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Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. zasad-
nutí dňa 16. apríla 2021 prijalo tieto uznese-
nia: 
• č.221/2021 – OZ vzalo na vedomie kontro-
lu uznesení zo zasadnutia obecného zastupi-
teľstva zo dňa 12.02. 2021 bez pripomienok.
• č.222/2021 – OZ schválilo Rokovací pori-
adok Obecného zastupiteľstva Obce Bec-
kov – osobitné ustanovenia na obdobie krí-
zovej situácie v zmysle zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení zákona 
č.73/2020 Z.z., s pripomienkami uvedenými 
v zápisnici.
• č.223/2021 – OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky 
Obce Beckov k 30.06. 2021.
• č.224/2021 – a) OZ vyhovelo protestu pro-
kurátora č.Pd5/21/3304-2 zo dňa 8. marca 
2021 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov 
č.3/2011 o pravidlách času predaja v obcho-
de a času prevádzky služieb. - b) OZ ukladá 
obecnému úradu vypracovať návrh nového 
nariadenia a predložiť ho na zasadnutí OZ 
dňa 14.05. 2021.
• č.225/2021 – OZ vzalo na vedomie infor-

máciu o založení Neziskovej organizácie 
Hrad Beckov.
• č.226/2021 – OZ vzalo na vedomie Sta-
novisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny 
rozpočtu Obce Beckov na rok 2021, rozpoč-
tové opatrenie č.1 bez pripomienok.
• č.227/2021 – OZ schválilo finančný vklad 
do Neziskovej organizácie Hrad Beckov vo 
výške 5.000 €.
• č.228/2021 – OZ schválilo finančnú pôžičku 
pre Neziskovú organizáciu Hrad Beckov vo 
výške 28.500 €.
• č.229/2021 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
Obce Beckov na rok 2021, rozpočtové  opat-
renie č.1 bez pripomienok.
• č.230/2021 – OZ uložilo obecnému úradu 
vypracovať koncepciu k žetónovému systé-
mu zberu odpadov do 30.06. 2021.
• č.231/2021 – OZ uložilo obecnému úradu 
pripraviť návrh nájomnej zmluvy s Nezisko-
vou organizáciou Hrad Beckov.
• č.232/2021 – OZ vzalo na vedomie vzdanie 
sa členstva v obecnej rade p. Ernesta Benka 
a Ing. Jána Macejku.

Od roku 2018 realizuje rezort vnútra pro-
stredníctvom odboru prevencie kriminality 
kancelárie ministra vnútra SR Národný pro-
jekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov 
k službám a vytvorenie kontaktných bodov 
pre obete“. Trenčiansky kontaktný bod - In-
formačná kancelária pre obete trestných či-
nov Trenčín (IK TN) začal svoju činnosť vo 
februári 2019, odkedy poskytuje svoje služ-
by na dennej báze (počas pracovných dní) 
a viacerými spôsobmi – osobne, telefonicky, 
e-mailom aj prostredníctvom on-line po-
radne - (potenciálnym) obetiam a svedkom 
trestných činov a násilia. 
Klienti zväčša prichádzajú do IK TN po pred-
chádzajúcej telefonickej či písomnej dohode. 
Obracajú sa na nás v rôznych životných si-
tuáciách, v ktorých ich vieme usmerniť. Naj-
častejšie vyhľadávajú pomoc obete podvodu, 
domáceho násilia a rodinnoprávnych sporov. 
Miera ich ohrozenia sa zvyšuje aj z dôvodu 
mimoriadnych opatrení v rámci epidémie 
koronavírusu, nakoľko sa prehlbuje izolácia 
obete od sociálnych kontaktov a vonkajšieho 
sveta. Osoba, ktorá zažíva násilie, sa často cíti 
bezmocná a má pocit, že nemá kontrolu nad 
svojim životom, resp. nie je schopná samo-
statne sa rozhodovať aj vzhľadom na to, že je 
uzavretá v domácom prostredí s násilníkom. 
Cieľom pracovníkov IK TN je identifikovať in-
dividuálne potreby obete, poskytnúť jej po-
trebné informácie a následne ju distribuovať 
do siete spolupracujúcich subjektov. Služby 
IK sú všetkým klientom poskytované bezplat-
ne a diskrétne.

Zapísala: A. Benková

1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 77427 20 | starosta@obec-beckov.sk  
• Hlavná kontrolórka - Zdenka Krasňanská, 
tel.:  0902 911 452, 032 7742 724 | kontrolor-
ka@obec-beckov.sk
• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, 
stavebná agenda - Anna Benková, tel.: 032 
7742 721 | beckov@obec-beckov.sk
• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie 
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel, tel.: 0903 
742 725, 032  774 2725 | uctaren@obec-bec-
kov.sk
• Pokladnňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - Lenka Martišová, tel.: 032 
7742 723 | dane@obec-beckov.sk
• Projekty, komunálny a triedený odpad - Bc. 
Rastislav Šrámka, tel.: 0917 694 611, 032 7742 
728 | projekty@obec-beckov.sk
• Sociálne, web, knižnica, objednávky KP a ČP, 
Beckovské noviny - Mgr. Dana Badžgoňová, 
tel.: 0911 960 621, 032 7742 722 | socialne@
obec-beckov.sk
• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné 
stredisko - Alica Stehlíková, tel.: 0907 072 382
2. OZ HRAD BECKOV
• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 0948 216 
735 | riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032 
77427 27 | info@hrad-beckov.sk
3. OBECNÁ PREVÁDZKA  
• Pracovníci OP, vývoz fekálií - Peter Čaňo, 
Miroslav Malec, Drahomír Minárik, Miroslav 
Košút, Peter Huorka, tel.: 0904 847 222
4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM
• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, tel.: 0915 
070 532 | jozefcirak@gmail.com
• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunov-
ský, OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@
gmail.com 
• Brat Vavrinec Vadkerti, OFM.                                                                                                                                       
6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV                                                                                                              
• Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119
7. CZ ECAV Beckov  
• Nám. farár CZ Beckov - Mgr. Ondrej Peťkov-
ský, tel.: 0903 218 143, 032 6497 101 | o.pet-
kovsky@gmail.com  
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO                                                                                                                                  
• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, tel.: 032 
7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, tel.: 032 
7777 350
9. LEKÁREŇ 
• tel.: 032 7777 111                                                                                                                                     
10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875
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Vybudovaním siete IK v každom krajskom 
meste na Slovensku sa podarilo dosiahnuť 
dostupnosť a profesionalizáciu služieb ohro-
zeným osobám. Využívaním ich potenciálu 
sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc 
obetiam ohrozeným trestnými činmi ako 
lúpežné, fyzické napadnutie, domáce násilie, 
nebezpečné vyhrážanie, podvody, krádeže, 
ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných 
nehôd a iné trestné činy. 
Cieľom pracovníkov IK TN je identifikovať in-
dividuálne potreby obete, ďalej jej poskytnúť 
podporu, potrebné informácie a distribuovať 
ju do siete pomáhajúcich subjektov. 
Ako sa ukázalo aj z praxe, dôležitá je vzá-
jomná spolupráca a podpora pri pomoci obe-
tiam trestných činov. 
V prípade, že hľadáte pomoc alebo potre-
bujete usmernenie, kontaktujte pracov-
níkov IK TN na adrese: Informačná kan-
celária pre obete trestných činov Trenčín, 
budova Okresného úradu Trenčín, 1. po-
schodie, kancelária č. 148, Hviezdoslavo-
va 3, 911 01 Trenčín; tel: 032 74 11 250;   
alebo on-line: https://prevenciakriminality.sk 
pomocobetiam@minv.sk www.minv.sk Face-
book Prevencia kriminality. 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálne-
ho fondu. 

Vzájomná spolupráca a podpora je základ pri 
pomoci obetiam trestných činov

Uznesenia z obecného zastupiteľstvaObec Beckov kontakty



Trojité odpadové nádoby sú určené na plasty, 
papier a ostatné (zmiešaný odpad).
Nájdete ich na parkovisku pri parku, pri cuk-
rárni a kolkárni a na zhorenisku. Ich zakúpenie 
a rozmiestnenie v časti obce, ktorá je najviac 
navštevovaná turistami, možno chápať ako 
ďalší krok k udržiavaniu verejných priestran-
stiev v čistom stave, bez odpadkov. Neváhaj-
te ich využiť pri svojich prechádzkach obcou.

