavretím manželstva. V takýchto prípadoch 
totiž nie je jednoznaèné, èi nehnute¾nosś patrí do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a pre-
to sa tu vyžaduje odborné právne posúdenie veci. 
Situácie, kedy predávajúci v postavení jedného z 
manželov neuvedie, že predávaná nehnute¾nosś 
patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
a z tohto dôvodu podpíše zmluvu len on a nie aj 
jeho manželka, neraz konèia súdnym sporom. 
 Zmluvu je dôležité si pred jej podpisom pozorne 
preèítaś, ubezpeèiś sa, že jej dobre rozumiete, a že 
je v nej presne zachytené to, na èom ste sa s dru-
hou zmluvnou stranou dohodli. Zvýšenú pozornosś 
treba venovaś najmä dojednaným platobným podmi-
enkam. Z pozície kupujúceho je bezpeènejšie, ak 
si dojednáte úhradu kúpnej ceny prostredníctvom 
jej vinkulácie na bankovom úète. Jej podstata spo-
èíva v tom, že peniaze sa zamrazia na úète kupuj-
úceho za úèelom zaplatenia kúpnej ceny a budú 
uvo¾nené v prospech predávajúceho len vtedy, ak 
sa splnia podmienky, na ktorých sa dohodli zmluv-
né strany. Zmluvné strany si zväèša nastavia pod-
mienky tak, že peniaze budú prevedené na úèet 
predávajúceho vtedy, keï kataster povolí vklad 
vlastníctva a predávajúci v banke predloží list vlast-
níctva, na ktorom bude figurovaś kupujúci ako nový 
vlastník. Vinkulácia však nechráni pred exekúciou 
vedenou na kupujúceho, a teda v prípade, že je na 
neho zaèatá exekúcia, môže exekútor siahnuś aj na 
prostriedky zložené na vinkulovanom úète. Preto 
je v tomto smere bezpeènejšia notárska úschova, 
ktorá funguje podobným spôsobom ako vinkulá-
cia, len s tým rozdielom, že sa peniaze zložia na 
osobitný bankový úèet notára, a tým pádom by mali 
byś peòažné prostriedky zložené kupujúcim, uchrá-
nené aj pred prípadnom exekúciou. 
 V prípade, že predávajúci má na predávanej 
nehnute¾nosti prihlásený trvalý pobyt, je dobré pri-
amo v kúpnej zmluve doriešiś aj túto otázku. Hoci  
prihlásenie obèana na trvalý pobyt má len evidenè-
ný charakter a nezakladá nijaké právo k budove 
alebo bytu, na ktorý je trvalý pobyt hlásený, pred-
sa je dôležité dohodnúś sa na tom, èi predávajúci 
bude maś v predávanom byte trvalý pobyt aj naïa-
lej, alebo sa z neho odhlási. Vo väèšine prípadov 
má kupujúci, samozrejme, záujem na tom, aby sa 
predávajúci z trvalého pobytu odhlásil, èi už z dôvo-
du doruèovania pošty pre predávajúceho alebo 
v situáciách, kedy by na adrese trvalého pobytu 
predávajúceho h¾adali policajti èi pracovníci štátnej 
správy. Preto je vhodné si túto povinnosś predávaj-
úceho dohodnúś v kúpnej zmluve, spolu s lehotou, 
v ktorej je predávajúci povinný tak urobiś. 
 Ak je predmetom kúpy, resp. predaja byt, tak 
sa režim jeho predaja spravuje nielen ustanovenia-
mi Obèianskeho zákonníka, ale taktiež aj ustano-
veniami zákona o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. Tento zákon stanovuje nad rámec 
Obèianskeho zákonníka aj ïalšie náležitosti zmluvy 
o prevode vlastníctva k bytu. Jedná sa o pristúpe-
nie k zmluve o výkone správy a vyhlásenie správcu 
alebo predsedu spoloèenstva vlastníkov, že vlast-
ník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách spo-
jených s užívaním bytu a iné. Okrem všeobecných 
ustanovení musí zmluva obsahovaś celý rad infor-
mácií o prevádzanom byte a nebytových priesto-
roch a spoluvlastníckych podieloch na spoloèných 
èastiach a zariadeniach v dome. 
 Pokia¾ dôjde k dohode strán o základných 
náležitostiach zmluvy, neznamená to, že jej podpi-
som sa kupujúci automaticky stáva vlastníkom pre-
dávanej nehnute¾nosti. Vlastnícke právo k nehnute¾-
nosti sa totiž nadobúda až na základe právoplatného 
rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu do 
katastra nehnute¾ností. Preto sa po podpise kúpnej 

zmluvy vyžaduje, aby bol podaný návrh na vklad na 
katastrálny odbor príslušného okresného úradu. Je 
vhodné, aby sa strany v kúpnej zmluve dohodli, kto 
je povinný tento návrh podaś, ako aj to, kto znáša 
náklady s tým spojené, inak hradia náklady spojené 
s týmto konaním rovným dielom a návrh môže podaś 
ktorýko¾vek z nich. S podaním návrhu je spojená 
povinnosś uhradiś správny poplatok, ktorého výška 
sa odvíja od toho, èi sú predmetom návrhu na vklad 
aj právne vzśahy z iných právnych úkonov. V prípa-
de, že sa jedná výluène o prevod vlastníckeho prá-
va k nehnute¾nosti, hradí sa poplatok za konanie vo 
výške 66,-Eur. Ak je však súèasśou návrhu aj iný 
úkon - napríklad zriadenie vecného bremena, vybe-
rá sa poplatok za každý takýto úkon samostatne. 
Polovicu zo správneho poplatku je možné ušetriś 
v prípade návrhu na vklad, ktorý je podaný elek-
tronicky. Elektronický návrh na vklad však nemôže 
podaś úèastník sám. Nako¾ko kúpna zmluva je dvoj-
stranným úkonom, vyžaduje sa kvalifikovaný elek-
tronický podpis všetkých úèastníkov zmluvy. Iná je 
situácia v prípade, ak strany splnomocnia advokáta 
na podanie návrhu na vklad. V takýchto prípadoch 
staèí, že má kvalifikovaný elektronický podpis len 
advokát. Okrem toho je možné na poplatku za 
návrh ušetriś 15 Eur v prípade, ak sa spolu s návr-
hom na vklad podá oznámenie o zamýš¾anom návr-
hu na vklad. Formulár nájdete na stránke kataster-
portálu, a po jeho vyplnení ho vytlaèený treba 
pripojiś k návrhu na vklad. Keïže platnosś oznáme-
nia vyprší po 90 dòoch, je potrebné, podaś návrh 
s oznámením v tejto lehote. O návrhu na vklad je 
okresný úrad povinný rozhodnúś do 30 dní odo 
dòa jeho doruèenia. V prípade, ak kataster v tejto 
lehote nerozhodne, môže strana, ktorá poplatok 
uhradila požiadaś o jeho vrátenie, kataster je totiž 
povinný pri nedodržaní lehoty zaplatený správny 
poplatok vrátiś. Ak zmluva o prevode nehnute¾nosti 
bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice ale-
bo bola autorizovaná advokátom, okresný úrad roz-
hodne o návrhu do 20 dní. Okresný úrad môže na 
váš návrh rozhodnúś aj urýchlene do 15 dní, s èím 
je však spojený poplatok vo výške 266 Eur. Ak sú 
podmienky na povolenie vkladu splnené, okresný 
úrad vklad rozhodnutím povolí. Konanie však môže 
aj prerušiś, napríklad v prípade, ak návrh nespåòa 
požadované náležitosti, napr. ak k návrhu nebola 
pripojená nejaká príloha, ak má zmluva formálne 
nedostatky alebo nebol zaplatený správny poplatok 
a pod. V takýchto situáciách okresný úrad vyzve 
úèastníkov na odstránenie nedostatkov, a ak k ich 
odstráneniu nedôjde, príp. ak zistí iné zákonom sta-
novené skutoènosti, v zmysle ktorých vklad nemôže 
povoliś, tak návrh zamietne. Rozhodnutie o povole-
ní vkladu nadobúda právoplatnosś dòom vydania 
rozhodnutia a nemožno proti nemu podaś odvola-
nie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno 
preskúmaś mimo odvolacieho konania. Okresný 
úrad vám zašle rovnopis tohto rozhodnutia do 15 
dní odo dòa rozhodnutia. Vlastníkom nehnute¾nosti 
sa teda kupujúci stáva dòom povolenia vkladu.
 Poznaś okamih nadobudnutia nehnute¾nosti 
má zásadný význam aj z daòového h¾adiska. Príjem 
z predaja nehnute¾nosti totiž podlieha zdaneniu, 
okrem prípadov, ak sú splnené podmienky pre 
oslobodenie od dane z príjmu. Pre posúdenie, èi 
je v danom prípade príjem od dane oslobodený, 
sú rozhodujúce viaceré skutoènosti - jednak práv-
ny titul nadobudnutia nehnute¾nosti, okamih jej 
nadobudnutia a taktiež doba, po ktorú bol predáva-
júci vlastníkom predávanej nehnute¾nosti. Ak nie sú 
splnené podmienky oslobodenia od dane a príjem 
presiahne sumu 1901,67 Eur (t.j. polovica základ-
nej nezdanite¾nej èasti základu dane na rok 2017),

(pokraèovanie na str. 12)
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 Štvrtok, 7. septembra 2017 nastal deò „D“ pre našu partnerskú obec 
Slavkov, Zlínsky kraj, okres Uherské Hradištì. Ako sme už písali v BN è. 
4/2017, s. 6 - Úspech Slavkova, obec Slavkov získala 1. miesto v súśaži Ves-
nice roku 2017 v Zlínskom kraji a 7. 9. 2017 rozhodovala porota o jej umiest-
není v celoštátnom kole. 
 Zhodou okolností sa stretnutia v Slavkove nemohol zúèastniś náš starosta, 
a tak poveril dve pracovníèky OcÚ, aby išli ako zástupkyne partnerskej obce 
Beckov podporiś Slavkovèanov.  
 Program sa konal od 11. do 12. hodiny v športovej hale v Slavkove za úèas-
ti osemèlennej poroty zloženej zo zástupcov ministerstiev, krajov a rôznych 
organizácií po tom, èo porota od 8. hodiny rána absolvovala v sprievode 
starostu obhliadku obce a jej inštitúcií. V závereènej hodine vystúpili okrem 
spevákov a taneèníkov aj deti a èlenovia mužského speváckeho zboru, diva-
delníci, hasièi, po¾ovníci, mladí športovci. Predstavili svoju obec ako najlepšie 
vedeli nielen poèas vystúpenia, ale aj v sále športovej haly, kde nainštalovali 
nástenky s fotografiami, ktoré dokumentovali aktivity obce za posledné roky. 
Miestni vèelári poskytli, okrem iného, poh¾ad do prieh¾adného skleneného 
vèelieho ú¾a. Potešilo nás, že mali vystavený aj propagaèný materiál z našej 
obce a fotky z úspešnej úèasti na Dòoch obce 2016 v súśaži Prekvapenie 
z kotlíka. Všetko bolo dobre pripravené, aj odprezentované, scénka z obec-
nej kroniky o „novinke“ - sirkách z Ameriky - dobre a vtipne zahraná, aj hodno-
tenie predsedu poroty na záver priaznivé, takže nádej na dobré umiestnenie 
Slavkovjanù bola viac ako istá. 
 Èo nás inšpirovalo? Úprimné nadšenie obyvate¾ov pre svoju obec, ktoré 
bolo vidieś nielen v poriadku a èistote všetkého naokolo, ale aj na trièkách 
úèastníkov z ostatných Slavkovov v ÈR, ktoré zdobili nápisy Máme rádi Slav-
kov èi Slavkov je moje - a kresba srdca. A ešte nieèo - novo otvorené telocviè-
né zariadenie pre cvièenie  pod holým nebom, ktoré si na zaèiatku programu 
vyskúšali mladí športovci (ide o vonkajší posilòovací stroj COLMEX WO 0101 
California èeského výrobcu s gumovou dlažbou pre tréning vlastnou váhou - 
street workout). Vedeli by sme si predstaviś nieèo podobné aj u nás - èo poviete?
 Koneèný verdikt celoštátnej poroty odznel na Jarmarku venkova 16. 9. 
2017 v Luhaèoviciach - obec Slavkov sa v celoštátnej súśaži Vesnice roku 
2017 umiestnila na 3. mieste a získala aj Cenu verejnosti - gratulujeme! 
 Sú Slavkovèania s výsledkom spokojní? „Parádní výsledek - ocenila nás jak 
odborná porota, tak i veøejnost. Všem moc dìkujeme za podporu a spolupráci.“

  D. Badžgoòová a M. Jurèacková

VESNICE ROKU 2017
alebo Na návšteve v Slavkove
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Vo¾by do orgánov samosprávneho kraja
2017

 Vo¾by do orgánov Trenèianskeho samosprávneho kraja sa uskutoènia  
v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod. vo volebnej miestnosti, 
ktorá sa bude nachádzaś v klube pri parku, Beckov è. 8.
 Volièi pred hlasovaním preukážu svoju totožnosś obèianskym preukazom. 
Na hlasovacom lístku pre vo¾by poslancov samosprávneho kraja zakrúžku-
jete poradové èísla piatich vami vybraných kandidátov, na hlasovacom lístku 
pre vo¾bu predsedu samosprávneho kraja jedno poradové èíslo kandidáta. 
Obidva lístky vložíte do obálky oznaèenej peèiatkou obce. Volièi, ktorí sa 
nemôžu v deò volieb zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov dostaviś 
do volebnej miestnosti, môžu požiadaś pred konaním volieb o prenosnú 
volebnú schránku na obecnom úrade alebo v deò volieb priamo vo volebnej 
miestnosti prostredníctvom poverenej osoby. Anna Benková

Obnovíme obecný park?
 Dòa 7. septembra 2017 o 8,20 hod odvysielalo Rádio Regina reláciu 
o obnove obecného parku v Jaslovských Bohuniciach. Pred 9 rokmi v tomto 
parku došlo k pádu stromu poèas náhlej búrky, ktorý usmrtil dvoch mladých ¾udí 
(17 a 18 rokov). Poslanci na èele s predsedom komisie obchodu p. Bajdièkom 
sa chytili veci a rozhodli sa park zrenovovaś, aby sa takáto vec už nezopakovala. 
Arborétom bola spracovaná inventarizácia stromov, prevedené röntgeny, vyho-
vujúce stromy boli oznaèené èíslami a ïalej pokraèujú v obnove parku výsad-
bou stromov a celkovou úpravou. 
 U nás v parku poh¾adom vidíme, že mnohé stromy sú choré a potrebujú 
odbornú kontrolu. Nepotrebujeme, aby nás rozhýbala až tragédia. 