   Lenka Martišová

DB

DB

Od 2. februára 2021 máme v našej obci 3 hne-
dé kontajnery na kuchynský odpad, ktoré 
boli rozmiestnené k bytovým domom č.195  
a č.204 a na „zhorenisko“. Sú určené na ku-
chynský odpad, ktorý vyprodukujú občania  
v bytových domoch, ale nemajú možnosť 
kompostovať.
Väčšie zelené kontajnery, ktoré sa na-
chádzajú pri bytových domoch č.52 a č.195, 
sú určené výhradne pre odkladanie použité-
ho kuchynského oleja – olej je nutné vkladať 
v uzatvorených plastových nádobách! Do 
nádoby nepatrí nič iné, len použitý olej  
v uzavretých plastových nádobách!
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Rozhádzaný textil na chodníku 
Buďme radi, že sa našla organizácia, ktorá 
zadarmo zberá náš prebytočný textil, a tento 
využíva podľa jeho kvality na predaj v second 
handoch alebo spracovanie v priemysle či na 
vývoz do krajín Afriky a Ázie pre humanitár-
ne účely (podľa vyhlásení prevádzkovateľov 
zberu nepotrebného textilu na Slovensku, 
akými sú Wtórpol, Revenge, Humama, Eko-
charita), čo je určite lepšie, akoby mal skončiť 
na skládkach komunálneho odpadu a obec 
by zaň ešte platila. 
V obci máme dva kontajnery Nadácie ECO 
textil, jeden je na hlavnej ceste pri predajni 
COOP Jednota (na obrázku stav z 19. marca 
2021) a druhý pri obecnej prevádzke na Ba-
rine. Aj keď nevieme presný dátum vývozu, 

kontajnery sú pravidelne vyvážané (vraj raz 
za tri týždne), preto netreba textil hádzať 
na zem vedľa nádoby, kde môže namoknúť, 
a tak sa znehodnotiť. Stačí trochu počkať, až 
bude po vývoze. Inak musia pracovníci obec-
nej prevádzky textil, z ktorého sa stane od-
pad, odviesť na prevádzkový dvor a skončí 
na skládke odpadu. Pamätajme, umiestnenie 
akéhokoľvek odpadu na skládku je spoplat-
nené, a preto by nám nemalo byť jedno, na 
čo sa obecné peniaze použijú.
Poznámka k majiteľom psov
Od 1. novembra 2004 platí VZN č. 3/2004, 
kde je jasne uvedené, že majitelia psov sú 
povinní bezodkladne odstrániť výkaly zvie-
rat ich vložením do mikroténových vreciek 
a tie umiestniť do odpadovej nádoby na to 
určenej – teda nenechávať ich napr. na chod-
níku popri hlavnej ceste. Je to nielenže ne-
estetické, ale aj nepríjemné – ak si niektorý 
okoloidúci prinesie „kúsok z vášho psa“ do-
mov, určite nebude milo spomínať na túto 
skúsenosť a jej pôvodcu. Veľký pes zanechá 
veľkú kôpku - ak to neviete odpratať, tak 
zmeňte trasu vychádzok... Uvidíte, že to po-
môže všetkým. 
A toto by nám tiež nemalo byť jedno.

Kontajnery 
no BIO odpad

Oznámenie funkčnosti 
QR kódov

Štyri nové odpadové nádoby

Dolná kancelária

Nemalo by nám to byť jedno

Z dôvodu zavádzania nového systému evi-
dencie komunálneho odpadu, na ktorom 
v tomto čase pracujeme a prebiehajú rokova-
nia so zberovou spoločnosťou, je obmedzená 
funkčnosť QR kódov až do zavedenia nového 
systému evidovania komunálneho a recyklo-
vateľného odpadu. To znamená, že nádoby 
na komunálny odpad označené QR kódom 
a modro-bielou nálepkou od spoločnosti 
Marius Pedersen a.s. a označené aj neoznače-
né plastové vrecia s plastovým odpadom sa 
budú naďalej vyvážať podľa vývozného ka-
lendára alebo vyhlásenia v miestnom rozhla-
se. Po úspešných rokovaniach a sfunkčnení 
nového systému evidencie budeme občanov 
informovať v tlači a na sociálnych sieťach. 

Korona a obmedzenia s ňou  spojené zasiahli 
nielen do života ľudí, ale aj úradov a inštitúcií. 
Teda aj vydávania rozhodnutí o dani z neh-
nuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. 
Možnosť doručenia poverenou pracovníč-
kou tak ako po minulé roky sme nemohli vy-
užiť, aby sme ju nevystavili riziku stretnutia 
s občanmi v karanténe. Snažili sme sa nájsť 
spôsob, ako ušetriť na poštovnom, keďže za-
slanie jednej zásielky poštou stojí 2,85 € a ob-
čan si ju musí aj tak ísť vyzdvihnúť osobne 
na poštu. Elektronické zasielanie je možné len 
do elektronickej schránky, do ktorej sa prihla-
suje občianskym preukazom s čipom a málo-
kto ju má aktivovanú. 
To všetko boli dôvody, pre ktoré bolo vo 
vestibule zriadené pracovisko, kde si mohli 
a stále môžu občania rozhodnutia vyzdvihnúť 
osobne. Väčšina aj využíva možnosť uhradiť 
si poplatky hneď na mieste v hotovosti alebo 
– ešte viac využívaná možnosť – platobnou 
kartou. Uhrádzajú zároveň aj faktúry za vývoz 

   Rastislav Šrámka

fekálu, správne poplatky, rybárske lístky a po-
dobne. Hlavne seniori oceňujú, že nemusia ísť 
po schodoch až hore na úrad. Aj preto bude 
táto „dolná kancelária“ fungovať aj nasle-
dujúci mesiac, teda celý máj, každú stredu 
od 8.00–12.00 a od 13.00-17.00 hod.
Môžete ju využiť na úhradu všetkých poplat-
kov voči obci v hotovosti alebo platobnou 
kartou, prípadne na oznámenia ohľadom 
daní a poplatkov a podobne. Tešíme sa na 
vás.

Čo PATRÍ  
Potraviny bez obalov

• Zvyšky ovocia a zeleniny, a šupky z ich 
 čistenia
• Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
• Kávové a čajové zvyšky
• Vajcia a vaječné škrupiny
• Starý chlieb a pečivo
• Zvyšky jedál, mäso, ryby, mliečne výrobky 
• Potraviny po záruke

Čo NEPATRÍ?
• Zelený odpad zo záhrad (lístie, tráva,  
 Konáre a iné)
• Triedené zložky komunálneho odpadu  
 (sklo, plasty, papier a iné)
• Nebezpečné odpady, Cigaretové ohorky
• Tekuté zložky kuchynského odpadu 
 (polievky, omáčky a iné)

Nádoby na KUCHYNSKÝ ODPAD
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Starosta obce

Mimoriadna akcia.
Ako inak nazvať to, čo sa podarilo zorga-
nizovať v spolupráci s FN Trenčín.
Prvé očkovanie proti Covid-19 vakcínou Pfi-
zer pre občanov nad 60 rokov. 
Všetko sa to odohralo veľmi rýchlo, mali sme 
presne týždeň na zorganizovanie celej akcie. 
Prvotná myšlienka vznikla dva týždne pred 
očkovaním, počas testovania, kedy sme sa 
zamýšľali nad možnosťou, ako inak pomôcť 
občanom v tejto koronovej dobe. Či by sme 
mohli poskytnúť možnosť zaočkovať sa proti 
tejto „novej“ hrozbe. Rovnakú aktivitu vyvinu-
la aj pani doktorka Benáková a po vzájomnej 
dohode sme začali so získavaním informácií.
V tom čase bola obec Bošáca v štádiu príprav 
a po dohode so starostom som v sobotu na-
vštívil ich očkovacie stredisko. Tam som sa 
stretol s pani Mgr. Lenkou Dunajovou, ná-
mestníčkou FN Trenčín, poverenou organi-
záciou a riadením výjazdového očkovacieho 
pracoviska. Pani námestníčka mi ponúkla 
termín, vysvetlila podmienky a ihneď zarezer-
vovala potrebný počet vakcín. Zaslala mi po-
trebné inštrukcie tak, aby sme mohli v pon-
delok ráno začať s prípravou. Pripravili sme 
rezervačný systém, vyrobili plagáty a všetko 
zverejnili na sociálnej sieti a webovej strán-
ke obce. Mali sme k dispozícii 250 ks vak-
cín, ktoré sme v prvom rade poskytli obča-
nom našej obce a susednej obce Kálnica. Vo 
štvrtok sme mali zarezervovaných necelých 
200 miest, tak sme ponúkli voľnú kapacitu 
občanom Kočoviec. V piatok popoludní bol 
zoznam plný.

Nakoniec bolo zaočkovaných 246 obča-
nov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. Všetko 
prebehlo v poriadku, ľudia boli disciplinovaní 
a dodržiavali pokyny. Nezaregistrovali sme 
žiadne problémy, čo nás veľmi teší. Spolu-
práca s vakcinačným oddelením FN TN bola 
výborná, za čo im ďakujem. Ďakujem patrí aj 
vedeniu FN Trenčín za pomoc pri organizácii 
očkovania a taktiež za povolenie zaočkovať 
ľudí s vážnym ochorením ako napr. onko-
logickí pacienti alebo pacienti s pokročilou 
svalovou distrofiou. Ďakujem aj hasičom za 
koordináciu v mieste očkovania, Ivetke za ob-
jednávanie a registráciu občanov a každému 
kto akokoľvek pomohol.

Celú akciu sprevádzali pozitívne ohlasy. Na-
jmä najstarší spoluobčania boli veľmi radi, 
že nemuseli nikam cestovať a mali takúto 
možnosť prakticky doma. Veľa z nich by sa 
zaočkovať nedalo, ak by museli niekam ces-
tovať, ale keď to mali v obci, tak súhlasili.
Druhé očkovanie a podanie druhej dávky 
bude 15. mája 2021. O všetkom vás bude-
me včas informovať.

Očkovanie v našej obci - 17. apríl 2021

Poďakovanie za rúška

Celoplošné testovanie v našej obci
Testovanie na COVID-19 sa konalo v sále kultúrneho domu od 8. hod 
do 16. hod. Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke. Obyvatelia mali 
možnosť prihlásiť sa cez web-stránku obce, aj sledovať na Youtube 
situáciu pred KD. Obec ďakuje dobrovoľníkov, bez ktorých účasti by 
sa testovanie obyvateľstva nemohlo konať: 
• zdravotníci: MUDr. Lenka Benáková, Andrea Daneková, Bc. Marianna 
Mahríková, Mgr. Jana Gestingerová; Mgr. Ingrid Kuníková, Bc. Peter 
Gába, Alžbeta Martišová; 
• hasiči: Marek Šutovský, Jakub Malec, Tibor Šimko, Peter Šimko, Patrik 
Šimko; Ing. David Jaroščiak, Marek Jaroščiak, Ján Koníček
• administrátori: Mgr. Viera Juricová, Soňa Jaroščiaková, Annamária 
Martišová, Tereza Tekulová, Mgr. Alexandra Cintulová, Lenka Marti-
šová, Iveta Martišová, Radovan Poláček, Lucia Kuníková, Pavlína Bar-
tošová... 

Seniori ďakujú obci za respirátory, ktoré im 
boli doručené 16. marca 2021 aj s poučením 
o povinnosti nosenia respirátorov na verej-
nosti od 15. marca!



Reportáž z Beckova pripravila Dominika Kusá, 
slovenská televízia ju odvysielala v hlavných 
správach 10.3.2021. Zamerala sa na obnovu 
hradu, konkrétne západného paláca, pretože 
obec na projekt Dragon získala 890 000 eur z 
EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), Nór-
ska a štátneho rozpočtu SR. 

DB

V utorok 13. apríla 2021 starosta našej obce 
Daniel Hladký zažil veľmi príjemné a nečaka-
né stretnutie s predstaviteľkou hereckého ume-
nia – s Luciou Vráblicovou, herečkou s cha-
rakteristickým hlasom, známou z televízie, 
rozhlasu, divadla i dabingu. Je herečkou mu-
zikálového Divadla Nová scéna v Bratislave. 
Dôvodom návštevy v piešťanských kúpeľoch 
bola iniciatíva pani Vráblicovej, ktorá naroz-
právala povesť Gajdoš na Beckove zo zbierky 
povestí Jána Domastu Povesti o slovenských 
hradoch 1. (Ottovo nakladatelství, Praha 2013, 
s. 46-57). 

Pani Vráblicová, prezraďte nám, ako ste pri-
šli na myšlienku narozprávať povesti o slo-
venských hradoch?

„Ničnerobenie” ma neskutočne nebaví, a pre-
to v čase, keď sme boli doma a nesmeli sme 
hrať v divadle, dabovať a aj práca v rozhlase 
bola iba najnevyhnutnejšia, uvažovala som, 
ako byť v tejto situácii užitočná. Už od ma-
lička som mala vzťah k pamiatkam, hradom, 
zámkom, kaštieľom... Dlhé roky som tvrdila, 
že budem kastelánkou, keď budem veľká. Do 
oka mi v knižnici padla kniha Jána Domastu 
Povesti o slovenských hradoch a zámkoch. 
Úžasná príležitosť, ako si pripomenúť his-
tóriu, vyplniť deťom jednu z hodín dejepisu 
alebo slovenčiny. Žiaľ, slovenský jazyk dostá-
va v posledných rokoch „na frak”, zužuje sa 
slovná zásoba a miznú slová, ktoré boli kedy-
si súčasťou nášho slovníka a dnes im mladí 
ľudia vôbec nerozumejú. Ďalším dôvodom 
bolo motivovať dospelých aj mládež, aby 
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nadchádzajúce prázdniny strávili doma, na 
Slovensku. Nielen z hľadiska bezpečnosti, ale 
hlavne preto, aby lepšie spoznali svoj kraj a 
podporili naše kultúrne pamiatky. V tejto my-
šlienke ma podporuje aj môj manžel Viktor 
Nižník, ktorý k povesti skomponoval hudbu.

Prečo ste si vybrali Beckov?

Hrad Beckov „kontrolujem” každé ráno, keď 
som v piešťanských kúpeľoch. Mám naň vý-
hľad z balkóna svojej izby. Okrem toho mi je 
tento kraj veľmi blízky, moja maminka je Po-
dolanka, ako dieťa som s rodičmi prešla celé 
okolie a jeho pamiatky. 

Povesti o ktorých hradoch ste už pripravili? 

Ako prvá je už zverejnená povesť Bojnický 
kastelán o Bojnickom zámku. Teraz, ako dru-
hý, je na rade Beckovský gajdoš.

Kedy a kde si budeme môcť vypočuť vami 
nahovorenú povesť? 

To je otázka na vedenie vašej obce, hlavne 
pána starostu. Povesť Gajdoš na Beckove je 
odteraz vašim majetkom.

Považie vám nie je neznáme, netajíte sa, že 
máte osobný vzťah k mestu Piešťany, kde 
sa rada zúčastňujete napríklad aktivít pieš-
ťanskej knižnice čítaním kníh – je to pre vás 
cesta, ako pritiahnuť najmä mladých ľudí ku 
knihe a vzdelávaniu sa?

Zimné aj letné prázdniny som odmalička trá-
vila v Podolí alebo v Piešťanoch. V lete sme aj 
s maminkou chodievali s ockom do kúpeľov, 
a teraz som tam každoročne ako pacientka 
na liečení ja. Sila piešťanského bahna a vody 
je nenahraditeľná. Kúpele by som „naordino-
vala” každému človeku, raz ročne povinne.  
A som neskutočne pyšná na Podolanov,  
v areáli školy vytvorili, zatiaľ, vyše 80 mini-
atúr slovenských hradov a zámkov, kostolov 
a iných historických a kultúrnych pamiatok. 
Toto miesto tiež patrí medzi miesta, kde sa vo 
vašom regióne oplatí zastaviť.

Boli ste už niekedy v Beckove alebo na Bec-
kovskom hrade? Ak by sme vás pozvali, prí-
dete sa pozrieť?

Áno, bola som, ale už veľmi dávno. Takže, ak 
bude príležitosť a pán starosta ma zavolá, 
s veľkou radosťou vaše pozvanie prijmem. 
Váš pán starosta je veľmi príjemný človek. 
Oficiálne stretnutie, ktoré malo trvať zopár 
minút, sa predĺžilo na dve hodinky príjemné-
ho posedenia. Bodaj by mali viaceré obce na 

Stretnutie s Luciou Vráblicovou

Beckov v médiách

TA3 z rovnakého dôvodu vysielala od piatka 
12.3.2021 v relácii Žurnál video Na obnovu 
Beckova poputujú státisíce, súčasťou bude aj 
viacero atrakcií. Na obnovu hradu obec Bec-
kov získa takmer 900 000 eur. Do roku 2023 z 
nich opravia západný palác do podoby z ob-
dobia vrcholnej gotiky a renesancie. Na hrade 
vznikne prvý komplexný muzeálny priestor. 
Návštevníkov má prilákať nová rytierska sála 
i zbrojnica.  