  Pavol Hladký

Beckovským novinám
 Kvalitu a žánrovosś našich Beckovských novín nesledujú len èitatelia z Bec-
kova, ale aj zo širokého okolia Trenèianskeho kraja. Jedným z verných èita-
te¾ov je aj Dušan Petrík, predseda Urbáru Dubodiel, ktorý nieko¾ko rokov so 
mnou pracoval v Armáde SR. Každé noviny sme konèili diskusiou a vysvetlením 
problémov našej obce, ktoré potreboval konkrétnejšie rozviesś. Problematika 
futbalu a po¾ovníctva nesmela chýbaś. Od septembra t. r. kolega odišiel do 
dôchodku, avšak noviny mu budem zasielaś, aby sledoval problematiku našej 
obce aj naïalej.    Pavol Hladký

Invalidné dôchodky
SP k 30. 9. 2017 vyplácala invalidný dôchodok 118 365 mužom a 118 713 
ženám. Najmenej invalidných dôchodcov žije v Bratislavskom kraji (18 566 
obyvate¾ov), najviac v Prešovskom (37 856 obyvate¾ov) a v Žilinskom kraji 
(33 816 obyvate¾ov). Priemerná výška samostatne vyplácaného dôchodku 
bola 266,38 €, z toho pri miere schopnosti vykonávaś zárobkovú èinnosś do 
70 % bol priemerný invalidný dôchodok 200,32 € a nad 70% bol priemerný 
invalidný dôchodok 360,24 €. (Zdroj: SP 12. 10. 2017)
Starobné dôchodky
Priemerný starobný dôchodok bol v septembri vyplácaný ako najvyššia soci-
álna dávka vo výške 427,80 € (muži 475,59 € a ženy 381,78 €). Predèasný 
starobný dôchodok bol vyplácaný vo výške 406,26 € (muži 427,06 € a ženy 
360,96 €). (Zdroj: SP 9. 10. 2017)
Vdovské a vdovecké dôchodky
Priemerný vdovský dôchodok bol vyplácaný vo výške 249,90 € a vdovecký 
195,34 €; sirotský vo výške 128,71 €. SP vyplácala k 30. 9. 2017 celkovo 
1 712 955 všetkých druhov dôchodkov pre 1 382 464 poberate¾ov niekto-
rých druhov dôchodkov. (Zdroj: SP 9. 10. 2017)
Prepoèítanie dôchodkov starodôchodcom
SP bude od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 prepoèítavaś starobné dôchodky 
dôchodcom, ktorým bol priznaný dôchodok pod¾a predpisov úèinných pred 
1. januárom 2004. SP prepoèíta dôchodky z úradnej povinnosti, na základe 
zákona è. 184/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 461/2003 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Dôchodcovia, ktorí majú 
nárok na prepoèet dôchodku, preto nemusia sami žiadaś o prepoèítanie. 
Najstaršie dôchodky môžu byś zvýšené o 25,50 €, ale záleží na tom, èi 
dôchodok bol priznaný pod¾a predpisov úèinných pred 1. 10. 1988 alebo 
od 1. 10. 1988 do 31. 12. 2003, a èi vznikne - alebo nevznikne - nárok na 
nové urèenie sumy starobného dôchodku spôsobom uvedeným v zákone. 
SP bude vydávaś rozhodnutia postupne, pod¾a dátumu narodenia poberate¾a 
dôchodku alebo zložitosti prípadu. „Ak poberate¾ovi starobného dôchodku 
vznikne nárok na zvýšenie starobného dôchodku, doplatí sa mu suma, ktorá 
mu patrí od 1. januára 2018.“
Kalkulaèka, ktorá ukáže, èi má starodôchodca nárok na prepoèet dôchodku 
alebo nie, je prístupná na stránke Soc. poisśovne. (Zdroj: SP 3. 10. 2017)
Nahlásenie zmeny osobných údajov
  Dôchodcovia sú povinný nahlásiś SP zmenu osobných údajov, to znamená 
zmenu mena a priezviska, zmenu èísla úètu, na ktorý sa dôchodok poukazu-
je, zmenu adresy trvalého pobytu (adresy na doruèovanie zásielok). Netreba 
oznamovaś zmenu zdravotnej poisśovne alebo èísla obèianskeho preukazu. 
Zmenu je možné nahlásiś osobne  v ústredí alebo na poboèke SP, prípadne 
písomne na adresu: Sociálna poisśovòa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 - 10, 
813 63 Bratislava 1. V písomnom styku je treba uvádzaś identifikaèné údaje 
dôchodcu - rodné èíslo a oznámenie treba podpísaś. Na zmenu úètu je pred-
písané tlaèivo, ktoré je zverejnené na web-stránke SP alebo je k dispozícii 
v ústredí, na poboèkách SP a v bankách. (Zdroj: SP 3. 10. 2017)

Vybrala D. Badžgoòová

INFORMÁCIE ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE



Kalendár HRAD BECKOV 2018
 Zaèiatkom októbra 2017 uzrel svetlo sveta výnimoèný kalendár 
na rok 2018 - ide o nástenný obrázkový kalendár s 13 krásnymi 
fotografiami Beckovského hradu nám už dobre známeho autora  
Ing. ¼uboša Balažovièa z Nového Mesta nad Váhom. Autora, maj-
úceho pekný vzśah k našej obci a jej hradu ako aj k nášmu regió-
nu, si dobre pamätáme z výstavy Krásy beckovskej prírody, ktorá 
bola inštalovaná v kultúrnom dome ako súèasś osláv 200. výroèia 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana dòa 19. marca 2017, a potom 
z výstavy Hra svetla, otvorenej 5. júla na Beckovskom hrade. 
 Výber z fotografií prezentovaných na oboch výstavách nájdeme 
v kalendári, na ktorý vás, milí naši èitatelia, chceme upozorniś a pri-
pomenúś, že záujemcovia si ho môžu zakúpiś v pokladni Beckovské-
ho hradu alebo v kancelárii ZZ Hrad Beckov u p. Martišovej, prípad-
ne u p. Balažovièa. Je to vlastne po prvýkrát v histórii našej obce, 
keï Beckovský hrad sa stal hlavnou a jedinou témou kalendára. 
Obdivovate¾om a priaznivcom nášho hradu a obce tak p. Balažoviè 
urobil ve¾kú radosś!
 Poh¾ad na Beckovský hrad a Hôrku so zvonicou - obrázok 
z titulnej strany kalendára. Foto: ¼. Balažoviè.    DB
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Aukcia obrazov ¼uboša Balažovièa
z výstavy Hra svetla

 Po dohode s autorom fotografií sa Záujmové združenie hrad Beckov rozhodlo 
spraviś aukciu fotografií ¼uboša Balažovièa z výstavy „Hra svetla”, ktorá sa nachádza v 
Západnom paláci. Do konca októbra si ju návštevníci môžu pozrieś.
 Výśažok z aukcie bude venovaný na zakúpenie kópie Beckovskej - Koryèanskej 
madony, ktorá by sa tak po viac ako 580 rokoch vrátila do pôvodného priestoru hrad-
nej kaplnky na Beckovskom hrade. V roku 1431 ju previezol Stibor ml. do kostola v 
Novom Meste nad Váhom. Neskôr si ju v roku 1595 po sobáši zobrala Anna Bánfiová 
na Moravu. Tu bola najskôr na hrade Cimburk, odkia¾ putovala do kostola sv. Vavrinca v 
Koryèanoch. Tu sa nachádza jej originál dodnes.
 Systém aukcie je jednoduchý. Fotografie z výstavy sú 
zverejnené na facebooku hradu Beckov. V prípade, že sa 
návštevníkovi tejto stránky fotografia páèi, staèí pod òu 
v diskusii napísaś sumu a meno. Aukcia bude ukonèená 
31.10.2017. V tento deò budeme nasledovne aj kontak-
tovaś ¾udí, ktorí ponúknu najvyššiu sumu. Základná suma 
je 60 €. Obrazy sú vo formáte 75x50 na hliníkovej doske, 
bez kotviaceho systému, vhodné na zarámovanie do aké-
hoko¾vek rámu.
 Pevne veríme, že sa nám aj za vašej pomoci podarí na 
madonu vyzbieraś èo najviac financií, a tak na budúci rok 
budú môcś jej kópiu obdivovaś všetci návštevníci i Becko-
vania v jej pôvodnom priestore hradnej kaplnky.
 Samozrejme, nie je to všetko. Pre tých, èo prispejú na 
túto dobrú vec, sme si, okrem pekného záberu na Beckov-
ský hrad, pripravili aj zaujímavé ceny. Dve najvyššie ponu-
ky získajú od nás veèeru pre dvoch v priestore hradnej 
kaplnky a druhou cenou je exkluzívne fotenie v dobovom 
kostýme na hrade ¼ubošom Balažovièom.

Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾
Záujmové združenie hrad Beckov

Koryèanská - Beckovská madona v kostole sv. Vavrinca 
v Koryèanoch (foto: DB)

JEDINEÈNÉ PODUJATIE NA BECKOVSKOM HRADE
Lukostrelci - sobota - podujatie pre verejnosś

Turnaj v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu Stibora - nede¾a - podujatie pre profesionálov 
 V sobotu 30. 9. 2017 sa na hrade Beckov konalo podujatie s názvom LUKO-
STRELCI. Tradièný názov v sebe ukrýval podujatie, ktoré bolo jedineèné nielen 
v našom najbližšom okolí, ale i na celom Slovensku. Usporiadate¾ Adam Kuchta 
spoloène s našim „hradným“ riadite¾om Petrom Pastierom sa však tento rok roz-
hodli turnaj poòaś trochu výnimoène, ale hlavne pútavejšie a pre širokú verejnosś. 
V sobotu tak mali návštevníci hradu možnosś vidieś lukostre¾bu a lukostrelcov 
z úplne iného a nového poh¾adu.
 Na hrade sme privítali 8 remeselníkov, práca ktorých je úzko spätá s luko-
stre¾bou a bez nich by žiadny lukostrelec nemohol vyjsś do boja. Ako prvý sa 
predstavil výrobca šípov s hrotmi z obsidiánu. Tento nerast sa śažil i na východ-
nom Slovensku už od praveku a používal sa na hroty šípov v èase, keï ešte ¾udia 
nevyrábali hroty železné. Tu, na porovnanie, mohli návštevníci sledovaś aj majstra 
kováèa pri výrobe železných hrotov. Nemohol, samozrejme, chýbaś šípár, ktorý 
predviedol výrobu drieku šípov a letiek na ich konci. Pod rukami majstra lukára 
sa kus dreva premenil na štíhly luk. Aby boli drevené luky pevnejšie a pružnej-
šie, pośahovali sa zvieracími š¾achami. Pre návštevníkov hradu to bolo jedno 
najzaujímavejších stanovíšś. Lukostrelci potrebovali nielen zbrane, ale i zbroj. 
Remeselnícke dielne preto doplnila krajèírka so stredovekými strihmi a metó-
dami šitia, kožiar s ukážkou výroby rôznych chránièov na prsty, ruky a tulcov 
na šípy a na záver majster s výrobou krúžkovanej zbroje nitovaním. Stredovekú 
atmosféru doplnila dobová kuchyòa a, samozrejme, nemohla chýbaś strelnica, 
kde si návštevníci stre¾bu z luku vyskúšali. Aby bolo objavovanie tajov lukostre¾by 
zábavné i pre deti, dostali za úlohu nájsś písmenká, ktoré boli ukryté pri každom 
remeselníkovi. Ak z písmeniek vylúštili tajnièku, dostali sladkú odmenu. Odvážlivci 
sa mohli prihlásiś do malého lukostreleckého turnaja. Štrnásś mužov (medzi nimi 
i Peter Becko Ondrejoviè), štyri ženy a sedemnásś detí sa nebálo predviesś svoj 
talent pred ostatnými divákmi. Pre víśazov bol symbolickou odmenou zlatý šíp. 
Program bol doplnený o zaujímavé prednášky s ukážkami. Diváci si mohli pozrieś 
úèinnosś šípov používaných v boji. Luk a šíp jednoznaène vyhral ako najúèinnej-
šia zbraò v porovnaní s kušou a píšśalou (prvou strelnou zbraòou). Kým z píšśale 
padol jeden výstrel, strelec z kuše vystrelil 4 šípy a lukostrelec vystrelil 9 šípov. 
Diváci taktiež mohli na vlastné oèi vidieś, že správne tvarovaný hrot šípu prerazí 
nielen hrubú látkovú prešívanú zbroj ale i zbroj krúžkovú. Verím, že toto jedineè-

né podujatie, ktoré dýchalo stredovekou atmosférou, zaujímavými informáciami a 
dobrou zábavou sa divákom páèilo a budeme ho môcś niekedy zopakovaś.
 TURNAJ V TRADIÈNEJ LUKOSTRE¼BE O POHÁR VOJVODU STIBORA je 
s Beckovom spätý už od roku 2012. Mnohokrát sme o òom písali a mnohí z vás 
ho iste už mali možnosś navštíviś. V nede¾u 1.10.2017 sa konalo jeho 11. kolo. 
Turnajoví lukostrelci „profesionáli“ mali pre seba hrad v nede¾u. 
 Nielen v duchu lukostre¾by sa na hrade niesol mesiac september. Zaèal pek-
nou rozprávkou z dielne Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, návštev-
níkov zabavili sokoliari Falconarii, ochutnali dobrý burèiak, a taktiež si mohli už 
tradiène vyrezaś na hrade tekvicu. Tekvicový festival, vyrezávanie svetlonosov 
a rozprávky v podaní SHŠ Rád sv. Galahada sa tešia ob¾ube medzi návštevní-
kmi už 6. sezónu. Tekvice tento rok urobili radosś nielen deśom na hrade, ale 
i v základnej a materskej škole v Beckove, kam boli z hradu darované.

  Miriama Šiveòová 
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Oslavy 200. výroèia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom
 V nede¾u 17. septembra 2017 sa od 10. hodiny v chráme Božom 
v Hlbokom uskutoènila spomienková slávnosś pri príležitosti 200. výroèia 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana za úèasti gen. biskupa Miloša Kláti-
ka, dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, seniora Myjavského seniorátu 
Miroslava Hvožïaru, námestného farára v Hlbokom Juraja Šefèíka, ako 
aj poslanca NR SR Antona Hrnku, predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja Tibora Mikuša, starostu obce Hlboké Ing. Miloša Èobrdu, poslan-
cov a ïalších osobností. Za našu obec sa zúèastnili starosta obce Ing. Ján 
Križan s manželkou, poslanci OZ Ernest Benko, Ing. Ján Macejka a Daniel 
Hladký s manželkami a ïalších 22 hostí z CZ Beckov. 
 Služby Božie liturgovali Mgr. Iveta Vachulová, Mgr. Pavol Štefek, Mgr. 
Miroslav Hvožïara, PhD., ThDr. Peter Švehla, Mgr. Juraj Šefèík a Mgr. 
Milan Krivda. Kázal doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., ktorý sa rozlúèil so slova-
mi: „Rozíïme sa v pokoji a radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.“ 
 Oslavy pokraèovali Slávnosśou pri mohyle J.M. Hurbana a slávnostným 

odhalením Pamätnej tabule na Pamätnej izbe J.M. Hurbana. Kultúrny pro-
gram sa uskutoènil v Kultúrnom dome v Hlbokom o 14. hodine. V pásme 
umeleckého slova a hudby - Piesne nateraz - Hlboké slovo z Hlbokého sa 
predstavil Juraj Sarvaš a Danubius Octet Singers a dirigent Daniel Simandl, 
ktorých sme mohli zažiś aj v Beckove 17. 3. 2017. Program ukonèilo vystú-
penie FS Devín. 
 Dôstojné oslavy 200. výroèia narodenia nášho rodáka znepríjemnilo 
jedine poèasie, celodenný a vytrvalý dážï. 
 Bohoslužbu si môžete pozrieś v archíve RTV - záznam priameho preno-
su Služieb Božích na Dvojke. 
 Spomienkovej slávnosti v nede¾u predchádzalo v piatok, 15. septemb-
ra 2017 o 14. hodine, otvorenie Turistického chodníka J.M. Hurbana zo 
Senice do Hlbokého.
 Televízny dokument J. M. Hurban odvysielala Dvojka 19.9.2017 o 
20,35 hod.    DB 