Zdroj: https://spravy.rtvs.sk/2021/03/beckovsky-
-hrad-vynovia-za-takmer-900-000-eur/- • TA3: 
12. marec 2021, 13,22 • SITA / Martin Med-
ňanský; https://www.ta3.com/clanok/1205277/
na-obnovu-beckova-poputuju-statisice-sucastou-
-bude-aj-viacero-atrakcii.html?fbclid=IwAR0WJ-
6TiEB90n17XbrPYyhCGPFEWVltVVmgNwuhrsX-
7t1i-uhnUYt2VhIzs

Na obrázkoch starosta obce Daniel Hladký,  
riaditeľ Hradu Beckov Peter Pastier a konzultant 
pre kultúrne dedičstvo Tomáš Michalík. 

V týždenníku MY Trenčianske noviny, č.11 
z 22. marca 2021, v rubrike Regionálne no-
viny, na str.19 boli zverejnené fotky a krátky 
text k životu v našej obci v rokoch 1918–1992. 
Výber obrázkov bol ťažký, zdokumentovať 
tak rozsiahle obdobie na šiestich fotkách je 
takmer nemožné, tak aspoň pohľad na župný 
sirotinec, zriadený v r.1925, domov dôchod-
cov – okresný chudobinec (1933) a bývalý 
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Ako sme žili  
v Československu

obecný dom (1929), dnes zdravotné stredis-
ko, pripomenuli čitateľom časy medzi vojna-
mi, divadelný súbor vojnové roky a nová bu-
dova základnej školy (otvorená 20. decembra 
1959), ako aj nová budova obecného úradu 
s kultúrnym domom – ktorého 40. výročie ot-
vorenia si v tomto roku na Silvestra pripome-
nieme, zase obdobie socialistické.
Noviny boli zdarma k dispozícii občanom, 
ktorí sa zúčastnili testovania v KD v sobotu 
27. marca 2021. 

Slovensku také šťastie ako Beckov a mali tak 
milého, sčítaného a rozhľadeného starostu 
oddaného svojej práci. 

Prajem všetkým Beckovčanom a hradu Bec-
kov sezónu plnú návštevníkov, veľa slnečných 
dní, ale hlavne, aby ju prežili v zdraví a spo-
kojnosti. Vaša Lucia Vráblicová
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Náš hrad Asistované sčítanie

Beckov nie je len hrad, nie všetko sa točí 
len okolo hradu, prečo stále len hrad... Tie-
to a podobné slovné spojenia počuť často. 
Hrad je v majetku obce. Z toho nám vyplý-
vajú určité povinnosti, ako sú starostlivosť  
o hrad a jeho zveľaďovanie. To stojí nemalé fi-
nančné prostriedky. Tie môžeme získať tromi 
spôsobmi, získavaním externých zdrojov ale-
bo komerčnou prevádzkou hradu. Tretí spô-
sob je, samozrejme, financovanie z rozpočtu 
obce, ktoré by malo byť vďaka efektívnemu 
využívaniu prvých dvoch spôsobov minimál- 
ne. Aspoň taká je naša snaha, aby údržba 
a prevádzka hradu stála obec čo najmenej.
Od poslednej veľkej rekonštrukcie hradu 
zabezpečovalo jeho prevádzku Záujmové 
združenie právnických osôb Hrad Beckov 
v rôznych svojich podobách. Nespokojnosť 
s takýmto spôsobom prevádzky hradu bolo 
tu a tam počuť a postupom času bola požia- 
davka na zmenu vedenia stále silnejšia. Šírili 
sa rôzne fámy o financovaní a ziskoch, o ne-
výhodnosti pre obec a podobne.

Pravdou je, že zmluvné vzťahy medzi obcou 
a združením neboli zrovna šťastné a pre obec 
prospešné. Zmluvy boli uzatvárané v určitom 
čase, za určitých okolností a poplatné svojej 
dobe. Žiaľ, zmluvy boli nevypovedateľné, jed-
na z nich bola uzatvorená dokonca na hrozi-
vých 50 rokov.
Prvý z dôležitých momentov bol, keď obec-
né zastupiteľstvo poverilo svojich zástup-
cov v správnej rade združenia o vyjednávaní 
na ukončenie činnosti združenia na hrade. 
Toto nám uvoľnilo ruky a mohli sme začať. 
Ponúkali sa rôzne možnosti, ale vždy sme na-
razili na nezákonnosť postupu alebo finanč-
ný strop. Jediná možnosť, ktorá sa nakoniec 
ukázala ako správna, bola dohoda s partner-
mi na likvidácii spoločnosti. Spravodlivé roz-
delenie hospodárskeho prebytku bolo to, čo 
presvedčilo všetkých zainteresovaných súh-
lasiť s ukončením činnosti združenia a jeho 
likvidáciou. 

Jednania s partnermi neboli jednoduché 
a s prestávkami trvali takmer 2 roky. Padali 
veľmi tvrdé slová, často už cez čiaru, občas 
až veľmi osobné a nepríjemné. Skúšali sme 
rôzne spôsoby, ako ukončiť činnosť združe-
nia alebo ako získať väčšinu pri hlasovaniach 
a zväčšiť tak náš vplyv pri rozhodovaniach.
Ďalší významný míľnik bol v septembri 2020, 
kedy končila platnosť zmluvy o správe hradu. 
Obec aj dostala ponuku na založenie ďalšej 
firmy na správu hradu, ale túto ponuku sme 
odmietli. A od tohto času sa situácia zača-
la pomaly, ale isto kryštalizovať a smerovať 
k jednému cieľu. Získať hrad naspäť pod náš 
patronát.
Úspešný moment nastal 16. februára 2021, 
kedy správna rada združenia schválila návrh 
na zrušenie združenia a odporučila Valnému 
zhromaždeniu tento návrh prijať.
Následne, 26. februára 2021, sme vykonali 
posledný krok k likvidácii záujmového zdru-
ženia a na Valnom zhromaždení bol schvále-
ný vstup združenia do likvidácie ku dňu 15. 
marca 2021. Potom už prebral celý proces 
likvidácie a činnosť združenia bola týmto 
ukončená.

Sčítanie obyvateľov na kontaktnom mieste 
a s pomocou mobilného asistenta.
Rozhodnutím Vlády SR sa posunul termín asis- 
tovaného sčítania na kontaktnom mieste (na 
obecnom úrade) a mobilného asistovaného 
sčítania od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 
z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastne-
ných. Predseda Štatistického úradu SR určil 
presný termín dosčítavania obyvateľov na za-
bezpečenie asistovaného sčítania od 3. mája 
2021 do 13. júna 2021. 
Od tohto dátumu je možné navštíviť kontakt-
né miesto, ktorým je obecný úrad. V zmysle 
§8 zákona č.223/2019 Z.z. o sčítaní obyva-
teľov, občania, ktorí neboli schopní z dôvo-
du, že nemali prístup k počítaču alebo inému 
mobilnému zariadeniu, vyplniť sčítací for-
mulár, zabezpečia splnenie tejto povinnosti 
pomocou stacionárneho asistenta sčítania 
v kontaktnom mieste alebo s pomocou mo-
bilného asistenta sčítania priamo v mieste 
svojho bydliska.
Kontaktné miesto bude občanom k dispozí-
cii na Obecnom úrade v Beckove každý deň 
pondelok až piatok od 10:00 do 12:00 hod., 
v utorok aj popoludní od 15:00 do 17:00 hod. 
Požiadavku na asistované sčítanie nahláste na 
tel.č.: 0915 736 779. K imobilným občanom, 
ktorí nie sú ešte sčítaní, po nahlásení požia-
davky príde do domácnosti mobilný asistent 
sčítania, ktorý sa s občanom vopred telefo-
nicky spojí a dohodne presný čas návštevy 
na sčítanie, preukáže sa preukazom asistenta 
sčítania a spolu s občanom vyplní sčítací for-
mulár v mobilnom zariadení. 
Asistent sčítania a rovnako aj občan je po-
vinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa 
nariadených opatrení pri ohrození verejného 
zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19. 
Vstup do vestibulu obecného úradu bude 
umožnený len osobám s prekrytými hornými 
dýchacími cestami respirátorom FFP2, bude 
obmedzený počet osôb – jeden obyvateľ na 
15m plochy, dezinfekcia rúk dezinfekčným 
prostriedkom. 
Zároveň upozorňujeme občanov, aby v nija-
kom prípade nepúšťali do svojich domácnos-
tí cudzích ľudí, vydávajúcich sa za asistentov 
sčítania. Mobilné asistované sčítanie sa usku-
točňuje len na základe vašej požiadavky na 
obci, call centre alebo štatistickom úrade.

Začiatkom tohto roka obecné zastupiteľstvo 
schválilo založenie novej neziskovej organi-
zácie s názvom Hrad Beckov, n.o. Jej jediným 
zakladateľom je Obec Beckov. Táto bola 26. 
marca 2021 zapísaná v registri neziskových 
organizácií poskytujúcich všeobecne pro-
spešné služby a mohla oficiálne začať svoju 
činnosť. Riaditeľom bol menovaný Mgr. Peter 
Pastier. 
Správna rada v zložení: Ernest Benko, Ing. 
Ján Macejka, Ľuboš Hajdúšek, Peter Benko, 
Jaroslav Zbudila, Mgr. Drahoslava Šrámko-
vá. Predsedom správnej rady je vždy starosta 
obce. Dozorná rada je v zložení: Ing. Marika 
Jurčacková, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Marek 
Jambor.
Novej neziskovej organizácii prajem úspešný 
štart do novej sezóny a prekonanie prvotných 
„ťažkostí“ s tým spojených. Našim želaním je, 
aby bol hrad výsledkami svojej činnosti se-
bestačný, pre návštevníkov zaujímavý a pre 
nás občanov prospešný.

Daniel Hladký, starosta obce
 Anna Benková

Fotky spred 60 rokov 
zo zbierky Milana Vrbu.

Počet obyvateľov k 31. decembru - 1430 • 
Z toho: Muži - 684 • Ženy - 746 • Deti do 
18 rokov - 271 • Obyvatelia 18-60 rokov - 
823 •  Ostatní obyvatelia - 336
Prisťahovalo sa - 63 • Odsťahovalo -24 
občanov
Narodené deti - 13 • Uzavreté manželstvá 
- 8 párov • Počet úmrtí - 11. 

OBYVATEĽSTVO za rok 2020



Hrad Beckov opäť otvorený
Keď vláda oznámila uvoľňovanie protipande-
mických opatrení, ktoré znamenali možnosť 
opäť otvoriť hrad návštevníkom, bola to pre 
nás veľká radosť. Prví z nich prešli hlavnou 
bránou počas víkendu 24.-25. apríla. Napriek 
tomu, že tento rok je apríl pomerne chladný, 
cestu si k nám našlo 738 nadšencov. Čo sme 
si pre nich tento rok pripravili? Po pomerne 
rušnej jeseni z hľadiska stavebnej činnosti, si 
mohli pozrieť po veľmi dlhom období piv-
nicu v západnom krídle severného paláca s 
novou tehlovou podlahou. Rovnako aj hrad-
nú kaplnku s točitým kamenným schodiskom 
a dverami do sakristie. Práce na oboch ob-
jektoch neutíchnu ani v tomto roku. Ďalšie 
zmeny na seba nenechajú dlho čakať. Už v 
máji by sme mali definitívne uzavrieť aj veľkú 
kavernu v južnej stene hradnej kaplnky. 

Bohužiaľ, došlo však aj k uzavretiu niek-
torých priestorov. Z technických príčin je do 
odvolania neprístupná vyhliadková veža nad 
hradnou pokladňou. Rovnako sa návštevníci 
nedostanú do rytierskej sály a na terasu zá-
padného paláca, kde sa zrútila časť arkiera. 
Napriek stabilizácii je múr v havarijnom stave. 
Západný palác sa však už tento rok dočká ob-
novy. Stavebné aktivity by mali začať v druhej 
polovici tohto roka a ukončené budú do ap-
ríla 2023. 
Dolné nádvorie hradu už prvý víkend otvore-
nia ožilo aj vďaka remeselníkom. Hrnčiarka, 
ktorá predvádzala svoje remeslo na hrnčiar-
skom kruhu. Kováč rozdúchal uhlíky a rinčal 
svojím kladivom o nákovu. Majster vinár 
ponúkal plody svojej práce. Cinár odlieval 
krásne figúrky a z bufetu rozvoniavali samé 
dobroty. Aj drak Blundus sa opäť potešil det-
ským úsmevom. 
Počas posledného aprílového týždňa bude 
hrad pre verejnosť opäť uzatvorený, ale od 
1. mája ho otvoríme v plynulej prevádzke od 
pondelka do nedele. Beckovania majú počas 
bežných otváracích hodín hradu vstup zdar-
ma, preto neváhajte a príďte medzi nás. Už 
najbližšiu sobotu sme si pre vás pripravili krst 
hradného vína a krst nahrávky povesti „Ga-
jdoš na Beckove“ v podaní herečky Divadla 
Nová scéna Lucie Vráblicovej. Krstiť by sme 
mali 1. mája na dolnom nádvorí o 14.00.
Tešíme sa na vás.

07Apríl - 2021

Hrad Beckov otvorený od 1. mája

Konferencia k projektu DRAGON
Projekt pod pracovným názvom „Urobme 
autentickú rekonštrukciu a poďme do toho“ 
(DRAGON) sa v plnom tempe realizuje. Ak-
tuálne sa finišuje na príprave realizačného 
projektu. Rovnako aj reštaurátorský výskum 
by mal byť ukončený koncom mája. Ďalším 
krokom bude realizačná časť stavby. Okrem 
týchto stavebných aktivít projekt prináša aj 
tzv. ľahké aktivity, medzi ktoré patria aj rôzne 
prezentácie, podujatia, workshopy a pod. 
Dňa 10. marca sme predstavili širokej verej-
nosti naše zámery prostredníctvom on-line 
konferencie. Registrovaných poslucháčov 
bolo 76, čo môžeme považovať za úspech. 
Konferenciu otvoril starosta obce Daniel 
Hladký svojím príhovorom. To, že konferencia 
a samotný projekt majú medzinárodný dosah, 
potvrdil mimoriadny a splnomocnený veľvy-
slanec Nórskeho kráľovstva J.E. Terje Theo-
dor Nervik, rovnako aj mimoriadna a splno-
mocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky  
v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike, 
J.E. Denisa Frelichová. Za správu programov  
z MIRI SR vedúca oddelenia pani Jana Dacko-
vá vyzdvihla samotný projekt a jeho úspešné 
ťaženie. Spomedzi 66 žiadateľov uspelo do-
kopy 18 subjektov zo Slovenska. Hrad Bec-
kov patril medzi najlepšie, preto ho vybrali už  
v prvom výberovom kole. 
Partnermi projektu sú Stredná odborná škola 
obchodu a služieb z Nového Mesta nad Vá-
hom (riaditeľ Ján Hargaš), ktorá dlhodobo 
spolupracuje s hradom Beckov prostredníc-
tvom praxe svojich študentov a Zväz historic-
kých miest a obcí SR (Predseda Pavol Balžan-
ka).
Hlavný program konferencie začal príspev-
kom Prečo DRAGON uspel? v podaní pána 
Tomáša Michalíka, ktorý je odborným garan-
tom projektu a hlavným spracovateľom žia-
dosti. Vo svojom príspevku vyzdvihol najmä 
dlhodobú víziu obnovy hradu a cieľavedomú 
prácu obce Beckov na jeho obnove. Rovnako 
aj rast návštevnosti za ostatné roky. 
Súčasnému stavu a cieľom projektu sa ve-
noval riaditeľ neziskovej organizácie Hrad 
Beckov Peter Pastier. Zámerom obnovy je 
palác zachrániť. Uzavrieť a zastrešiť viacero 
priestorov, ktoré budú slúžiť expozičným, 
výstavným ako aj vzdelávacím alebo komerč-
ným účelom. Západný palác je odrazovým 
mostíkom pre obnovu severného paláca  

a možnosti otvorenia hradu aj počas celého 
kalendárneho roka. 
Odborný pohľad na obnovu odprezentoval 
pán Martin Bóna. Historicko-architektonický 
vývoj západného paláca bol veľmi inšpiratív-
ny a upozornil na výnimočnosť architektúry 
tohto paláca. Veď prvé kamenné múry po-
chádzajú už z 12. storočia.
Vrcholom konferencie bol príspevok archi-
tektov pani Aleny Tarabovej a Tomáša Stuch-
lého. Ich projekt má ambíciu rešpektovať 
autentické prvky, zachovať dedičstvo našich 
predkov a súčasne ponúknuť aj v prijateľnej 
forme moderné prvky, ako je napríklad zele-
ná strecha nad rytierskou sálou. 
Tak zvanou čerešničkou na torte bol záve-
rečný príspevok nórskeho partnera projektu 
vysokej školy Høgskulen for grøn utvikling  
v podaní pána Rhysa Evansa. Už dnes sa te-
šíme na výstupy spojené s prezentáciami  
a workshopmi, ktoré náš partner bude reali-
zovať na Slovensku. 
Po viac ako dvoch hodinách a štyridsiatich 
minútach bola konferencia ukončená a pro-
jekt pomyselným kladivkom poklepaný po 
základovom kameni. Veríme, že tak ako sa-
motná žiadosť, tak aj projekt bude úspešný a 
prinesie veľa dobrého pre hrad, obec Beckov, 
ale aj pre Slovensko. 
Záznam z konferencie si môžete pozrieť na strán-
ke: https://www.obec-beckov.sk/sk/hrad/330-za-
znam-z-otvaracej-konferencie.