Nová tabu¾a a busta venovaná Hurbanovi
 Ak vaše kroky niekedy povedú do Hlbokého a do Košíc, 
zastavte sa pri novej tabuli a buste, ktoré sú venované Joze-
fovi Miloslavovi Hurbanovi.
 Pri príležitosti 200. výroèia jeho narodenia odhalili 17. 
septembra 2017 v Hlbokom pamätnú tabu¾u venovanú 
tomuto beckovskému rodákovi. Podujatie sa zaèalo služba-
mi Božími, na ktorých kázal generálny biskup ECAV Miloš 
Klátik. Nasledovalo kladenie vencov za úèasti poslancov 
NR SR aj predstavite¾ov Trnavského samosprávneho kraja. 
Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal viacerým osobnos-
tiam pamätné medaily. Spolu so starostom obce Hlboké 
Milošom Èobrdom odhalili pamätnú tabu¾u na pamätnej 
izbe J. M. Hurbana, ktorá sa nachádza v objekte bývalej cir-
kevnej školy. Na záver si prítomní vypoèuli hymnickú pieseò 
Kto za pravdu horí. Pri tejto udalosti vznikla aj príležitostná 
poštová peèiatka s Hurbanom a erbom obce Hlboké.
 Hurban v obci pôsobil ako evanjelický farár v r. 1843 - 
1848 a od 1850 až do svojej smrti v r. 1888 (beckovský 
rodák je pochovaný na miestnom cintoríne). Hlboké sa 
preslávilo aj pamätným stretnutím J. M. Hurbana, M. M. 
Hodžu a ¼. Štúra v dòoch 11. - 16. júla 1843. Na hlbockej 

fare sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenèiny zo stre-
doslovenského náreèia. Okrem toho sa tu 16. januára 1847 
narodil Hurbanovi aj jeho syn Svetozár Hurban Vajanský, sláv-
ny básnik, spisovate¾ a publicista, ktorý má na fare tiež svoju 
bustu. 
 Busta J. M. Hurbana spolu s pamätnou tabu¾ou pribudla 
22. septembra 2017 aj na Starej radnici v Košiciach. Spo-
mína sa na nej memento Hurbana: „Svoj príchod do mesta 
28. februára 1849 opísal slovami: ‚Košice, hovorím, urobili 
na mòa dojem ve¾kého mesta...‘.“ Podujatie i bustu pripravi-
lo mesto v spolupráci s Maticou slovenskou. Pod¾a jej pod-
predsedu Mariána Gešpera je Hurbanov odkaz národný aj 
humanistický. „To znamená, že to, èo je národné, neodporuje 
humanistickým èloveèenským princípom. Bol súèasne náro-
dovec aj silne kresśansky, cirkevne založený èlovek. Myslím 
si, že je to aktuálne aj v súèasnom, ve¾mi búrlivom období, 
kedy sa prehodnocujú rôzne hodnoty, kedy sa zamýš¾ame, 
kam má kráèaś Európa. Myslím si, že on by nám jednozna-
ène odpovedal, že Európa musí maś národné, demokratické 
a kresśanské základy,” zdôraznil Gešper.
Zdroje: TASR, obec Hlboké    Text a foto: Kristína Jurzová

HURBANOV VZŤAH  K RODISKU OÈAMI ŽIVOTOPISCOV I.
 Významnej osobnosti slovenských dejín, Joze-
fovi Miloslavovi Hurbanovi, sa tento rok z dôvodu 
200. Výroèia jeho narodenia zaslúžene venuje pri-
meraná pozornosś. Èlánky, štúdie, rozhlasové relá-
cie, semináre sú sprievodným javom Hurbanovho 
roka. Jeho život a dielo poznáme vo viacerých ver-
ziách - struèných aj tých obsiahlejších - bohatších 
na faktografické údaje. Tých je dosś aj vïaka samot-
nému Hurbanovi, ktorý zanechal po sebe bohatú 
písomnú pozostalosś, korešpondenciu, biografické 
poznámky, aj nieko¾ko prác s  biografickými èrtami.  
Od èias, ako sa stal študentom na bratislavskom lý-
ceu,  vieme o òom takmer všetky podstatné životo-
pisné údaje.  Lebo, ako píše jeho prvý životopisec 
Július Bodnár: „jeho život je zjavný a prieh¾adný“. 
Ale Bodnár zároveò upozoròuje, že takéto tvrdenie 
vôbec neplatí pre Hurbanovo detstvo, pretože „jeho 
poèiatoèná mladosś, o ktorej sa aj on sám ve¾mi 
málo zmieòuje, je  zahalená rúškom tajnosti“. Na 
tomto konštatovaní sa niè podstatné nezmenilo ani 
po 90 rokoch po napísaní týchto Bodnárových riad-
kov. Podobne sa totiž vyjadruje aj súèasná historièka 
Daniela Kodajová, keï  tvrdí, že Hurban nezanechal 
žiadne spomienky na detstvo a na rozdiel od ostat-
ných štúrovcov svoje detstvo úspešne obchádzal.
Ako vidíme, èasový interval medzi týmito dvoma 
názormi nepriniesol do problematiky Hurbanovo 
detstva niè nové. Obsahovo ho len doplnil o urèi-
té fakty, ktoré mali zdôvodniś, preèo bol Hurban na 
spomienky z detstva taký skúpy. Spisovate¾ Vladimír 

Mináè, autor nieko¾kých esejí o Hurbanovi, na to 
našiel odpoveï: „pretože výchova u Hurbanovcov 
prebiehala v uhorsko-maïarskom duchu“ a z toho 
dôvodu mu neprirástol k srdcu ani Beckov: „opuste-
né hniezdo plné uhorských zemanov.“ Ve¾mi dôleži-
tá k vytvoreniu názoru na Hurbanove detstvo súèas-
níkmi je táto Mináèova úvaha: „Hurban akoby vôbec 
nemal detstvo, nikde ho nespomína a ak, len tak 
v úchytkoch a bez lyrického preniknutia. Jedinú 
výnimku tvoria mlynári Daranských (Viktóryovci) 
v Kálnici; jedni z troch krstných rodièov: tam býval 
rád“. No najviac ovplyvnil mienku o Hurbanovom 
vzśahu k detstvu a k rodnému Beckovu autor bio-
grafickej knihy Perom a meèom Tomáš Winkler. 
Nepochybne je to najèítanejší životopis o Hurbanovi  
v súèasnosti, hoci jeho posledné, druhé vydanie 
vyšlo v roku 1997, teda pred 20 rokmi.  Winkerova 
znalosś Hurbanovho života a jeho spisovate¾ská eru-
dícia spôsobuje, že kniha je pre spoznanie Hurbano-
vej osobnosti ešte aj dnes nenahradite¾ným dielom. 
A je to práve Winkler, ktorý sa Hurbanovmu detstvu 
venoval o èosi viac, ako iní Hurbanovi životopisci, 
hoci pri tom vychádza z Mináèových úvah. Kapito-
lu, v ktorej sa Hurbanovmu detstvu venuje, nazval 
výstižne „Bolesśou som podlžen otcovi“. Už z tohto 
názvu je zrejmé, že o akom detstve bude v kapitole 
reè. O takom, z ktorého si Hurban nemieni a nech-
ce odniesś žiadnu spomienku na rodnú viesku. Sám 
takúto spomienku vraj vylúèil z pamäti, aby nezosta-
la po nej ani stopa. Winkler to zdôvodòuje tým, že  

Hurban k veciam, ktoré ho v detstve obklopovali, 
nenadobudol nijaký citový vzśah. Tak ako Mináè, aj 
Winkler pripúšśa, že Hurban na svoje detstvo sem 
- tam  spomína. Pod¾a nich to však nie sú spomi-
enky na rodný Beckov, ale „na neïalekú Kálnicu, 
na divokrásne Lipky, mlyn Daranských, vráskavú 
ruku krstnej mamy, záhrady lúky...“. Kálnica nie je 
však jeho rodná vieska, takže táto spomienka nie 
je o jeho ozajstnom rodisku - o Beckove. Winkle-
rovi  pomáha v podstate aj sám Hurban. Vo svojom 
cestopise Prechádzka po Považskom svete napísal  
totiž vetu, ktorá sa stala východiskom pre všetky 
úvahy o Hurbanovom negatívnom vzśahu k rodisku v 
súèasnosti. Winkler túto vetu uvádza ako Hurbanov 
zážitok z jeho cesty: „Keï už ako mladoò navštívi 
svoju rodnú dedinu, nezdrží sa tu dlho, lebo príde 
len k veèeru a jeho dojmy nie sú poznaèené lás-
kou k rodisku. O svojom rodisku napíše všetko tak, 
ako ho videl : „Beckov je dosś nepekné mesteèko, 
uprostred mesta sa kúpu po barinách husi a kaèice, 
krášli ho bod¾aèie, žih¾ava a tànie“ . Winkler k tomu 
ešte dodáva: „Prišiel sem bez sentimentality, bez 
dojatia, a všetko videl tak, ako to v skutoènosti bolo. 
Nijaké spomienky na detstvo, na matku, na rodièov-
ský dom; niè, èo by ho spájalo s minulosśou. Ostalo 
len bod¾aèie, tànie, žih¾ava, kaèky, husi...“
Winkler však ide v týchto úvahách ïalej, keï tvrdí, 
že nedostatoèná citová väzba na detstvo Hurbanovi 
zabránila staś sa ozajstným básnikom: „...pretože 
èlovek bez vlastnej citovej minulosti nemôže byś 



opravdivým lyrikom“. Zdá sa, že Winklerovi sa poda-
rilo na necelej jednej strane svojej 250 stránkovej 
knižky dokázaś, že Hurban naozaj nemal k svojmu 
rodisku žiadny citový vzśah. Tento Winklerov odkaz 
ovplyvòuje ešte aj v súèasnosti Hurbanových životo-
piscov. V roku 2017, teda roku, v ktorom prebehli 
oslavy narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, Pavel 
Parenièka vo svojom diele Štúr a Hurban, myšlien-
ka a èin, (vydala Matica slovenská, Martin 2017) sa 
bez váhania odvážil napísaś:  „Hurban teda nijako 
zvlášś nepri¾nul k matke prírode, ani k rodnej hru-
de. Vnímal ich ako èosi samozrejmé, Bohom dané, 
nemenné, neživé, obyèajné, jednoducho ako kuli-
su. O to s väèšou zá¾ubou, než uprostred prírody, 
od útlej mladosti v neútulných malých študentských 
kuticiach èítal, rozmýš¾al a meditoval, filozofoval 
a teologizoval“.  Autor týchto viet s úplnou samozrej-
mosśou z Hurbana robí akéhosi èudáka - introverta, 
knihomo¾a, ktorý: „ležiac na prièni  slamníka, radšej 
uhranèivo a zádumèivo až neprítomne pozeral na 
špinavú povalu plnú pavúèích sietí, než by si niekde 
vonku pod šírim nebom prižmuroval svoje modrosi-
vé oèi pred slneènými lúèmi zlata na modrom azúre 
pozadia èi nocou jastril zraky na hviezdnu oblohu, 
èo by sa ináè od romantika vyžadovalo“. Nedá mi, 
aby som už na tomto mieste nepoznamenal, že 
autor má ve¾ké šśastie, že nie je Hurbanov súèasní-
kom. Hurban by bral takéto úvahy o òom urèite ako 
osobnú urážku. A vieme, ako Hurban reagoval, keï 
ho niekto urazil. 
Tak, ako to teda vlastne s Hurbanom je -  o jeho 
láske èi neláske k  prírode a k detstvu? Poïme sa 
na chví¾u prejsś so samotným Hurbanom po Považs-
kom svete, aby sme sa priamo od neho dozvedeli  
o jednom i druhom viac. 
 
Hurbanova „prechádzka po Považskom svete“  
a návšteva rodného Beckova v roku 1843
Prvotným podnetom vydaś sa na „prechádzku po 
Považskom kraji“ bolo pre Hurbana uskutoènenie 
návštevy u svojej sestry Terézie, ktorá bývala v ïale-
kom Sú¾ove. Ale  túto cestu naprieè Trenèianskou 
župou si nezvolil po tradièných komunikáciách, ale 
so svojím spoloèníkom Vedoslavom sa vybral cez 
malebné Považie. Hurban si z tejto prechádzky uro-
bil takpovediac služobnú cestu. Veï len pred mesi-
acom hostil vo svojej fare v Hlbokom ¼udovíta Štúra 
a Michala Hodžu a dohodli sa na ve¾kej veci - reè 
národa sa stala spisovným jazykom. Hurban cítil, že 
nadišla chví¾a, aby sa táto udalosś zvestovala ako 
slovo Božie všetkým „verným synom národa,“ aby 
sa stal „ ústami génia národného“. Hurban, dielo II. 
Ed. V. Bosáková. Bratislava, Tatran, 1983, s.136.  
A Hurban sa cítil k tomuto poslaniu povolaný: „géni-
us ma nadchol tak, že som sa stal povolaným, aby 
som sa teraz vydal na cestu k mojej sestre“. Už 
z tohto je zrejmé, že Hurbanovi na tejto ceste nešlo 
o nejaké osobné zážitky èi spomienky. Hurbanov 
cestopis je nasýtený zdravým vlastenectvom a zážit-
kami z pobytu v považskej prírode, a to všetko je 
popretkávané s dojmami zo stretnutí s významnými 
slovenskými národovcami.  Je to oslava slovenskej 
prírody i „synov Slávy“ - slovenských ¾udí. 
So svojim spoloèníkom Vedoslavom sa  na túto pre-
chádzku vydal dòa 16. augusta 1843. Verní zmyslu 
tejto cesty, cielene si vyberali už od zaèiatku loka-
lity, v ktorých žili osobnosti slovenského národné-
ho života. Spravidla to boli predstavitelia miestnej 
inteligencie - evanjelickí kòazi alebo evanjelickí 
rektori. Tak napr. v prvý deò sa zastavili v Prietrži 
u „drahého Ladislava“, (evanjelický farár Ladislav 
Paulíny). A ešte v ten istý deò stihli navštíviś sloven-
ských národovcov  v Bukovci na  Myjave. Na druhý 
deò, 17. Augusta, sa vybrali do Kostolného, kde 
ich hostil evanjelický farár Trokan, a zastavili sa aj 
v Bzinciach u mladého kaplána Daniela Koléniho, 
ktorý sa zhodou okolností stal o dva roky farárom 
v Beckove. Zo Bziniec  po toku rieèky Kameènice, 
nižšie Klaneènice,  sa dostávajú do chotára dedin-

ky Mnešice, kde sa im z vršku otvorila „dolina, na 
ktorej severnom konci sa ukážu vrchy a skaly prušti-
anske, zámok Trenèiansky, ba už hen vrcholce hôr 
belušských, nozdrovických a dolu na juhu — roviny 
až hen skoro trnavské, nie síce takéto výh¾ady, ale 
vyhliadky do kútikov všelijakých, kde ¾ud náš tiež 
žije“. Takže až v Mnešiciach sa Hurban so spoloèní-
kom dostali do „Považského sveta“. Dolu ich èakala 
rieka, ktorá dala meno celému Považiu - vtedy ešte 
nezregulovaný, neskrotný Váh. Prievozníka, ktorý 
mal so svojím èlnom službu „Pod Tureckom,“ privo-
lali ¾udovou piesòou „Prevez, prevez, prievozníèku“. 
Keï sa plavili po pokojnom Váhu, schy¾ovalo sa už 
k veèeru a po pristavení èlna na druhom brehu naši 
cestovatelia pomaly museli pomýš¾aś na noc¾ah. Do 
tohto momentu, pri zdie¾aní zážitkov z cesty, Hurban 
nie je skúpy na slovo. Ale hneï, ako sa ocitne na 
druhom brehu Váhu, v chotári svojho rodného Bec-
kova, odmlèí sa a toto mlèanie preruší až nám zná-
mymi vetami, z ktorých zvlášś jedna svojim negatív-
nym obsahom kontrastuje so všetkým, èo dovtedy 
Hurban z priebehu cesty napísal: „Nocou sme došli 
do Beckova. Nezdržal som sa tu dlho, hoci som tu 
uzrel svetlo života. Beckov je dosś nepekné mes-
teèko, uprostred mesta sa kúpu po barinách husi a 
kaèice, krášli ho bod¾aèie, žih¾ava a tànie“.
Hurban so svojím spoloèníkom vošiel do intravi-
lánu Beckova z juhu. Obecná cesta ho viedla pár 
desiatok metrov od rodného domu a hoci cez tmu 
nevidel, musel tušiś blízkosś budovy kostola a fary, 
v ktorej sa narodil. Teda, z akých dôvodov Hurban 
obišiel fyzicky, ale aj vo svojom cestopise, toto, 
pre neho iste ve¾mi  blízke, miesto? A preèo napr. 
neprenocoval u svojho, takpovediac, kolegu, tiež 
evanjelického farára, ktorý v tom èase pôsobil na 
fare v Beckove? Veï táto fara bola jeho rodným 
domom. Už som naznaèil, že túto „prechádzku“ bral 
Hurban ako cestu, ktorá mala maś predovšetkým 
osvetový charakter. So svojím spoloèníkom sa mal 
zastavovaś len na miestach, kde pôsobili sloven-
skí  národovci. Beckovský farár Pavel Jozeffy však 
žiadnym národovcom nebol. Naopak, bol hanbou 
evanjelickej cirkvi pre svoj nezriadený a nemravný 
život (tento Pavel Jozefy, samozrejme, nemá niè 
spoloèné s národnokultúrnym pracovníkom a cir-
kevným hodnostárom a spisovate¾om, nosite¾om 
toho istého mena aj priezviska - Pavlom Jozeffym, 
rodákom z Vrboviec, ktorý žil v rokoch 1775 - 1848 
a ktorého Hurban ve¾mi dobre poznal vážil si ho 
a priatelil sa sním).  Takže neèudujme sa, že mravne 
èistý Hurban sa takémuto èloveku aj z tohto dôvodu 
vyhol v úctyhodnej dia¾ke, hoci býval v jeho rodnom 
dome. V auguste, poèas prázdnin, sa v Beckove 
nenachádzal ani beckovský evanjelický kantor Pavel 
Mikulík, s ktorým sa  Hurban poznal a priatelil.  
Ale aj napriek tomu sa nám môže zdaś, že Hurban 
mal o svojom rodnom kraji pri tejto príležitosti pred-
sa len èo - to napísaś. Je totiž ve¾mi zvláštne, že 
jediné vyjadrenie, ktoré o svojom rodnom Beckove 
Hurban podáva, je negatívna charakteristika Bec-
kova ako nepekného mesteèka. Winkler to berie 
ako bernú mincu pri poznávaní Hurbanovho vzśahu 
k rodisku, teda ako dôkaz toho, že Hurban spomi-
enky na detstvo vedome potláèa a odstraòuje zo 
svojho duchovného života. No nikde nie je napísa-
né, že Hurban svoje spomienky na detstvo nemohol 
potláèaś aj z iného dôvodu, napr. aj preto, aby nám 
dokázal, že na tejto „prechádzke“  je objektívnym 
pozorovate¾om, ktorý nie je ovplyvnený nièím osob-
ným, teda ani spomienkami na rodný kraj. Mali by 
sme teda rátaś aj s tou možnosśou, že Hurban chcel 
vidieś svoje rodné mesteèko tak, akoby ho mohol 
vidieś hociktorý iný návštevník. Hurbanove vyjadre-
nie nie je totiž v  19. storoèí jediným negatívnym sve-
dectvom o Beckove. Holuby píše, že Beckov už od 
dávna bol oznaèovaný ako lokalita, ktorá nebola ani 
mestom ani dedinou,  v ktorej vymrel život. Doslov-
ne píše: „O Beckove sa už dávno hovorí: Beckov je 
umrlèina, nie dedina, ani mesto“. Aj znalosś histórie 