Peter Pastier



„Hľadajme svoje životné ciele, pretože 
tak, ako lukostrelci musia určiť svoje ciele 
pred výstrelom, aj my skôr dosiahneme, čo  
chceme, ak sa na to zameriame.“ (Aristoteles)
Nakoľko v momentálnej situácii skoro všetko 
prebieha v online prostredí, a aby sme mohli 
dosiahnuť tie správne ciele, tak si buď samé 
vyučujúce vyhľadávame potrebné informácie 
na internete, alebo nám pani zástupkyňa po-
siela kontakty na rôzne webináre. Je to najmä 
pre tých pedagógov, ktorí často používajú 
slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a ne-
uspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. 
Keďže chceme byť pre našich žiakov vzorom, 
tak aj my sa vo svojom voľnom čase, mimo 
pracovnú dobu, ochotne vzdelávame, študu-
jeme, pracujeme na sebe, nestagnujeme. 
Dňa 9. marca 2021 sme sa zúčastnili on-line 
webinára doplňujúceho vzdelávania pre uči-
teľov cudzích jazykov: Slovíčka s aplikáciou 
WocaBee, sme sa zoznámili s novými, zau-
jímavými postupmi pri vyučovaní jazykov. 
Tento webinár absolvovali vyučujúce jazykov 
z prvého i druhého stupňa našej školy. Pre 
učiteľov Nemeckého jazyka prebiehajú pravi-
delné webináre na tému: Čarovná hra so slo-
víčkami, Zoznámenie sa s učebnicami Beste 
Freunde a Vitajte vo svete hravých interne-
tových platforiem (v 6. ročníku sme už začali 
hrať online hry v nemčine).  
Spoločnosť Microsoft Slovakia pripravila 
blog pre učiteľov a študentov, v ktorom sa 
venuje podpore škôl pri prechode na online 
vzdelávanie, najmä na platforme Microsoft 
Teams. Taktiež poskytuje podporné aktivity 
formou webinárov, videí, technickej podpory 
a konzultácií. Tak isto sme sa viaceré vyuču- 
júce zúčastnili.  
Ďalej sme mali možnosť využiť vzdelávanie 
o overení školskej pripravenosti detí pred 
vstupom do ZŠ – v oblastiach: motorika, sa-
mostatnosť, vnímanie, tvorivosť, myslenie, 
pravidlá, jazyk a reč, vedomosti, pamäť, emó-
cie, zmysly. Tento webinár mal názov – Čos-
koro školákom. A bol určený nielen pre pe-
dagógov, no i pre rodičov budúcich školákov. 
Pani lektorka nám vysvetlila, ako stimulovať 
školskú pripravenosť dieťaťa, ako efektívne 
pracovať s 5-6 ročnými deťmi, aké sú základ-
né znaky a kritériá školskej zrelosti. Ako bez-
problémovo rozpoznať aktuálnu rozvojovú 
úroveň dieťaťa pripravenými úlohami, ktoré 
by malo dieťa splniť. A mnoho ďalších zaují-
mavých informácií.
Ponuka on-line vzdelávania je pestrá. Tak isto 
sme sa zúčastnili webinára: Geografia nie je 
zemepis, kde nám pedagógovia z Univerzity 
Komenského vysvetlili, ako dosiahnuť ciele 
vzdelávacieho štandardu, ako rozvíjať geo-
grafické myslenie žiakov, ako rozvíjať kritické 
myslenie, čitateľskú gramotnosť, vyhľadáva-
nie informácií, ako pracovať s mapou, grafmi 
a schémami. 
Prínosný a zaujímavý bol webinár Viete ako 
učiť techniku?, kde lektorka z Univerzity Ko-
menského vysvetlila, aké je dôležité viesť deti 
k praktickým zručnostiam od útleho veku. Čo 

Deti, detičky! Všetci hovoríme o deťoch – 
nová generácia, sú nevinné, bezbranné, pre 
niekoho aj naivné, pretože nevedia toľko ako 
my. Rodičia a starí rodičia by pre svoje rato-
lesti urobili aj nemožné.
Dieťa treba chrániť, usmerňovať, učiť, ale 
hlavne dať mu to, čo sme my nemohli mať. 
Jedna z týchto vecí pre niekoho môže byť aj 
hra na ihrisku – pieskovisku. Určite ste si všim-
li, že v našej obci máme pekné nové a zreno-
vované detské preliezačky. Usmievajú sa na 
nás z mnohých kútov obce. Vďaka šikovným 
pracovníkom obecnej prevádzky sú vynove-
né. Je len na nás, ako dlho budú slúžiť svojmu 
účelu. Po zime a po uvoľnení opatrení zavíta 
jar a naše deti vyštartujú na poznané mies-
ta a pekne vymaľované preliezky. Skúsme im 
vštepovať, že to nie je samozrejmosť, že sa 
majú kde hrať. Oprava a renovácia nie je tiež 
samozrejmosť, na všetko treba peniaze, čas 
a zručné ruky. Treba si uvedomiť, že divoké 
skákanie a ničenie hojdačkám a preliezkam 
neprospeje a zlému zaobchádzaniu neodo-
lajú. Preto, milí návštevníci detských ihrísk, 
dbajme nato, aby vydržali čo najdlhšie. Mňa 
teší, keď je v našej dedine niečo pekné, zmo-
dernizované. Tým viac, že sme BECKOVČANIA 
a chceme byť hrdí na svoju obec. Verím, že 
tento môj postreh si prečítate a detičky sa 
určite budú dlho tešiť a zabávať na detských 
ihriskách. 
Detské ihriská sú: v parku - na Barine - 
v Matiaške - pri bytovkách - na ihrisku - vo 
dvore školy a škôlky.

ZT

   Mgr. Alexandra Cintulová Katarína Kučerová

Dňa 22. februára 2021 žiaci opäť „zasadli 
do školských lavíc“ po jarných prázdninách. 
Avšak piataci nabehli na pokračovanie online 
vyučovania v anglickom jazyku zábavnejším 
spôsobom. Počas prázdnin si každý z nich 
pripravil projekt na tému Moja rodina – My 
family. Žiaci vyhľadali staršie i novšie fotogra-
fie samých seba, svojich rodičov, starých ro-
dičov, niektorí dokonca aj prastarých rodičov. 
Vytvorili tzv. „family tree“, čo v slovenčine po-
známe pod pojmom rodokmeň. Usilovne po-
písali členov svojej rodiny a obohatili projek-
ty aj svojimi trefnými kresbami. Pri vytváraní 
projektov si osvojili slovnú zásobu a tvorenie 
viet v anglickom jazyku. Väčšina žiakov preja-
vila v svojich dielach aj lásku k prírode a zvi-
eratám, pričom v takmer žiadnom projekte 
nechýbalo domáce zvieratko ako významný 
člen rodiny. Dňa 25. februára 2021 si žiaci 
pripravili na online hodinu angličtiny svoje 
projekty a postupne všetkým zúčastneným 
predstavili a odprezentovali svoju rodinu. 
Niektorí dokonca pripravili aj Powerpoint-ové 
prezentácie na spestrenie vyučovania. Chcela 
by som pochváliť všetkých žiakov 5. ročníka 
za ich kreativitu, usilovnosť a zodpovednosť 
pri plnení úloh. Na záver mi zostáva poďako-
vať sa žiakom a tešiť sa na ďalšie podobné 
úlohy, pri ktorých zisťujeme, že škola môže 
byť i zábavou.
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Preliezky On-line vzdelávanie pre učiteľov