Beckova nám potvrdzuje, že Beckov má v tomto 
období už svoje slávne èasy dávno za sebou a preží-
va hospodársky aj spoloèenský úpadok. Vyššia 
š¾achta, ktorá urèovala spoloèenský, náboženský, 
ale i hospodársky rast mesteèka, svoje sídla v Bec-
kove opustila alebo vymrela. Medzi nimi aj vplyvní  
š¾achtici evanjelického vierovyznania. V prvej polo-
vici 19. stor. bol Beckov, ako ho charakterizoval Vla-
dimír Mináè: „opusteným hniezdom, plné uhorských 
zemanov“. Navyše deti týchto zemanov boli väèši-
nou vychovávané v  maïarskom duchu. Aj poèet 
remeselníckych rodín sa znate¾ne znížil. Hurbanovi 
vrstovníci pochádzali prevažne z katolíckych rodín, 
pretože obyvate¾ov katolíckeho náboženstva bolo 
v tom období v Beckove takmer dva razy to¾ko ako 
evanjelikov. Hurban, syn evanjelického farára, by si 
sotva mohol nájsś  seberovných kamarátov z bec-
kovských rodín.  Neèudujme sa teda, že samotné 
mesteèko Beckov Hurbanovi neprirástlo k srdcu.  
Ak  sa nehrával s deśmi v centre Beckova, tak do 
samotného mesteèka ani nemusel chodiś,  keï, tak 
iba s otcom, a to väèšinou len nakupovaś u židov-
ských obchodníkov. Kostol a školu mal totiž blízko 
rodného domu. Tieto budovy boli postavené na kraji 
Beckova, mimo centra, teda tam, kde sa zvykli sta-
vaś tzv. toleranèné kostoly.

Pojem „rodisko“ u Hurbana 
 Ak nadviažem na spomínanú prechádzku po 
Považskom svete, tak môžem pokraèovaś tým, ako 
sa Hurban vybral z Beckova do Malých Stankoviec, 
kde sa rozveselil so stále vtipkujúcim Pavlom Èen-
dekovièom. V ten istý deò pokraèoval, už sám, ïalej 
na východ „k Rokošu a k „nášmu, pod ním zrode-
nému, ¼udovítovi“.  Ešte v Malých Stankovciach 
sa stáva znova tým Hurbanom, ktorý svoju cestu 
citovo prežíva a svoje zážitky sa snaží èo najvernej-
ším spôsobom sprostredkovaś èitate¾ovi.  Krásne 
výh¾ady na Považie sa mu naskytli urèite už z  bec-
kovských hôr, ale zdá sa, že považskou prírodou je 
nadšený až na vàšku nad Stankovcami.
Priestor, ktorý vo svojom cestopise venuje Uhrovcu, 
¼udovítovi Štúrovi a jeho rodine je nepochybne naj-
pôsobivejšou èasśou tohto Hurbanovho diela. Kým 
svojím rodiskom sa snaží èo najrýchlejšie prejsś 
a keby sa dalo, možno by sa mu aj vyhol a nevenuje 
mu, okrem jednej negatívne pôsobiacej vety,  žiad-
nu pozornosś, tak pobyt v Štúrovom rodisku Hurban 
charakterizuje, ako „hody môjho ducha“. ¼udovíto-
vým rodièom vyslovuje obdiv a je im za celý národ 
vïaèný, že vychovali takých ve¾kých synov, ako sú 
„naši Štúrovia“.
Podstatu ¼udovítovho detstva však spoznáva až 
v uhroveckej  prírode, keï v nej pobudne po boku 
samotného Štúra: „A v poh¾ade na túto èarokrásnu 
uhrovskú prírodu, kde sa môj ¼udovít svetu zjavil, 
svetlo uzrel, rástol a svoje detské hry hrával, èo sa 
v tomto poh¾ade na moju myse¾ nieslo myšlienok, 
nemôžem to opísaś. Lebo mi žil každý strom a všet-
ko ukazovalo ¼udovíta. Videl som ja tu všade ¼udo-
víta, jeho dušu s ideálom týchto hmotností v jedno 
zliatu. Tá nekoneèná bolesś, èo sa ustaviène varí a 
prekypuje v prudkej duši drahého ¼udovíta, a ten 
skok jeho ducha, ktorým sa vyroòuje z tejto bolesti v 
slovo a v skutok, takže bolesś, slovo a skutok pôsobí 
jeho veènú trichotómiu, ukazuje a tvorí jeho podsta-
tu, túto ráznu povahu ¼udovítovu èítal som už v tejto 
prenikavo uchvacujúcej uhrovskej prírode.“
Uhrovecká príroda bola pod¾a Hurbana akousi dru-
hou - duševnou matkou ¼udovíta Štúra. V lone tejto 
prírody sa zrodila ¼udovítova osobnosś. Aj na to tom-
to mieste Hurban dokazuje, že príroda v živote èlo-
veka hrá ve¾mi závažnú úlohu. Cez prírodu sa èlo-
vek dostáva k zdroju opravdivého života. Odovzdáva 
mu silu ducha, je zdrojom sily a energie potrebnej 
k životu. Mohli by sme teda oèakávaś, že Hurban 
i svoje detstvo hodnotí v týchto intenciách. 

PhDr. Jozef Karlík
(dokonèenie v budúcom èísle)
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 Ak prichádzate do Levíc zo smeru Nitra, pred nadjazdom budete maś 
po ¾avej strane èerpaciu stanicu Slovnaft. Za òou odboèíte vpravo a na konci 
tejto cesty sa nachádza budova Atlantis Centra. Je to vedecko-zábavné cent-
rum urèené širokej verejnosti. Ich cie¾ovou skupinou sú deti a mládež, ako aj 
celé rodiny, ktorým tu ponúkajú možnosś prežiś nezabudnute¾né chvíle plné 
zábavy, hry a uèenia. Môžete si tu vyskúšaś napr. vyfúknuś obrovské bubliny, 
vidieś na vlastné oèi púštnu búrku, vodný vír èi zemetrasenie.
 I naša škola využila možnosś navštíviś toto centrum a v pondelok, 2.10. 
2017, sa žiaci 2. stupòa zúèastnili exkurzie, ktorej hlavným cie¾om bola 
popularizácia vedy v radoch detí zábavnou a interaktívnou formou. 
Stredisko Atlantis nám predstavilo témy z oblasti biológie, fyziky a ché-
mie. Pútavým spôsobom prezentovalo javy. Zábava tu nebola samoúèelná, 
ale ako motivaèný prvok a prostriedok k poznaniu. Prepojenie základných 
vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote. 
 V rámci prehliadky Atlantis sa mohli žiaci na vlastné oèi presvedèiś, ako 
fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony. Dokazujú to interaktívne exponáty, 
napr. ako vyzerá svet spoza bubliny. Mohli si vytvoriś obrovské bubliny, väèšie 

ako oni, postaviś dom, aby ho neznièilo zemetrasenie, videli, ako fungujú 
optické klamy, ako je vybavená kozmická loï a ako funguje Vesmír, platnosś 
Pytagorovej vety, úèinky odstredivej sily, pôsobenie gravitaènej sily, použitie 
jednoduchých strojov na u¾ahèenie práce a ïalšie.
Žiaci absolvovali tieto programy:
 ¼udské telo
1. Drogy a ich vplyv, drogová závislosś nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, 
ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosś k tomuto nebezpe-
èenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. Tu mali možnosś 
dozvedieś sa viac zaujímavou interaktívnou formou.
2. Sexuálna výchova - téma sexuálneho správania nemá samostatný pred-
met. Pre žiakov pripravili interaktívny program, z ktorého sa dozvedeli ve¾a 
nového.
 Základy vesmíru
Žiaci spoznali slneènú sústavu, zoznámili sa s najvýznamnejšími astronautmi 
a odhalili tajomstvo èiernych dier, polárnej žiary a ïalších zaujímavých javov, 
ktoré sú súèasśou vesmírneho priestoru. Dozvedeli sa, kde spia a èo jedia 
kozmonauti, obliekli si skafander a vyskúšali si, aké to je sedieś vo vesmírnej 
rakete.
 Technické vynálezy 21. storoèia
Spoznali najužitoènejšie vynálezy, ktoré posunuli ¾udstvo vpred. Zaujímavou 
formou zistili viac informácií o objavení kolesa, internetu, zoznámili sa s pra-
vým vynálezcom žiarovky. Vyskúšali si ovládanie hoverboardu.
Exkurzia pokraèovala zastávkou na Levickom hrade a prehliadkou centra 
mesta Levice. Hrad bol postavený v druhej polovici 13. storoèia na skalnej 
vyvýšenine. Jadro hradu tvoril gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. 
V roku 1571 na dolnom nádvorí bol postavený renesanèný kaštie¾, kde dnes 
sídli Tekovské múzeum.
 Na záver sme absolvovali návštevu skalných príbytkov v Brhlovciach, ktoré 
ako lokalita patria pod Tekovské múzeum v Leviciach. Tu sme si k daným 
objektom vypoèuli aj krátku prednášku. Skalné obydlia v Brhlovciach sú 
do tufov vysekané obydlia, ktoré najskôr slúžili ako ochrana pred Turkami, 
neskôr ako domy pre chudobných. V súèasnosti sú skalné obydlia pamiatko-
vou rezerváciou ¾udovej architektúry.
 Rodièovskému združeniu ïakujeme za uskutoènenie tejto exkurzie finanè-
nou podporou, hradili nám cestovné a prispeli aj na vstupné do centra Atlan-
tis. Vydarenú exkurziu podèiarklo pekné slneèné poèasie. 

Mgr. Anna Zatkalíková

Exkurzia do centra Atlantis Levice

 Dòa 30. 09. 2017 sa v klube pri parku konala 
prednáška Mgr. Martiny Šipošovej, absolventky 
študijného programu Náuka o rodine na Teologic-
kej fakulte v Košiciach. Pani Šipošová pracuje na 
arcibiskupskom úrade v Bratislave, je lektorkou 
a štatutárkou obèianskeho združenia Centrum 
pre rodinu v Pezinku, kde, okrem manželského 
poradenstva, robí prednášky pre rodièov oh¾adom 
výchovy detí. 
 Napriek mnohým štúdiám a kurzom prišla 
skromne porozprávaś o snáï najzranite¾nejšom 
a, nielen pre rodièov, najśažšom období, období 
dospievania. Sama má mnoho skúsenosti, nako¾ko 

má 4 deti. Ako povedala: „Mám deti v popubertál-
nom, pubertálnom aj predpubertálnom veku.“ 
 Môžeme povedaś, že puberta zaèína už pred 
tzv. „teen“ obdobím, teda pred 13. rokom života. 
Práve v tomto období nastáva akási komunikaèná 
bariéra, nepochopenie, snaha o zaradenie med-
zi rovesníkov, vzïa¾ovanie sa od rodièov. A práve 
preto prišla obohatiś o svoje vlastné skúsenosti 
našu ne¾ahkú rodièovskú prácu, akou úloha otca 
èi matky nesporne je. Prišla pomôcś, ako s deśmi 
rozprávaś, navodiś úplne inú atmosféru správnym 
výberom slov, ktoré nútia deti k zamysleniu, a nie-
len k rebelovaniu voèi rodièom. 

 Napriek skromnej úèasti pani Šipošová bola 
ochotná prísś: „Keï to pomôže len pár ¾uïom, pár 
rodièom, moje rozprávanie má zmysel.“ Aj keï pri-
márnu úèasś na výchove detí majú rodièia, a mnohí 
odmietajú akéko¾vek iné postoje, myslím si, že jej 
rozprávanie obohatilo a ak úplne nezmenilo, tak 
aspoò posunulo zmýš¾anie rodièov do inej komu-
nikaènej sféry. 
 Za skupinu Modlitby matiek v Beckove by som 
chcela poïakovaś Mgr. Šipošovej, že si ukrojila zo 
svojho víkendového èasu a navštívila našu obec 
a obohatila nás o svoje cenné skúsenosti s výcho-
vou detí.   Ing. Alena Križanová

Prednáška o výchove teenagerov 

  Tak ako 15 prvákov v tomto šk. roku zasadlo po prvýkrát 
do školských lavíc, tak som sa i ja postavila po prvýkrát za 
školskú katedru. Je to pre nás všetkých, detí, rodièov i mòa 
prvý školský rok. Bude to rok ve¾kých zmien, rok nároèný, 
ale krásny. Rok v našom èarovnom svete písmen a èísel. 
Našich prvákov, naše kvetinky zahàòajme ve¾kou láskou, 
trpezlivosśou, pozitívnou motiváciou a podporujme ich pri 
uèení, ktoré je pre nich povinnosśou, ktorú doteraz nemali. 
Sú vzácnymi kvetinami. Každá je jedineèná, každá má svoju 
farbu, svoj charakter. A každý deò s nimi je pre mòa výzvou 
a radosśou zároveò. Prajem vám, prváci naši, aby ste boli 
v škole šśastní a tešili sa z každého úspechu, nauèeného 
slova èi èísla. Nech je pre vás uèenie radosśou.

PaedDr. Radka Prokopenská

NAŠI PRVÁCI

Foto: DB



  Trenèiansky samosprávny kraj (TSK) podporuje polytechnické vyuèovanie na 
základných školách, snaží sa, aby žiaci získali zruènosti v technických odboroch. 
Chce podporiś mladých ¾udí, aby študovali remeselné odvetvia, a tak našli uplatnenie 
po skonèení strednej školy. 
  V rámci projektu Hrdina remesla a projektu Podpora polytechnizácie vyuèovania na 
základných a stredných školách v Trenèianskom kraji si pri príležitosti Dòa otvore-
ných dverí TSK z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku prevzal riadite¾ Základnej školy 
s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Mgr. Jozef Pekaroviè spolu s Petrom 
Vaculom, žiakom 9. roèníka, ktorý zastupoval žiakov druhého stupòa, šesś elektro-
nických stavebníc Boffin a notebook. Tieto moderné uèebné pomôcky budú žiaci 
využívaś na hodinách fyziky, vïaka èomu budú môcś získané teoretické poznatky apli-
kovaś v praktických ukážkach, a tie by im mali napomôcś ¾ahšie porozumieś uèivu. 

  Mgr. Anna Èièalová

Škola má nové uèebné pomôcky Finanèná gramotnosś
  V súèasnosti je každý èlovek nútený používaś prostriedky finanèného trhu. 
Takmer všetci máme úèet v banke, v obchode platíme namiesto hotovosti pla-
tobnou kartou, využívame služby poisśovní, šetríme si na dôchodok. Napriek 
tomu sa aj dnes nájdu ¾udia, ktorí nepoznajú rozdiel medzi kreditnou a debet-
nou kartou, alebo nepoznajú výhody a nevýhody úverových produktov. Priesku-
my poukazujú na nízku úroveò finanènej gramotnosti.
  Z Pedagogicko-organizaèných pokynov na školský rok 2017/2018 vyplýva, 
že škola je povinná zapracovaś Národný štandard finanènej gramotnosti do 
Školského vzdelávacieho programu. Èo rozumieme pod pojmom finanèná gra-
motnosś? Je to schopnosś porozumieś financiám a správne s nimi zaobchádzaś 
v rôznych životných situáciách. Medzi pojmy finanènej gramotnosti patrí bežný 
úèet, terminovaný vklad, debetná karta, spotrebný úver, hypotéka, akcie, dlho-
pisy, stavebné sporenie, poistenie... 
  Škola sa tento rok zapoji-
la okrem programu JA Viac 
ako peniaze, ktorý realizu-
jeme so žiakmi 9. roèníka 
celý školský rok, aj do pro-
jektu finanènej gramotnosti 
Finanèná sloboda OVB, 
ktorý realizuje spoloènosś 
OVB Allfinanz Slovensko a. 
s.. Cie¾om tohto projektu je 
pomôcś školám pri výuèbe 
finanènej gramotnosti, a to 
priamou ukážkou s využitím 
metodických pomôcok, ktoré majú žiakov nauèiś správne nakladaś so svojimi 
financiami. Spoloènosś OVB Allfinanz Slovensko a. s. pripravila pre žiakov sto-
lovú spoloèenskú hru, ktorá poskytuje zábavnou formou výuèbu finanèného 
vzdelávania. Túto spoloèenskú hru si 6. októbra zahrali aj naši deviataci pod 
vedením certifikovaného lektora Juraja Masára. Žiaci sa nauèili využívaś základ-
né prostriedky finanèného sveta, spoznali rozdiel medzi rôznymi typmi úverov 
a sporení. Veríme, že aj táto hra pomohla žiakom zorientovaś sa vo sfére finanè-
ných produktov a bola dobrým úvodom k vyuèovaciemu predmetu Viac ako 
peniaze.   Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy
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Uèiś sa znamená objavovaś to, èo už vieš. 
Uèiś sa znamená objavovaś to, èo už vieš. Konaś znamená demonštrovaś, že to 
vieš. Uèiś druhých znamená pripomínaś im, že vedia rovnako dobre, ako ty. Všetci 
ste zároveò žiaci, praktikanti a uèitelia.
  
 Vážený pán starosta,  milí hostia, vážení rodièia, vážený pedagogický zbor, milí 
žiaci!
 Po extrémne horúcich prázdninách, po dòoch návštev u starých rodièov, mor-
ského pobrežia, alebo bicyklovania, prišiel dnešný a všetci cítime, že tak trochu iný 
deò. Od dnes totiž zabehaný pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek konèí 
a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako uèite¾ov, tak aj vás, žiakov.
 Asi nemusím ani pripomínaś, aký význam má vzdelanie pre mladých ¾udí v dneš-
ných èasoch, kedy svet naokolo a život v òom akosi samozrejme oèakáva schop-
ných, vzdelaných a zorientovaných ¾udí, ktorí celkom prirodzene ovládajú poèítaè i 
cudzie reèi, jedným slovom úspešných. Tiež vás nejdem nudiś tvrdením, že cesta k 
tomuto úspechu ale nie je ¾ahká. Všetci vieme, že niekomu ide uèenie ¾ahšie, inému 
pomalšie, ale asi sa zhodneme na tom, že pre každého je vzdelanie dôležité a u 
každého zaèína prvým krokom.  
 Ve¾mi by som si prial, aby každý jeden zo žiakov našej školy po dnešnom pre-
chode cez školskú bránu dostal jednu tabletku „školychtíèa“, ktorého úèinky by 
nevypršali najmenej do júla budúceho roka. K tomu pomyselnému prvému kroku 
vykroème pravou v ústrety novému školskému roku, ktorý poskytuje opäś novú šancu!
 Srdeène vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka. Zvlášś vítam 
našich prváèikov, ktorých výborne na vstup do školy pripravili pani uèite¾ky mater-
skej školy. Oèakávate, že v škole vás uèitelia nauèia èítaś, písaś, poèítaś a rozumieś 
množstvu vecí, ktoré vám dospelí nehovorili, lebo ste boli ešte malí, ešte ste necho-
dili do školy. Želám vám, aby sa vaše oèakávania splnili, aby ste sa v škole cítili 
dobre, aby sa vám vaša pani uèite¾ka páèila, aby ste si ju ob¾úbili a aby vám prvé 
nadšenie a vzrušenie zo školy vydržalo celých deväś rokov. 
 Aj žiaci ostatných roèníkov majú svoje oèakávania. Oèakávate, že sa stretnete v 
škole so svojimi spolužiakmi, že budete maś nové predmety, nových uèite¾ov. Alebo, 
že vám školský rok rýchlo ubehne, že pôjdete na výlety a exkurzie, že budete maś 
ve¾a nových zážitkov, na ktoré sa spomína celý život. 
 Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi uèením a odpoèinkom, 
povinnosśami a relaxom. Iba tak budete maś radosś sami zo seba a radosś vašich 
blízkych vám urèite tiež príde vhod. Z tohto postu vám môžem povedaś, že vás budú 
uèiś tí najlepší uèitelia, ktorí majú úprimnú snahu nielen nauèiś vás novým vedomosti-
am, ale vypoèuś vás, poradiś vám, pomôcś. Nezatvárajte sa pred nimi do ulity, otvorte 
sa, zdôverte, len tak sa budete cítiś v škole dobre a èas strávený v nej nebude zby-
toèný a premrhaný. Usilujte sa sami svojím dobrým správaním, ústretovým prístupom 
k plneniu povinností, tvorivosśou a aktivitou urobiś si zo školy svoju srdcovú záležitosś. 
Nudou, neustálym kritizovaním všetkých a všetkého nedosiahnete niè. Prekonajte 
sebectvo, odmietajte násilie, buïte úprimní a spravodliví. 

 Milí naši deviataci, èaká váš nároèný školský rok. Je pred vami nároèná úloha 
vybraś si povolanie, na ktoré sa budete pripravovaś na strednej škole. Èaká vás testo-
vanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovaś. Je na vás, ko¾ko sa tejto príprave 
budete venovaś, je na vás ko¾ko máte zodpovednosti voèi sebe, voèi vašim rodièom, 
voèi škole. Držím vám vo všetkom palce.
 Vážení rodièia, aj vy ste uèitelia. Vytvorte svojim deśom podnetné prostredie plné 
lásky, v ktorom zlosś a nenávisś nemajú svoje miesto. Prostredie, kde vládne porozu-
menie, istota. Toto bude dobrým predpokladom pre vysokú výkonnosś vašich detí v 
škole.
 Milé pani uèite¾ky, želám vám ve¾a zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, aby 
ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, ktoré 
sa vám podarilo dosiahnuś. Želám vám, aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili si vás, 
mali vás radi. To sú tie pocity, pre ktoré každodenne predstupujeme pred svojich 
žiakov a sadáme si za školskú katedru znova a znova.
 Zaželajme si v závere ve¾a úspechov, aby školský rok 2017/2018 bol plný zaují-
mavých projektov, súśaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoloèenských 
a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý a veselý. Verím, že v našej škole 
nájdete èloveka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí, èo nepochopíte, podá vám 
pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-
vzdelávacia inštitúcia, ale zároveò mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky 
ako v dobrej rodine.

  Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana, 4.9.2017.

Foto: AM
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Spoloèenská kronika (september - október)

Narodili sa: Šimon Halaš, Tatiana Pavlíková

Blahoželáme
50 rokov: Marta Kroèitá, Romana Blatnická, Renáta Koreòová
55 rokov: Pavol Pavloviè, Janka Sládková
60 rokov: Milan Masár, Zdenka Krasòanská
65 rokov: Ján Klèovský, Miloš Ilavský, Emília Ondrèková,
       Mgr. Anna Vazovanová
75 rokov: Mária Dvoranová
80 rokov: Viktor Nožina
85 rokov: Michal Bánovský, Július Pavloviè, Valéria Èelková,
       Antónia Vavrisová, Mária Gestingerová
90 rokov: Jozef Šimonèiè  AB

 Vïaka Kalendáru výroèí, ktorý pripravuje VK Michala Rešet-
ku v Trenèíne sme sa dozvedeli o okrúhlom jubileu nášho rodáka, 
architekta a dizajnéra Mariána Strieženca. Narodil sa v polovici sep-
tembra pred 60 rokmi a je, okrem iného, „otcom“ našich Beckov-
ských novín. Gratulujeme k narodeninám a želáme pevné zdravie 
a ve¾a  pracovných i osobných úspechov! 

  Redakcia Beckovských novín

Z Dní Obce 2016 - so starostom obce Ing. Jánom Križanom 
a poslancom OZ Danielom Hladkým po udelení Ceny starostu 
pre Beckovské noviny k 20. výroèiu založenia. Foto: DB

BLAHOŽELÁME

Krásne okrúhle jubileum - 50 rokov spoloèného 
života - oslávili posledný septembrový deò manže-
lia Jolana a Jaroslav Prokopenskí. Do ïalších 
rokov im želáme dobré zdravie a rodinnú poho-
du, radosś z detí a vnúèat a ešte ve¾a-ve¾a láskou 
a šśastím naplnených spoloèných rokov.

  Redakcia BN a starosta obce

BLAHOŽELÁME

Dòa 18. 10. 2017 oslávil životné jubileum 40 
rokov správca strelnice a èlen PZ Hurban Beckov 
Ing. Marek Jambor. 
Pevné zdravie, rodinnú pohodu a ve¾a úspechov 
v èinnosti po¾ovníctva a ochrany prírody želajú 
èlenovia širokej rozvetvenej rodiny, èlenovia PZ 
Hurban Beckov, susedia a priatelia.  PH

BLAHOŽELÁME

Srdeèné Pán Boh odplaś za dôstojnú rozlúèku 
vdp. Cyrilovi Adamovi, vdp. Félixovi Mária, 
sestre Štefane, speváckemu zboru, p. Buèe-
kovi a všetkým, ktorí sa prišli rozlúèiś s našim 
Viliamom Rehákom.   Rodina Reháková

POÏAKOVANIE

  ...kto v srdci žije, neumiera...
  14. októbra si pripomenieme
13 rokov od úmrtia môjho otca 
Jozefa Jamricha a 22. októbra
si pripomenieme 10. výroèie
od úmrtia mojej krstnej mamy

Emílie Kusendovej, 
od. Jamrichovej.

  Kto ste ich poznali, spomeòte si 
spolu s nami.

  Syn a krstný syn Dušan Jamrich s rodinou.

SPOMÍNAME

  Deväśdesiatka - to je dosś dlhé obdobie v živote 
èloveka. Dožil sa ho 25. októbra 2017 aj Jozef 
Šimonèiè. 

  Za toto dlhé obdobie prešiel rôznymi etapami 
života, prežil druhú svetovú vojnu, slúžil na gaz-
dovstve na Lúke, uèil sa v Bratislave v Škodovke, 
zúèastnil sa na výstavbe považskej kaskády, kde 
jazdil na malej parnej lokomotíve. 
   Významnou udalosśou bol vstup do manželstva 
s Matildou Miklovièovou 27. októbra 1951. Za 
krátky èas sa rodina rozrástla a manželom sa na-

rodilo postupne šesś detí, traja chlapci a tri dievèatá. 
 V tomto období mu uèaroval svet motorov, a keïže bolo treba uživiś 
ve¾kú rodinu, stal sa šoférom z povolania - najprv ako vodiè v nákladnej 
doprave, neskôr rozvážal chleba a nakoniec mu uèarovala autobusová 
doprava, ktorú vykonával až do dôchodku. Posledných 27 rokov to bola 
linka Trenèín - Beckov. 
 Jeho vášeò pre motory zostala, dával dohromady autá, opravoval, 
generálkoval, poskladal si i malý traktorík, s ktorým sa venoval hospodáre-
niu. Ešte mal jedného koníèka, a to chov sliepok, zajacov a holubov. Tešil 
sa dobrému zdraviu až do vysokého veku, ktorý mu spríjemòovalo 14 vnú-
èat a 13 pravnúèat. 
 Sám povedal: „Prežil som si krásny život.“ 
 K jubileu mu celá rodina a priatelia prajú všetko dobré a krásne prežitie 
jesene života.    Pavol Šimonèic

Ku gratulácii sa pripája starosta obce, Sociálna komisia a RR Beckovských 
novín.

 Starosta obce Ing. Ján Križan gratuluje p. Šimonèièovi k 90. narode-
ninám 25. októbra 2017 v zariadení Senior v Modrovej. 