Projekt My Family

by mali žiaci ovládať v rôznom veku, aby sa 
vedeli samostatne o seba postarať. Ukázala 
nám ročník po ročníku, ako pracovať so žiak-
mi. Aby si vedeli zhotoviť nejaký výrobok, 
ušiť niečo jednoduché, zasadiť a starať sa 
o rastlinky, opraviť si bicykel, orientovať sa 
v domácnosti, viesť údržbu domácnosti a po-
dobne, bez rozdielu pohlavia dieťaťa. 
Pre vyučujúce matematiky boli webináre Fi-
nančná gramotnosť na 2. stupni ZŠ a Ma-
tematické prechádzky. V prvom prípade 
sa oboznamovali vyučujúce s koncepciou 
finančného vzdelávania na Slovensku, aké 
metódy vo výučbe uplatňovať, viesť žiakov 
k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompeten-
cií potrebných pre život. 
Matematické prechádzky sú určené pre žia-
kov, učiteľov, ako aj širokú verejnosť. Účastní-
ci prechádzok hľadajú a následne riešia súbor 
matematických úloh na reálnych objektoch 
okolitého sveta. Úlohy sa nachádzajú v pešej 
blízkosti a pri ich riešení sa často využívajú 
rôzne meracie pomôcky. Každá prechádzka 
musí obsahovať minimálne päť matematic-
kých úloh, vyžaduje si GPS lokalizáciu úlohy  
a obrázok vzťahujúci sa na miesto úlohy. Mate-
matická prechádzka je typ outdoorovej aktivity 
riešenej v skupinách, v ktorej členovia skupiny 
spolupracujú, komunikujú, hľadajú spoločné  
a čo najlepšie stratégie riešenia úloh. 

V tomto školskom roku si niektoré vyučujú-
ce zvýšili kvalifikáciu vykonaním atestačnej  
skúšky a ďalšia pani učiteľka sa na túto skúš-
ku pripravuje, alebo študujeme a dopĺňame si 
kvalifikácie aj pre iné predmety.
Odborné vzdelávanie spája v sebe zážitkové a 
skúsenostné metódy. Sú tu zaradené vzdelá-
vacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria 
výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný roz-
voj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvori-
vosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, 
vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať 
informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích 
procesov. Po absolvovaní všetkých webinárov 
sme získali do nášho pracovného portfólia 
odborné certifikáty. 
Záleží nám na našich vedomostiach, sme 
otvorené novinkám, snažíme sa neustále na 
sebe pracovať a byť vzorom pre našich žia-
kov.



Spočiatku sme mali obavy, ako zvládneme 
technické prepojenie z prostredia MS Teams 
do prostredia Zoom (nakoľko ho viacerí žiaci 
nepoznajú alebo nevyužívajú), no môžem po-
vedať, že piataci i šiestaci to zvládli absolútne 
bez problémov. Ďakujem trpezlivým a ochot-
ným rodičom, že deťom pomohli. Takže po 
„prekliknutí“ sa do iného online prostredia 
mohla prednáška začať. Najskôr sa nám 
predstavil koordinátor pre školy aj so svojou 
asistentkou, potom porozprával všeobecne 
o práci UNICEF a už sme sledovali reportáže, 
videá a počúvali príbehy. Po prednáške mali 
žiaci možnosť sa pýtať, čo ich zaujíma, no 
žiaľ, na každého sa z časovej tiesne ani nedo-
stalo. Avšak nemusí byť nikto smutný, preto-
že sme s UNICEF nadviazali spoluprácu a bu-
deme v prednáškach i besedách pokračovať. 
Takisto sa budeme zapájať do aktivít pre túto 
organizáciu a radi by sme sa postupne zara-
dili do programu – Škola priateľská deťom. 
Prvou úlohou bolo vytvoriť projekty o práci 
Unicef – to zvládli piataci výborne a niektorí 
svoje práce odprezentovali aj na vyučovaní.
Na záver môžem iba skonštatovať, že nie ka-
ždého prednáška úprimne zaujala (i naše deti 

Ako sme už v minulom čísle BN spomenuli, 
snažíme sa našim žiakom spestriť vyučovanie 
rôznymi aktivitami aj pri dištančnom vzdelá-
vaní. 
Žiaci 5. a 6. ročníka sa v stredu 3. marca 
2021 zúčastnili on-line prednášky, ktorú 
odprezentoval zástupca svetovej organizá-
cie UNICEF - Filip Mroč, ktorý je koordináto-
rom pre školy. Táto organizácia získala Nobe-
lovu cenu mieru a venuje sa najmä pomoci 
deťom vo viac než 190 krajinách. Je jednou 
z najvýznamnejších humanitárnych organi-
zácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi 
už viac ako 70 rokov. Pracujú usilovne deň čo 
deň, aby pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocit-
li v núdzi. Ochraňujú ich práva, zabezpečujú 
vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdela-
nie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 
Žiaci sa na prednáške dozvedeli o podvýžive 
detí, o detskej práci, o dôležitosti humanitár-
nej pomoci, o tom ako žijú ich vrstovníci v 
krajinách zmietaných vojnami a pustošených 
prírodnými katastrofami, o tom ako pomáha 
UNICEF a ako sa aj oni môžu stať superhrdi-
nami. A čo je dôležité a prínosné, že si naše 
deti uvedomili, ako sa vlastne majú dobre. 

 Vaša 6. trieda
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sú individuálne osobnosti s právom na svoj 
názor). No dovolím si tvrdiť, že máme vníma-
vé, citlivé a rozumné deti, ktoré chápu, čo sa 
okolo nich deje a nie každý vo svete si dokáže 
pomôcť sám, preto je aj naša pomoc potreb-
ná. Myslím si, že je veľmi dôležité, správnou 
výchovou, usmernením viesť deti – žiakov už 
od malička k humanitárnym aktivitám, ľud-
skosti, empatii a slušnému správaniu sa. 

KK

Marec sa od roku 1955 spája s mesiacom 
knihy. Cieľom je udržať a podporiť záujem 
o knižnú kultúru. Bolo to na počesť Mateja 
Hrebendu, ktorý bol ľudový spisovateľ a šíri-
teľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj 
zomrel v mesiaci marec, preto bol za mesiac 
knihy určený práve marec. Dnes úlohu Mateja 
Hrebendu prevzali knižnice.
V dnešnej dobe si ľudia informácie rýchlejšie 
vyhľadajú na internete, preto záujem o číta-
nie kníh hlavne u mladšej vekovej kategórie 
klesá. Musíme ale priznať, že dobrú knihu nič 
nenahradí. Kniha vzdeláva, zlepšuje pamäť a 
zvyšuje slovnú zásobu. 
Obsah vzdelania v školách je zameraný na roz-
voj a podporu čitateľskej gramotnosti, ktorú 
učitelia rozvíjajú rôznymi aktivitami a pro-
jektami. Keďže tento mesiac žiaci nechodili 
do školy, rozhodli sme sa počas dištančného 
vzdelávania vyhlásiť súťaž pre žiakov 1. a 2. 
stupňa. Počas celého mesiaca marec sa žia-
ci mohli zapojiť do súťaže o „NAJ“ výtvarnú 

Mgr. Anna Čičalová, 
 zástupkyňa riaditeľa školy

a literárnu prácu na tému: Marec – MESIAC 
KNIHY. Zo všetkých prác boli vybrané tie naj-
lepšie, ktoré boli za 1. stupeň odmenené vec-
nými cenami a za 2. stupeň si víťazi prevezmú 
svoje ceny po návrate do školy. Víťazné práce 
žiakov si môžete pozrieť na školskej webovej 
stránke.    Touto cestou ďakujeme rodičov-
skému združeniu za finančný príspevok, ktorý 
sme použili na nákup cien.
1. stupeň:
1. miesto: Rebeka Jamborová, 3. ročník • Zu-
zana Šutovská, 4. ročník
2. miesto: Petronela Šutovská, 3. ročník • Pe-
tra Varačková, 1. ročník
3. miesto: Rebeka Klčovská, 2. ročník
2. stupeň:
1. miesto: Nanette Ondrášiková, 5. ročník
2. miesto: Nikolas Kotleba, 6. ročník
Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným 
ďakujeme za snahu a účasť v súťaži.

Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyňa a milé 
pani učiteľky,
práca učiteľa veru nie je ľahkým chlebíkom.  
Každý, kto si túto neľahkú rolu vyskúšal, prí-
padne roky učí, dá tomu iste za pravdu. Práca 
s deťmi je určite ťažká, hlavne po psychickej 
stránke, no nezaobíde sa bez lásky k nám. Oce-
niť to však vieme až po rokoch. Touto básnič-
kou vám chceme povedať, že:
Zavreli nám školu, zostali sme doma, 
aby sa už nešírila tá hrozná CORONA.
Vyučovanie skončilo, učíme sa sami, 
učiteľov suplujú tie naše mamy.