Blahoželáme k 90. narodeninám 

Foto: DB



 November je mesiac, kedy si viac spomíname na našich blízkych èi vzdia-
lených zomrelých. Pri návšteve cintorína prechádzame popri hroboch zomre-
lých, ktorých sme možno poznali a možno aj nepoznali. Naše cintoríny zvyk-
neme aj pomenovávaś, èi rozde¾ovaś na katolícky, evanjelický alebo židovský. 
Keby sme boli v inej krajine, tak by sme cintoríny mali rozdelené ešte aj na 
ïalšie èasti - pravoslávny, maïarský, kalvínsky èi iné. 
 Jedno však spája všetkých zomrelých, a to je údel našich ¾udských tiel. 
Všetky sa vrátili do Zeme. Raz som èítal postreh istého biológa, ktorý vyjadril 
odvekú pravdu, ktorú si niekedy ani neuvedomujeme. Povedal, že naše telo 
nesie v sebe organické chemické prvky, ktoré nájdeme aj v Mendelejovej 
periodickej sústave. Znamená to, že naše telá majú rovnaký „pôvod“ ako naša 
Zem. Chcel tým vyjadriś v podstate to, èo nás uèí aj Biblia - že sme prach a na 
prach sa obrátime. Je tu však predsa jedna záhada - rovnako na òu poukázal 
tento biológ. A to je, že napriek „rovnakému“ chemickému zloženiu sme v 
nieèom jedineèní, a to je naša duša.
 Duša, ktorá celé naše telo drží pri živote. Sme jedineèní nie iba pre náš 
jedineèný výzor, ale i pre naše jedineèné duše, ktoré budujú naše životy vo 
vzśahoch. Naše telá nie sú tým, èo nás drží v túžbe byś s tým druhým, ale je 
to krása vnútorného života. Je to nieèo jedineèné v nás. Predsa však pozo-
rujeme, že medzi ¾uïmi nie je až taká jednota. Kam potom vedie náš život? K 
budovaniu spoloèenstva s tými, ktorí nám „sedia“ a na druhej strane k „boju“ 
proti tým, ktorí sú „iní“?
 Pri tejto úvahe o tom, kam smeruje náš život, mi prichádza na myse¾ uda-
losś, ktorú si v tomto roku pripomíname. Je to 800 rokov od stretnutia svätého 
Františka z Assisi so sultánom Kamil al-Melekom. Je to Františkova cesta za 
h¾adaním Božieho krá¾ovstva. Miesta, na ktorých žil Ježiš z Nazareta a nebes-
kého krá¾ovstva - miesta, kam smeruje náš život. Križiaci a ¾udia Františkovej 
doby vnímali územie Blízkeho východu ako miesto Božieho krá¾ovstva a vní-
mali ho ako krajinu, ktorá je nám pris¾úbená. František a verím, že aj mnohí iní 
si uvedomovali, že tým dôležitejším Božím krá¾ovstvom je veènosś a život s tým 
spojený.
 Pripomeòme si trochu toto obdobie. Písal sa rok 1217. Prebiehala 5. križiac-
ka výprava. Do Svätej Zeme sa okrem ozbrojených vojakov vybral aj neozbro-
jený František z Assisi. Chcel navštíviś tieto miesta s túžbou sprístupniś ich pre 
pútnikov. Pozornému historikovi neuniká fakt, že 5. križiacka výprava bola z 

poh¾adu kresśanského ozbrojeného vojska neúspešná. Pre vnútorný rozpor 
kresśanského sveta. Rovnako pozorný historik vie, že František z Assisi strávil 
v Damiette (Egypt) so sultánom Kamil al-Melekom nieko¾ko dní v družnom roz-
hovore. Prišiel k nemu ako posol Nebeského krá¾a. Bez zbrane a nenávisti. 
Aj vïaka tomuto stretnutiu už 800 rokov môžu bratia františkáni žiś na týchto 
miestach ako strážcovia Svätých miest. A to sa už za tie roky vymenili rôzne 
politické vlády, èi vodcovia svetových náboženstiev. Jednoducho žijú v jedno-
te a pokoji - aby takto svedèili o tom, že Božie krá¾ovstvo je dôležitejšie ako 
„miesto“ na Zemi.
 Vrátim sa k spomienke na našich zomrelých. Ako môžem prísś do Božieho 
krá¾ovstva? Silou - ako krížiaci? Siláckym slovom - ako kazatelia, ktorí jedno 
hovoria, ale druhé žijú? Alebo svojím príkladom - ako kajúcnik? Ako ten, ktorý 
je iba poslom niekoho väèšieho! Zabúdame, že naše telo je rovnaké ako telo 
našich priate¾ov èi nepriate¾ov. No naša duša a veènosś má hodnotu a krásu 
iba vtedy, ak už teraz máme úèasś na kráse Božieho krá¾ovstva. To môžeme 
objavovaś iba vïaka spoloènému 
úsiliu, spoloènému životu. Môžeme 
žiś jeden ved¾a druhého a môžeme 
si preukazovaś úctu. Nie až na 
cintoríne, ale už tu na Zemi. Lebo 
Božie krá¾ovstvo je medzi nami. Prij-
mime tento novembrový èas na to, 
aby sme pri uvažovaní nad smrśou 
vnímali aj rozmer veènosti. V nej má 
náš ¾udský život väèšiu hodnotu.

   br. Felix Mária Žiška,
františkán, duchovný správca

Centra novej EvanjelizácieJP2

Sv. František z Assisi a sultán al-
Malik al-Kamil. Autor: Benozzo Goz-
zoli, 1450-1452, kláštor Sv. Fran-
tiška, Montefalco, výjavy zo života 
sv. Františka (Zdroj: Wikipedia)

Kam vedie naša životná cesta
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Jesenné sviatky màtvych
   Dušièky, Všechsvätých alebo 
západný halloween - sviatky z prelo-
mu jesenných mesiacov, vyznaèujú-
ce sa zvýšenou návštevou cintorínov 
a vystavovaním tekvíc. Isto by sa dalo 
spomenúś èosi o globalizácii a przne-
ní krásnych zvykov a ešte prihodiś aj 
vysoké sezónne profity, èi už tekvico-
vé alebo svieèkovo-vencové, ale na 
druhej strane, premena zvykov nie je 
predsa nièím výnimoèným, a predsa 
len, ani naše klasické podoby týchto 
sviatkov nie sú tak celkom pôvodné. 
 Srdcom dušièkovského obdobia - 

31.10. až 2.11. - je uctenie si màtvych predkov, tradícia, ktorá nie je vo vše-
obecnosti medzi kultúrami nièím nezvyèajným. V našom prostredí sa spája 
v súèasnosti s návštevou cintorínov, kladením vencov a zapa¾ovaním svieèok 
na hroboch. Ob¾úbenými sú stále chryzantémy, ktoré tak aj získali svoj ¾udový 
názov „križantíny“. Tak ako pri väèšine ostatných sviatkoch, i tu možno nájsś 
prelínajúce sa kresśanské a pohanské vplyvy. Pre Všechsvätých je významné 
8. storoèie, kedy viacerí pápeži vysväcovali chrámy, èi zasvätili dni pamiatke 
svätých - apoštolov, muèeníkov atï. Vyvrcholením bol rok 884, kedy Gregor IV. 
rozšíril sviatok všetkých svätých na celú cirkev, udeliac mu dátum 1. november 
(pôvodne sa konával aj v máji).
 Kresśanské dušièky zaèali vznikaś v 10. storoèí ako snaha benediktínske-
ho opáta z Cluny bojovaś s neustupujúcimi pohanskými zvykmi kultu màtvych. 
Miesto veštenia a pozývania màtvych predkov do domu, nariadil 1. novembra 
rozdávaś almužny a odriekaś žalmy a modlitby za màtvych v benediktínskych 
chrámoch. V týchto snahách nebol jediný, v nasledujúcom období sa na pre-
lome októbra a novembra konávali zádušné omše, modlitby v kostoloch a na 
cintorínoch za zosnulých, duše v oèistci, svätých atï. Pôvodné zvyklosti kultu 
màtvych boli pohltené kresśanskými zvyklosśami alebo upadli do zabudnutia. 
Podobu ustáleného sviatku nadobudli kresśanské dušièky v 14. storoèí a od 
roku 1549 sa 2. november slávi ako spomienka (pre evanjelikov je Pamiatka 
zosnulých sviatkom). 

 V našom prostredí mal kult predkov bohaté zastúpenie a spájal sa s rôznymi 
formami uctievania - viera v ducha zakladate¾a rodu, ktorý sídli v prahu domu, na 
ktorého sa viazalo množstvo obyèajom a obradov pri narodení, svadbe a úmrtí, 
kàmenie màtvych, napr. vkladanie jedla do hrobu alebo na hrob v urèité dni od 
smrti (isté pozostatky možno vidieś napr. pri prestieraní pre zosnulých poèas 
sviatkov, dušièkovských koláèoch a pod.). V priebehu storoèí sa však mnohé 
z pohanských zvyklostí oslabili, vytratili èi obmenili a aj v prípade dušièiek skåbili 
s kresśanskými sviatkami. Z 19. stor. sa zachovalo èistenie a zdobenie hrobov 
koncom októbra. Zvyky spájané s kàmením màtvych sa presunuli do domácnos-
ti - už spomínané prestieranie, chlieb a maslo, èi èasś veèere nechaná na stole 
a pod. Èasté bolo tiež ponúkanie žobrákov a chudobných jedlom za modlitbu 
za duše v oèistci. Tieto zvyky boli èasté aj v anglosaskom svete, kde sa zacho-
vali v podobe „trick or treat“, ktoré poznáme z filmov.
 Oproti dušièkám stojí dnes èasto kritizovaný halloween - známy ako svia-
tok konzumnej kultúry, poèas ktorého sa deti v Amerike obliekajú do kostýmov 
a pýtajú si sladkosti a robia kopec starostí smetiarom a iným mestským službám 
(v závislosti od veku). Samo slovo halloween v preklade znamená sviatok všet-
kých svätých, èo vidno najmä na pôvodných podobách jeho mena: All hallows´ 
evening alebo all saints eve. Slávi sa 31. októbra a hodno si poèas neho spo-
menúś na všetkých màtvych, nielen muèeníkov. V anglosaskom svete sa, tak 
ako u nás, v novembrových sviatkoch màtvych prepojili pôvodné tradície (najmä 
keltské) s kresśanskými zvyklosśami. V prípade halloweenu ide pod¾a viacerých 
odborníkov o keltské hodové slávnosti Samhain - èo isto prispelo k jeho dneš-
nej, pre nás väèšmi „fašiangovej“ podobe. Okrem oslavy úrody a prípravy na 
prechod do zimného obdobia Kelti verili, tak ako Slovania, že v noci na prelome 
októbra a novembra sa domov vracajú màtvi. Svietili im teda na cestu - dnešné 
tekvice - aby sa dostali domov a zároveò ich mali zeleninoví (Kelti vydlabávali 
repu) svetlonosi ochrániś pred duchmi màtvych, nuž získavali strašidelné podo-
by. Rovnako z tohto obdobia pochádzajú zvyky maskovania sa - taktiež ochrana 
pred duchmi (u nás výraznejšia poèas fašiangov). Okrem kostýmov k zvykom 
patria lov jabåk, zapa¾ovanie vatier, strašidelné príbehy, veštenie a pod.
 To¾ko k premenám a pôvodu jesenných sviatkov màtvych. Èi už preferujete 
domáce dušièky, halloween v americkej podobe alebo ste fanúšikmi neopaga-
nizmu a snažíte sa obnoviś slovanské tradície, prajeme príjemne prežitie dušiè-
kovského obdobia.      KB
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 Žiadny problém - staèí ísś do kníhkupectva, èi už kamenného alebo 
internetového, kde môžete knižku zakúpiś, a po jej nadobudnutí priniesś do 
obecnej knižnice (OK), kde ju vymeníme za tú stratenú. Alebo - v prípade, 
že knižka sa už nedá zohnaś - s pracovníèkou knižnice sa môžete dohod-
núś, ktorú knižku zakúpite miesto tej stratenej (aby ste nekupovali knižku, 
ktorá už v OK je). Jednoduché, až sa èudujem, preèo máme stále èitate¾ov, 
ktorí zadržiavajú knižky u seba nielen nieko¾ko mesiacov, ale aj rokov? Nie 
je to predsa žiadna hanba, ak stratíme alebo zapatrošíme knižku. Komu sa 
už èosi podobné nestalo? 
 Uvediem môj prípad. Jednu knižku som mala u seba 10 rokov (ako 
zamestnanec OcÚ by som ju v prípade potreby kedyko¾vek vrátila), až som 
zaèala uvažovaś, že ju skopírujem (samozrejme, pre vlastnú potrebu), ale 
úplnou náhodou som ju práve vtedy (august t. r.) objavila v antikvariáte a za 
3,30 € si ju aj kúpila. Tešila som sa nielen z nadobudnutej knižky, ale aj 
z faktu, že knižka z knižnice sa u mòa vlastne zachránila, pretože z piatich 
exemplárov, ktoré sme 15. 5. 1996 zakúpili do OK po 70 SK, dnes v OK 
existuje už len tá „moja“ (prír. è. 12079). Píšem o knižke Hrad Beckov od 
autoriek Márie Kodoòovej a Štefánie Tóthovej, vydal Pamiatkový ústav Bra-
tislava 1996. Kto má ïalšie dve, prír. è. 12078 a 12082, vieme, ale nevie-
me docieliś, aby ich aj vrátili. Zostávajúce dve sú nevedno u koho...
 Èo k tomu dodaś? Odvolávaś sa na výpožièný poriadok knižnice, jej 
štatút, èi záujem ïalších èitate¾ov? Pokusom o nápravu zo strany knižnice 
bolo 10. 10. 2017 zaslanie 30 upomienok na 68 nevrátených kníh, hoci 
už vopred vieme, že dve sú nevymožite¾né (žiaci sa odsśahovali). Napriek 
tomu sa nádejame, že niektorí predsa len knižky poh¾adajú a vrátia aj po 15 
(!) èi 10 rokoch a nez¾aknú sa ani knižnièného poplatku. A prídu sa pozrieś 
do priestorov obecnej knižnice, ktorá v tomto roku prešla nieko¾kými úpra-
vami. Dúfame, že si povšimnú celkové spríjemnenie prostredia OK, èo je 
vlastne naplnenie jedného z knižnièných cie¾ov.
 Tešíme sa, že hlavný cie¾ sa málièko darí napåòaś, tento rok máme už 54 
èitate¾ov oproti minuloroèným 41. Vïaka za každého jedného. Máme naozaj 
pekný knižnièný fond, je si z èoho vyberaś, aj priebežne sa snažíme dokupo-
vaś nové knižky pod¾a záujmu našich èitate¾ov. Napríklad máme všetky knižky 
(29) Táni Keleovej Vasilkovej, okrem úplne prvej (Cena za vo¾nosś, 1997), kto-
rá sa už v kníhkupectvách nedá zohnaś.  Zoznam zakúpených alebo darova-
ných knižiek pravidelne zverejòujeme v Beckovských novinách (pozri str. 12).
 Príïte sa k nám pozrieś, milí èitatelia - èo ak v knižnièných regáloch 
nájdete príjemného spoloèníka na dlhé jesenné veèery?

  Mgr. Dana Badžgoòová, OK
 Obecná knižnica slúži aj ako „malá“ galéria - vystavené sú fotografie
¼. Balažovièa.

OBECNÁ KNIŽNICA V BECKOVE
Otváracie hodiny:  pondelok 13,00 - 15,30 hod
      streda   13,00 - 17,00 hod
Èlenský poplatok:  dospelí 2 €
      deti, žiaci, študenti, dôchodcovia 1 €
Výpožièná doba:  30 dní, možnosś predåžiś 2-krát (max. 90 dní)

Stratili ste knihu z obecnej knižnice?
V septembri 2017 sme pre našich èitate¾ov zakúpili nasledujúcich 17 kníh 
za 202,07 € a pre deti a mládež sme dostali 12 kníh darom. 
Knihy pre deti a mládež (20)
Vrkôèkine tajné objavy - Paula Sabolová, Mladé letá 2010
Denník odvážneho bojka - Jeff Kinney, IKAR 2010
Emily Windsnapová a sirénino tajomstvo - Liz Kessler, SLOVART 2010
Milý denníèek, som jednoducho geniálna - Jim Benton, Fragment 2013
Ruby Clair, Trampoty s duchmi - Mary K. Pershallová, Fragment 2012
Jenny Dale - Strážca hradu, Mladé letá 2008
Jazdecký chodník. Jazda za mesaèného svitu - Michele Bbatesová, Mladé 
letá 2007
Grétka a Betka - Astrid Lindgrenová, SLOVART 2010
Supertajný denník Lucie H. - Paulína Feriancová, Slovart 2007
Anglický denník Lucie H. - Paulína Feriancová, Slovart 2010
Alica a podozrivé rande - Karen McCombieová, Fragment 2014
Alica a podozrivé rande - Karen McCombieová, Fragment 2014
Škola noci 3: Vyvolená - P.C. Cast, Kristin Cast, IKAR 2010
Škola noci 4: Neskrotená - P.C. Cast, Kristin Cast, IKAR 2010
Škola noci 7: Vyhorená - P.C. Cast, Kristin Cast, IKAR 2011
Škola noci 8: Prebudená - P.C. Cast, Kristin Cast, IKAR 2011
Džínsový denník 3 - Zuzka Šulajová, Slovenský spisovate¾ 2012
Džínsový denník 4 - Zuzka Šulajová, Slovenský spisovate¾  2014
Džínsový denník 5 - Zuzka Šulajová, Slovenský spisovate¾ 2015
Džínsový denník 6 - Zuzka Šulajová, Slovenský spisovate¾ 2016
Knihy pre dospelých - beletria (9)
Eva - William Paul Young, Tatran 2016
Nikdy - Táòa Keleová-Vasilková, NOXI 2016
Dva životy - Táòa Keleová-Vasilková, IKAR 2011
Rozbité šśastie - Táòa Keleová-Vasilková, IKAR 2015
S¾ub - Táòa Keleová-Vasilková, IKAR 2010
Dni slávy, dni smútku (2) - Juliet Grey, SLOVART 2016
Spoveï Márie Antoinetty (3) - Juliet Grey, SLOVART 2017
¼utujem, nemám èas... - Agnes Martin-Lugand, Motto 2017
Manželky a tie druhé - Petra Nagyová Džerengová, Marenèin PT 2017. 

  D. Badžgoòová

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI

Medzinárodný deò uèite¾ov 
 Deò 5. október je Medzinárodným dòom 
uèite¾ov (World Teachers’ Day). Vyhlásený bol 
UNESCO-m v roku 1994 ako pripomienka 
Charty uèite¾ov - odporúèania o postavení uèi-
te¾ov, ktorá bola v tento deò v roku 1966 pod-
písaná. Jeho cie¾om je získaś aj v prospech 
budúcich generácií podporu širokej verejnosti 
na zabezpeèenie všetkého potrebného preto, 
aby mohli uèitelia èo najlepšie spåòaś svoje 
poslanie, a tiež oceniś význam a zásadný prí-
nos uèite¾ov k vzdelávaniu a rozvoju spoloè-
nosti.
 Na Slovensku si pripomíname Deò uèite¾ov

dòa 28. marca ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komenského.
D. Jarábková

 Od roku 1999 si v októbri pripomíname každý štvrtý pondelok Med-
zinárodný deò školských knižníc. O jeho vyhlásenie sa zaslúžila Dr. 
Blanche Woollsová, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského 
knihovníctva (IASL). Tento deò slávia školské knižnice vo svete aj u nás 
zvýšenou aktivitou, ktorej cie¾om je zdôrazniś význam školských knižníc 
pri vzdelávaní žiakov všetkých vekových kategórií a prehlbovaś ich vzśah 
ku knihám, èítaniu a poznávaniu, ako aj ku svojej školskej knižnici.   DB

Medzinárodný deò školských
knižníc - 23. október 2017

(pokraèovanie zo str. 3)
 musí predávajúci podaś daòové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Táto 
daò sa urèuje z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnu-
te¾nosś nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel, 
pretože na stratu sa neprihliada.
 Ako bolo spomenuté vyššie, pri prevode vlastníckeho práva k nehnute¾-
nosti môže dôjsś k rôznym problematickým situáciám. Zmluvné strany môžu 
prípadným komplikáciám predísś v prípade, ak sa v tejto veci obrátia na odbor-
níka, èi už advokáta alebo notára. Advokáti vykonávajú tzv. autorizáciu zmlúv 
o prevode nehnute¾nosti, ktorá spoèíva nielen v spísaní zmluvy a posúdení, èi 
zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieèi sa dobrým mravom, 
ale aj v zistení totožnosti jej úèastníkov a v posúdení, èi jej uzavretím nedô-
jde ku skutoènosti zakladajúcej vznik škody. V takýchto prípadoch však treba 
rátaś so zvýšenými nákladmi. Na druhej strane, pri kúpe nehnute¾nosti sa jedná 
o zásadnú a èastokrát i životnú investíciu, preto netreba vypracovanie zmluvy 
podceniś.   JUDr. Katarína Križanová



 Ne¾ahký bol život beckovských evanjelikov 
v minulosti. V polovici 16. storoèia vlastnila 
beckovský hrad š¾achtická rodina Bánfyovcov, 
ktorá bola naklonená evanjelickému uèeniu. 
Tak sa stalo, že v Beckove a v usadlostiach pat-
riacich k hradnému panstvu sa už okolo roku 
1545 zaèali šíriś reformaèné myšlienky. Vznik 
cirkevného zboru sa kladie do tohto roku, keï 
je doložené pôsobenie farára Jána Schindlera. 
Rozkvet evanjelickej cirkvi trval len nieèo vyše 
storoèie. Reformácia i nastupujúca protirefor-
mácia sa riadili heslom: „Cujus regio - euis reli-
gio“, teda „koho panstvo - toho náboženstvo.“ 
Služby Božie sa konali vo farskom kostole (pod 
hradom), ktorý vtedy patril evanjelikom. V histo-
rických dokumentoch sa uvádza, že evanjelic-
ká cirkev mala už v polovici 16. storoèia vlastnú 
školu, pekne zriadený chrám, na veži 3 zvony, 
pozemky, lúku a vinohrady. 
 V 17. storoèí sa zaèínali prejavovaś prvé 
náznaky protireformácie. Najprv sa š¾achta 
odvrátila od protireformaèného evanjelického 
uèenia. František Nádasdy bol najprv naklone-
ný reformaèným myšlienkam, ale po svadbe s 
dcérou Mikuláša Esterházyho, bohužia¾, rezig-

noval. Svoje nové presvedèenie, obrátené proti 
evanjelikom, deklaroval násilným odòatím ich 
kostola, konfiškáciou evanjelických cirkevných 
majetkov a vyhnaním farára z fary.
 Pozitívnu zmenu priniesol v roku 1781 Tole-
ranèný patent. Viedol ku znášanlivosti, zblíženiu 
a zrovnoprávneniu cirkví, zaruèoval aj evanjeli-
kom augsburského vyznania slobodné vyko-
návanie bohoslužieb, tiež umožòoval založiś si 
samostatný cirkevný zbor a postaviś si kostol 
- síce bez veže a zvonov v obci, kde žilo aspoò 
100 evanjelických rodín. Dovtedy sa beckovskí 
evanjelici stretávali v stodolách alebo pivniciach 
a èítali Písmo sväté - Bibliu. Po Toleranènom 
patente využili túto slobodu a zo skromných 
prostriedkov vytvorili samostatný cirkevný zbor 
a pustili sa do výstavby kostola, ktorý posvätili 
21. nede¾u po Sv. Trojici 1792. 
 Túto sviatoènú a pamätnú udalosś spred 225 
rokov si v evanjelickom Chráme Božom pripo-
menuli cirkevníci z Beckova dòa 30. septemb-
ra 2017. Slávnostné Služby Božie vykonal Mgr. 
¼ubomír Ïuraèka, ktorý je od 3. júla 2017 
menovaný za administrátora ev. a. v. cirkevné-
ho zboru v Beckove. Ing. Darina Jarábková
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Evanjelický chrám v Beckove má 225 rokov

 V roku 2017 si kresśanský a kultúrny svet, najmä z radov protestan-
tov - evanjelikov pripomína 500. výroèie reformácie, za zaèiatok ktorej 
sa považuje pribitie 95 téz na bránu kostola vo Wittenbergu Dr. Marti-
nom Lutherom, ktoré mali rozpútaś akademickú debatu proti odpustkom 
a vôbec k aktuálnym problémom v Cirkvi. Udialo sa tak 31. októbra 1517. 
Dišputa na pôde univerzity sa nekonala, ale tézy sa vïaka kníhtlaèi rýchlo 
šírili do sveta. Otvorili cestu zmenám nielen v Cirkvi, ktorej najlepší muži, 
rovnako ako Luther, cítili potrebu nápravy.
 V období okolo roku 1500 európska spoloènosś sa menila. Námorné 
plavby do Nového sveta priniesli prekvapujúce objavy, hmotné dôkazy 
o existencii iných civilizácií, ¾udí a kultúr. Každodenný zápas o prežitie 
nútil èloveka robiś veci inak a po novom. Vynález kníhtlaèe Johannom 
Gutenbergom v roku 1455 urýchlil šírenie tlaèeného slova, knihy prestá-
vali byś výsadou privilegovaných. Vïaka Lutherovi a jeho prekladu Biblie 
do nemèiny sa Písmo dostávalo medzi ¾udí, narušil sa monopol kòazov 
na interpretáciu Slova Božieho. ¼udia s právom na vlastný názor sa 
dokázali postaviś aj dovtedy najrešpektovanejšej autorite zo všetkých, 
vatikánskej Cirkvi. Na sever od Álp sa zrodili nové idey, ktoré chceli zme-
niś èloveka a jeho prístup k Bohu - a to k Bohu, o ktorom vydáva sve-
dectvo len Sväté písmo. Luther vymedzil štyri základné princípy viery: 
Sola scriptura (autorita písma je vyššia ako autorita cirkvi), Sola fide (èlo-
veka ospravedlòuje jeho viera a nie dobré skutky) a Sola gratia (Božia 
milosś je dar, nemožno si ju zaslúžiś èi kúpiś) a Solus Christus (iba Kristus 
je srdcom Písma, centrom kresśanského života, On sám je dostaèujú-
cim). Osud èeského reformátora Jana Husa zo zaèiatku 15. storoèia 
sa už nezopakoval. Napokon, v Nemecku došlo v roku 1555 k zmiere-
niu, Augsburským náboženským mierom sa uznalo rozdelenie cirkví.
 Reformaèné myšlienky Martina Luthera a ïalších reformátorov sa 
rýchlo šírili po celej Európe. V Uhorskom krá¾ovstve sa im darilo najviac 
na území dnešného Slovenska - najmä v banských mestách, kde žilo 
nemecké obyvate¾stvo. Na konci 16. storoèia sa až 90 percent obyva-
te¾ov hlásilo k evanjelickej konfesii. 
 Strediskom reformácie v našom regióne bolo Nové Mesto nad 
Váhom, spomína sa v tejto súvislosti už v roku 1522, údajne v dôsled-
ku živej husitskej tradície. S myšlienkami Martina Luthera sympatizoval 
František Bánfi a dovolil ich šíriś na Beckovskom panstve. Jeho syn 
Ladislav Bánfi sa viac prikláòal ku kalvinizmu, dokonca prvý kalvínsky 
biskup Peter Bornemisa (1535-1585) sa od roku 1579 dva roky ukrýval 
na Beckovskom hrade. Bol vlastníkom tlaèiarne a jediným vydavate¾om 
kníh v Uhorsku. Evanjelickí kòazi na Slovensku uznávali primát katolíc-

kej hierarchie, odvádzali im biskupský desiatok, napríklad v roku 1586 
mesteèko Beckov zaplatilo 31 zlatých nitrianskemu biskupovi. Do kon-
ca 16. storoèia u nás vládla náboženská znášanlivosś. Tridentský koncil 
(1545 - 1563) prispel k objasneniu zásadných teologických otázok, ale 
z poh¾adu protestantov prehåbil rozdiely v otázke ospravedlnenia a chá-
paní Tradície, ktorá sa definuje ako jeden z dvoch prameòov Zjavenia 
(druhým je Písmo). 
 Koniec storoèia bol poznamenaný tureckými vojnami a protihabs-
burgskými povstaniami - po skonèení Boèkajovo povstania (1599-1606) 
došlo k definitívnemu oddeleniu evanjelikov od katolíkov v desiatich slo-
venských stoliciach krá¾ovstva. Dohodlo sa tak  na synodách, ktoré sa 
konali v Žiline (1610) a Trnave (1611). Nastala fáza rekatolizácie. 
 V Beckove v polovici 17. storoèia asi tri desiatky popredných š¾ach-
tických rodín prestúpilo na katolícku vieru pod vplyvom arcibiskupa Pet-
ra Pazmáòa (Krištof Thurzo, Révajovci, Drugetovci (napr. Juraj Druget 
v povstaní Gabriela Betlena bojoval na strane Ferdinanda II.), Mikuláš 
Esterházi a ïalší) a neskôr novomestského prepošta Jakuba Haška (dal 
postaviś františkánsky kláštor a kostol sv. Jozefa Pestúna). Mnohým išlo 
nielen o vieru, ale aj o spoloèenské postavenie, nebolo predsa rozumné 
byś v inej cirkvi ako panovník - a všetci habsburgovci boli katolíci...
 Na záver mi nedá nenapísaś ešte jednu vysvet¾ujúcu poznámku k osu-
dom farského kostola v Beckove, aj keï len ve¾mi struène. Farský kostol 
sv. Štefana krá¾a pochádza z 11. storoèia, doložený je v roku 1332; pred 
rokom 1400 ho dal prestavaś Stibor I. v gotickom slohu. V tom èase 
bola len jedna Cirkev a Stiborovci ako majitelia Beckovského panstva 
boli kresśania katolíci. Až vplyvom šírenia reformácie, keï sa noví maji-
telia Beckovského panstva nadchli pre Lutherove myšlienky, až vtedy 
ho evanjelici doèasne, asi sto rokov, používali. A keï majite¾ Beckov-
ského panstva František II. Nádašdi prestúpil na katolícku vieru a zaèal 
prenasledovaś beckovských evanjelikov a ich farára Štefana Pilárika, 
tak kostol sa vrátil katolíkom - už definitívne. Evanjelici sa od roku 1661 
museli uspokojiś s náhradnými priestormi (napríklad sa schádzali v dome 
Jonáša Medòanského), až po Toleranènom patente si v roku 1792 mohli 
postaviś vlastný kostol, ale bez veže a na okraji Beckova (vežu postavili až 
v roku 1945).  
 500. výroèie reformácie by si žiadalo napísaś ove¾a viac, ale... Ak 
vás téma zaujala, odporúèame vám knihu Heinza Schllinga Martin Luther 
- rebel v prevratných èasoch (Aleph 2017) a, samozrejme, Beckov1, Wil-
lArt NMnV 2006.    Mgr. D. Badžgoòová

500. výroèie Reformácie v Beckove

Kostol 1.10.2017
- poïakovanie
za úrody zeme
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 Medovina patrí medzi najstaršie nápoje, ktoré ¾udia zaèali vyrábaś pre svo-
je potešenie. Poznali ju v starovekom Egypte, aj v antickom Grécku a Ríme, 
u pohanských Keltov, starých Slovanov aj Germánov. Slovanský nápoj na báze 
medu nemal dlhú trvanlivosś, v správach z 9. - 11. storoèia sa medovina pokladá za 
typický slovanský nápoj, ktorý sa využíva v každodennom živote aj pri obradoch. 
 Medovina sa zaraïuje medzi zdraviu prospešné nápoje, keïže jej hlavnou 
zložkou je med. Je viacero druhov medovín, líšia sa použitými prísadami. Tradiè-
ná je vyrobená len z medu a vody.
Ïalšie druhy obsahujú bylinné alebo ovocné prísady: 
- jablková medovina - Cyser - pridáva sa jablková šśava alebo jablká; 
- hroznová medovina - Pyment - pridáva sa hrozno alebo hroznová šśava, ale 
Mulsum je hroznové víno s prídavkom medu alebo medoviny; 
- ovocná medovina - Melomel - pridáva sa ovocie nakrájané na èasti alebo šśa-
va (okrem jabåk a hrozna): èerešne, èuèoriedky, moruše, èierne ríbezle, šípky, 
višne a pod.;
- medovina so sladom alebo pivom - Braggot - pridáva sa chme¾, slad alebo pivo; 
- medovina s prírodnými arómami alebo sirupmi - mand¾ová, orechová a pod.
 Kvalita vyrobenej medoviny je závislá od dodržania správneho postupu výro-
by, od výberu druhu medu (kvetový, lesný), od kvality kvasiniek. Najskôr sa vy 
robí medový roztok. Na 50 l sud potrebujeme 30 l vody a 15 l medu. Med sa 
rozpustí vo vode a asi hodinu varí, aby sa z medu odstránili bielkoviny, ktoré po 
vyplávaní na povrch treba odobraś, až zostane èíry roztok. Po vychladnutí na 
25 stupòov sa naleje do kvasnej nádoby, do ktorej sa pridajú kvasinky a fosfo-
reènan amónny, ale môžu sa pridaś aj vhodné aromatické byliny (do medoviny 
sa môžu pridávaś aj po vykvasení). Nádoba sa zapeèatí a osadí sa do nej vínna 
pípa. Medovina musí kvasiś 4 - 7 týždòov, doba kvasenia závisí od kvality zákva-
su a obsahu cukru, èím viac cukrov (medu), tým dlhšie kvasí a tým je kvalitnej-
šia. Medovina sa prvýkrát stáèa približne po šiestich týždòoch kvasenia, oddelí 
sa èíra tekutina od kalu, ktorý obsahuje predovšetkým odumreté kvasinky. Èíra 
medovina sa znovu zapeèatí, opatrí sa pípou a nechá sa 3 - 4 mesiace dozrie-
vaś. Vyzretá medovina sa preleje do fliaš a môže sa konzumovaś. 
Moja medovina  

 Pre mòa je ve¾kým úspechom, 
že medovina, ktorú som vyro-
bil prvýkrát v minulom roku, 
mala ve¾ký úspech na Miku-
lášskych trhoch. Taktiež mám 
zákazníkov, ktorým medovina 
chutí poèas celého roka. Veï 
medovina sa má piś poèas 
celého roka. V lete prijemne 
chladená a v zime ohriata na 
40 stupòov. Ak sa vám poèas 
èítania tohto èlánku už zbiehajú 
slinky, tak ma môžete navštíviś, 
alebo musíte poèkaś do nasle-
dujúcich mikulášskych trhov, 
kde budem maś opäś stánok 
s medovinou.
Miloš Jarošèiak, èlen Slo-

venského zväzu vèelárov

MEDOVINA

 K jeseni už neodmyslite¾ne patria tekvice. Kedysi sa im hovorilo dyne (bec-
kovsky gyne). Zväèša sa sadili do kukurice. Keï sa na jeseò kukurica vylámala, 
objavili sa v plnej kráse. Je nieko¾ko druhov tekvíc, vzrastom sú malé i ve¾ké, fareb-
ne zelené, pruhované, oranžové, sú rôznych 
tvarov. Z niektorých sa vyrába tekvicový olej, 
z iných získavame jadierka. Tekvice používa-
me na výzdobu vchodu do domov, na deko-
ráciu dvorov i záhrad. V posledných rokoch 
sa teší ob¾ube tekvica hokkajdó. Je chutná 
a zdravá, Japonci tvrdia, že pri jej konzumo-
vaní máme predpoklad dožiś sa 120 rokov (!). 
 Ak chceme dopestovaś najväèšie a naj-
krajšie tekvice, potrebujeme slneèné mies-
to. Najlepšie sa im darí na kompostovisku èi 
hnojisku. Pestujeme ich z priesad a sadíme 
von po „zmrzlých“ svätých, teda koncom 
mája. Ak pravidelne polievame, najlepšie 
naveèer, tak v septembri - októbri zberáme 
aj nieko¾ko kilových obrov.    ¼P

Foto: M. Šiveòová - Tekvicový festival
na Beckovskom hrade 23. - 24. 9. 2017.

TEKVICE

 Jeseò nám v záhradách neprináša len krásne farebné scenérie, ale aj 
množstvo bioodpadu v podobe opadaného lístia. Lístie je aj napriek vžitým 
predsudkom ve¾mi kvalitným organickým materiálom vhodným práve na kom-
postovanie, a práve predsudky spôsobujú, že sa lístie na jeseò v záhradách 
páli, prípadne vyváža za príbytky a tvorí základ pre budúce nelegálne skládky 
odpadu.
 Je pravdou, že niektoré druhy lístia majú proces rozkladu pomalší ako iné, 
ale urèite sa rozložia. Príkladom sú orechy, duby èi gaštany priamo vo vo¾nej 
prírode. Lístie pod týmito stromami z roka na rok mizne. Pri riadenom procese 
kompostovania v domácich kompostéroch to však pôjde ešte rýchlejšie.
 Základné pravidlá a tipy ako postupovaś pri kompostovaní lístia:
* Pokia¾ máte na záhrade viacero listnatých stromov, odporúèa sa takéto lístie 
najskôr spolu zmiešaś a až následne ho môžete kompostovaś.
* Keïže lístie opadáva na jeseò, odporúèa sa urobiś si zásobu opadaného lístia 
ved¾a kompostéra a v priebehu nasledujúceho roka ho zmiešavaś s dusíkatými 
materiálmi ako napr. trávou alebo hnojom.
* Pred kompostovaním śažko rozložite¾ných listov je dobré lístie na jeseò prejsś 
kosaèkou bez zásobníka. Takto posekané lístie nechajte cez zimu pod snehom 
a na jar ho zaènite postupne pridávaś do kompostu. Tento postup môžete apli-
kovaś aj so zásobníkom a lístie nakopiś ved¾a kompostéra ešte pred zimou. Pri 
pridávaní lístia do kompostu je ideálne miešaś ho s dusíkatými materiálmi, ako 
sú tráva, kuchynský bioodpad èi hnoj.
* Typickým príkladom je orechové lístie, ktoré sa rozkladá pomalšie, no nezna-
mená to, že nie je vhodné na kompostovanie. Postupujte vyššie uvedeným 
spôsobom.
* Aby ste predišli zlepovaniu lístia v komposte, môžete lístie zmiešaś s hlinou, 
prípadne s hotovým kompostom.
* Kompost z lístia a trávy sa zvykne nepriedušne utláèaś, preto ho treba mini-
málne po mesiaci od založenia premiešaś prekopávaèom kompostu (kovová 
pomôcka vhodná na prekopávanie a prevzdušòovanie kompostu).
* Pri kompostovaní lístia napadnutého chorobami alebo parazitmi je potrebné 
takéto lístie zmiešaś s vápnom a navlhèiś (samozrejme, mimo kompostéra). Do 
kompostu ho pridávajte až po prebehnutí termickej reakcie, a to minimálne po 
dvoch týždòoch od zmiešania.
* Èím èastejšie budete kompost z lístia prehadzovaś, tým rýchlejšie vyrobíte z 
bioodpadu kompost.
Ïalšie užitoèné rady a tipy
Keï nechcete, aby vám v komposte vyrašili paradajky:
 Je to ako so všetkými semenami z rastlín, ktoré dávate do kompostu. Ak 
chcete maś istotu, že vám v kompostéri nevyrašia paradajky, tak sa odporúèa 
aplikovaś postup „Ako na burinu“. Klíèivosś húževnatých burín a ich semien zni-
èíte, ak ich necháte pred kompostovaním skvasiś v nádobe s vodou. 
V lete vám na to staèí cca 15 - 20 dní (kým sa na okraji nádoby neobjaví pena). V 
komposte, kde sa vloží naraz ve¾a èerstvého biologického materiálu, sa teplota 
bežne vyšplhá aj na 70 °C,
èiže takéto semená tam neprežijú a ïalej sa nerozmnožujú. 
Hraboši v komposte
Hraboši sú bylinožravé hlodavce, ale nepohrdnú ani dážïovkami. Dážïovky sú 
naopak pre váš kompost vítané, èiže by ste ich mali pred hrabošmi chrániś. 
 Jeden z najúèinnejších spôsobov ako zamedziś vstupu hrabošov do kom-
postéra je umiestniś pod kompostér pletivo. Treba však dbaś na to, aby malo 
pletivo „malé“ oèká. Priemer otvoru hrabošovej diery je do 4 cm, èiže oèká 
pletiva musia byś aspoò o polovicu menšie. 
 Samozrejme, pri otvorených silách, resp. hromadách je to celkovo proble-
matické, keïže tieto hlodavce sa do nich môžu dostaś prakticky od všadia¾. 
Pletivá sú úèinné aj proti krtkom. Navyše, krtka by malo pletivo odradiś aj pod 
silom èi otvorenou hromadou. Kompostujme s radosśou!

Text a foto: www.menejodpadu.shop

Kompostovanie lístia
v domácich kompostéroch

Gigantický zemiak
 Rodina Ing. Martina Nebo-
háèa sa nasýti jedným zemia-
kom - neveríte? Pri zbere úro-
dy na ich zemiakovom záhone 
priamo pod hradným bralom 
uzrel svetlo sveta zemiak - 
gigant, ktorý vážil neuverite¾-
ných 1400 gramov!

 Text a foto:
Ing. Darina Jarábková



15www.obec-beckov.skčíslo 5 - október 2017 Beckovské NOVINY

 OŠK Slovan Beckov zaèal po celkom úspešnej minuloroènej sezóne, 
kedy sme skonèili na 2. mieste, krátku letnú prípravu pod vedením nášho 
známeho trénera Dušana Bartovièa a naši žiaci pod vedením Pavla Bánov-
ského a Jozefa Guláša. Nako¾ko je v tomto èase dovolenkové obdobie, tak 
bola príprava trochu slabšia oproti tej zimnej. Ale jesennú èasś ligy sme 
zaèali ako muži aj žiaci vo ve¾kom štýle, doteraz vo všetkých 9 zápasoch 
sme vyhrali - takže muži sú zatia¾ na 1. mieste. Aj naši malí žiaci takisto 
všetky zápasy vyhrávali, okrem dvoch (jedna remíza a jedna prehra) a sú na 
2. mieste tabu¾ky. Dúfam, že posledné dva zápasy sa nám vydaria a skon-
èíme na 1. mieste. Posledný zápas hráme doma s Lúkou, takže keby ste 
mali záujem, radi vás privítame na beckovskom ihrisku. Takisto by som vás 
poprosil, aby ste prišli podporiś aj našich žiakov, ktorí tiež bojujú o èelné 
umiestnenie v tabu¾ke. 
 Držte nám palce aj v jarnej èasti súśaží, nako¾ko máme budúci rok 75. 
výroèie založenia súśažného futbalu v obci, náš klub sa vtedy volal Ctibor 
Beckov. Dúfam, že sa nám podarí postúpiś do vyššej súśaže, nako¾ko by 
si to naša obec zaslúžila. V súèasnosti hráme v 8. lige Nové Mesto nad 
Váhom a chceli by sme postúpiś do 7. ligy JUH.     David Kaèerek 

OŠK Beckov
  Dòa 15. septembra sa Adela Ondrejovièo-
vá, ktorá má beckovské korene, zúèastnila 
najprestížnejšej  súśaže na Olympia Weekende v 
kategórii Pro figure.
  Súśažiś na Olympia Weekende v Las Vegas 
môžu len vyvolení, resp. tí najlepší z najlepších, 
ktorí sa tam prebojujú (prví piati z predošlej Olym-
pie + víśazi Pro súśaže + prví traja z kvalifikaèného 
rebríèka). A Adela Ondrejovièová tou vyvolenou 
je (priamy postup zo súśaže San Marino PRO), po 
tretí raz za sebou sa zúèastnila Olympie a po tretí 
raz postúpila do Top 15. Tentoraz obsadila 13. 
miesto, ale zdolala 16 pretekárok. Reálne opäś 
bojovala o postup do TOP10. Klobúk dole.
  Po súśaži zostala s trénerom Jánom Chromíkom 
ešte týždeò v USA, kde absolvovala dve fotenia 
s profesionálnymi fotografmi, pozreli si Grand 
Canyon, Hollywood a zaslúžene si odpoèinula pri 
mori v LA. Po návrate bude pokraèovaś v príprave 
na ïalšie súśaže. V novembri ju èaká San Marino 
Pro a na jar ïalšie súśaže v USA.
  Nesmieme, samozrejme, zabudnúś, že tento 
šport ju nauèil milovaś jej prvý tréner, Beckovan 
Pavol Jarábek. Pod jeho vedením robila prvé kro-
ky v tomto športe a pod jeho vedením dosiahla 
prvé medzinárodné úspechy, za èo mu je dodnes 
ve¾mi vïaèná.   JO

Adela úspešná na Olympii

 Dòa 1. 10. 2017 sa konalo v Hrádku na doline taktické cvièenie DHZO  
Mikroregiónu Beckov - Zelená Voda - Bezovec. Zúèastnili sa na òom zbo-
ry z Beckova (Marek Šutovský, Dávid Jarošèiak, Marek Jarošèiak, Miroslav 
Malec), Kálnice, Koèoviec, Novej Vsi, Hôrky a Lúky. 
 Ráno 1. októbra bol nahlásený na operaèné stredisko požiar lesa v hrá-
dockej doline. Okamžite bola z HZZ Nové Mesto nad Váhom vyslaná technika 
na zdolanie požiaru. Taktiež boli vyzvané zbory z okolitých dedín. Po príchode 
na požiarovisko bolo skonštatované velite¾om zásahu mjr. Pavlíkom, že sú 
potrebné ïalšie posily. Z operaèného strediska boli vyzvané ïalšie zbory, 
aby sa zúèastnili hasenia požiaru. Po príchode všetkých hasièských zborov 
boli hasièi oboznámení s programom cvièenia a postupovali pod¾a pokynov 
èlenov HZZ Nové Mesto nad Váhom. 
 Cvièenie trvalo asi 4 hodiny. Dobrovo¾ní hasièi si vyskúšali prostriedky na 
zdolávanie požiarov a zdokonalili sa v súèinnosti.      M.J.

Taktické cvièenie Hrádok - dolina 

Na židovské Michalské sviatky prosia židia o dážï.
Na septembrovom daždi sedliakom ve¾mi záleží. 
Septembrový dážï poliam potrava, vinohradom otrava. 

Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima. 
Keï si sedliak h¾adá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu. 
Keï je v októbri mnoho sršòov a ôs, bude dlhá zima.    ¼P

PRANOSTIKY  September - október

Keby existovala možnosś, aby ste platili MENEJ za poistenie auta, 
bolo by to pre vás zaujímavé?
Ak áno, zavolajte 0911 359 706 alebo napíšte lubomir.cikel@bcas.sk 
alebo zazvoòte Beckov 461.

Inzercia

 Súśaž mladých hasièov Plameò 2017 sa uskutoènila v sobotu 21. 10. 
2017 v Zemianskom Podhradí. Naše farby reprezentovali mladí hasièi do 16 
rokov. Jesenná súśaž plameò má presne vymedzené pravidlá pod¾a štatú-
tu. Ide o súśaž mladých hasièov vo viazaní uzlov, hádzaní granátu, štafety, 
stre¾be zo vzduchovky, urèovaní hasièských prostriedkov, prvej pomoci a 
urèovaní dopravných znaèiek. V podstate ide o súśaž, kde sú také disciplí-
ny, ktoré sú ve¾akrát potrebné aj v samotnom živote. Súśaž preverila pripra-
venosś mladých hasièov z Beckova a skonèili na peknom 4. mieste. Dúfam, 
že  sa budú neustále zlepšovaś a budú nám a našej obci robiś radosś. 

  Miloš Jarošèiak

Mladí hasièi súśažili - Plameò 2017

Foto: Jana Kováčiková 

Foto:  N. Ondrèka
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 Každoroène v mesiaci októbri, keï príroda naberá krásu jesene, 
prejavujeme všetci svoju pozornosś a úctu obèanom skôr narodeným, 
ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené ve¾kými 
životnými múdrosśami.  
 A tak aj v našej obci obdržali všetci seniori pozvánku na slávnostné 
stretnutie, ktoré sa konalo 24. októbra 2017 o 14,00 hod. v sále kultúr-
neho domu. V tento deò vítala seniorov nádherne pripravená sála. Prí-
tomných seniorov precítene privítala p. Janka Ježovicová. Po nej milými 
pesnièkami pozdravili „babky a dedkov“ deti z miestnej materskej školy. 
Potom nasledoval príhovor starostu obce p. Ing. Jána Križana, ktorý na 
záver svojho príhovoru preèítal výzvu polície k opatrnosti na podvodné 
telefonáty. Pán starosta zároveò predniesol slávnostný prípitok. Žiaci 
základnej školy pod vedením p. uè. Mgr. Martiny Striežencovej zahra-
li scénku o vzniku beckovského hradu. Po milom kultúrnom programe 
nasledovalo chutné obèerstvenie - rezeò so zemiakovým šalátom s majo-
nézou, káva, jahodový zákusok, pohárik vína èi minerálky. Celým popo-
ludním prítomných sprevádzala hudobná skupina Prameò z Banky. Na 
záver tohto príjemného popoludnia bolo možné si pozrieś a pripomenúś 
oslavy 200. výroèia narodenia J.M. Hurbana.   
Ve¾ké ïakujem všetkým, ktorí pripravili toto slávnostné stretnutie seniorov!

  Mária Mináriková

Slávnostné stretnutie seniorov
  Pozývame aktívne ženy aj mužov, ktorí si chcú rozhýbaś svoje „staré“ 
kosti na jednoduché cvièenie. Cvièíme od 10. októbra 2017 v klube pri 
parku každý utorok od 16. do 17. hodiny. Príïte v pohodlnom obleèení 
a s dobrou náladou.  Všetci ste srdeène vítaní! Eva Budíková

Cvièenie dôchodcov 

Foto: DB