Aj keď písomky a úlohy nám dávajú, viem, že aj tak nás radi majú. 
Často terčom vtipov a urážok, no je to len naša hlúposť. 
A do žiackych písali nám pätorky i jedničky... Tak všetko dobré vám prajú vaše detičky.
Ale keď niečo vyvedieme, vždy ste tu, vždy to spolu napravíme.  
Tak poďme spolu ďalej, kým sme tu my žiaci, je tu nádej.
Sme hluční, sme dobrá partia, s učiteľmi sťa jedna rodina.
I veršík k sviatku pripojíme, malý, no vrelý, aby Vám oči plné lásky zármutkom nikdy nestemnili.
Preto vám chceme povedať, že nikdy na tento rok nezabudneme, a za všetko vám ĎAKUJEME. 
Poďakovanie pani učiteľke Kučerovej
Milá pani učiteľka, sadnite si na kus slovka. Chcem Vám niečo povedať, iste nechcem žalovať.
Do uška Vám našuškať, z lásky niečo nalúskať. Pekný sviatok majte, s nami sa nehádajte.
Vy ste ma denne učili o kraji blízkom i ďalekom, 
Vy ste mi cestu ukázali, ako sa stať dobrým človekom.
Vďační sme Vám všetci za to, Vy ste poklad... naše zlato.

Detská práca vo svete, podvýživa a UNICEF

Marec - mesiac knihy

Žiaci ku dňu učiteľov

Na Slovensku a v Česku oslavujeme Deň uči-
teľov od roku 1955. 28. marec pritom nie je 
náhodný. V tento deň si totiž pripomíname 
výročie narodenia Jana Amosa Komenského. 
Dodnes je považovaný aj za učiteľa náro-
dov, svojím dielom, názormi a pedagogickou 
činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie 
osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval 
povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, 
bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či 
jeho intelekt. Napriek tomu, že svetová orga-
nizácia UNESCO vyhlásila za Svetový deň uči-
teľov 5. október, i tak sa u nás oslavuje stále 
v marci.
Pri tejto príležitosti si na nás učiteľov spome-
nuli i žiaci, napísali poďakovanie pre všetkých 
vyučujúcich, no posielali aj súkromné poďa-
kovania. Na takýchto žiakov môžeme byť 
právom hrdí. A nedá mi nespomenúť a poďa-
kovať rodičom za správne vedenie a výchovu 
svojich detí.

  KK

Deň učiteľov



Ing. Darina Jarábková
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Za normálnych okolností by ste sa viacerí mohli 5. marca t.r. osobne 
zúčastniť poslednej rozlúčky s najstaršou rodáčkou z Beckova, Annou 
Luljakovou, rod. Tlstovičovou, ktorá zomrela 1. marca 2021 v Trenčíne 
v roku svojich nedožitých 105. narodenín. Vzhľadom k stále trvajúcim 
pandemickým opatreniam, ktorým sa nevyhli ani takéto udalosti, ako 
sú pohrebné rozlúčky so zosnulými, bol aj tento pohreb vykonaný za 
účasti jej najbližších – dcéry Oľgy so synom a pravnukmi. Telo zosnu-
lej je uložené do hrobu vedľa jej matky Márie, rod. Kollárovej, a bra-
ta Štefana Tlstoviča. Touto formou vám sprostredkúvame zdieľanie 
niekoľkých myšlienok z  príhovoru brata farára Ondreja Peťkovskéh, 
ktoré vyslovil na mieste hrobového odpočinku našej zosnulej rodáčky 
Anny Luljakovej.
Každý ľudský život je Božím darom, a to platí zvlášť vtedy, keď sa 
človek dožije tak vysokého veku,  akého sa dožila vaša zosnulá mama, 
babka, prababka. Môžeme len predpokladať, čo všetko sa udeje po-
čas takého časového úseku, ktorý jej bol vymeraný. Rozličné zážitky 
a mnohé vzácne skúsenosti získala vaša zosnulá počas rokov pozna-
čených námahou, rozličnými skúškami a súženiami, ale aj takých, v 
ktorých panovala radosť, spokojnosť a v kruhu rodiny zdieľané chvíle 
vzájomnej lásky a šťastia.

Práve za tie chvíle chceme i teraz vzdať vďaku Pánu Bohu, tomu ktorý 
určuje hranice nášho pozemského života. Jemu patrí vďaka i za taký 
dlhý život vašej drahej zosnulej – život, ktorý sa začal v rodičovskom 
dome tu, v Beckove a po vyše 104-ročnom zemskom putovaní na-
chádza tu aj svoje hrobové odpočinutie.
Skúsený znalec ľudského života – biblický pisateľ žalmu, z ktorého 
sme si na začiatku prečítali – Žalm 71,9: „Nezavrhni ma v čase staroby 
a keď mi sila zmizne, Ty ma neopusť.“ – dobre vedel, že by sme si dar-
mo kládli otázky a hľadali na ne odpovede, darmo by sme sa pokúšali 
pochopiť tajomstvá vzťahujúce sa na priebeh ľudského života a smrti, 
pretože správne pochopil, že všetko je podriadené Božím poriadkom...
Pre nás aj v tejto chvíli má jasnú úpravu a radu – padnime na kolená 
pred Všemohúcim Hospodinom a svoje životné cesty vložme do Jeho 
rúk. On je naším Stvoriteľom, je jediným Pánom sveta a života. On nás 
neopustí – presviedča nás slovo žalmistovo. 
A keďže si Boh nepraje smrť a zahynutie hriešneho človeka, ale obeto-
val život svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, vydal Ho bolestiam 
i smrti na kríži, aby nás zachránil. On je Cesta, Pravda i Život. On aj 
nás uisťuje v slove Písma svätého. Kto verí v Neho keby aj umrel, živý 
bude!
„My sme iba pútnici – Ty nás sprevádzaš, sme tu len hostia, Ty nás 
požehnávaš... Ó, Bože drahý, keď život skončíme, nech sa u Teba všetci 
uvidíme. Amen.“

Odišla jedna z najstarších 
obyvateliek našej obce

Pohreb najstaršej rodáčky z Beckova

Spoločenská kronika - marec, apríl

Alojzia Blašková, rodená Štefániková 
(2. júl 1926 Beckov – 10. marec 2021 Ilava) 
Pred piatimi rokmi oslavovala 90. narodeniny – nechýbali sme ani my, 
starosta obce a sociálna pracovníčka, potešili sme ju kyticou kvetov, 
a ona, ešte svieža a v dobrej nálade, nám rozprávala o svojom živote 
v mladosti aj v posledných rokoch, o slabnúcom zraku, ale aj veľkom 
optimizme, čo ju držal v pohode takmer storočie jej žitia. Napísali sme 
o našej jubilantke aj do BN (č. 4/2016, s.10) a dúfali, že čo nevidieť 
prídeme zase... Avšak v tomto smere ľudské plány bývajú korigované 
vyššou vôľou. Čas jej odchodu nastal 10. marca, práve vtedy končila 
jej hospitalizácia v nemocnici v Ilave, ale cesta z nemocnice už nesme-
rovala k dcére do Rakoľúb, ako chcela rodina, ale domov, do rodného 
Beckova, kam sa túžila vrátiť. A v sobotu 13. marca, kedy sa konala 
posledná rozlúčka s jej ostatkami, sa jej to podarilo – nadobro spoči-
nula v rodnej zemi. Pamiatka na ňu nech zostane vo vašich srdciach!
So zosnulou sa lúčia syn Jozef a dcéra Anna s rodinami a pozostalí po 
dcére Elene.
Na fotografii z albumu p. Blaškovej z r. 1974 sú ako pracovníci na Hrade 
Beckov bratia Tlstovičovci, Štefan a Ján, Alojzia Blašková, Ján Bella, Štefánia 
Harmádyová – už všetci sú len v našich spomienkach. 

Dňa 2. apríla 2021 vo veku nedožitých 72 rokov 
naveky opustil rady rodiny, priateľov a bývalých 
spolupracovníkov Marián Beták – hráč č. 8 fut-
balových oddielov Slovana Beckov a Považanu 
Nové Mesto nad Váhom. Česť jeho pamiatke!
Marián Beták 14. augusta 2005. Foto: P. Ondrejovič

Narodil sa - Daniel Drahoš
Blahoželáme
50 rokov - Mgr. Viera Hušlová, Petra Šimková, Katarína Černáko-
vá, Iveta Martišová, Eva Paulusová

55 rokov - Darina Kubíčková
60 rokov - Ivan Pagáč
65 rokov - František Sládek, Marta Podhorská
70 rokov - Ing. Viliam Maslo, Karol Šimko
80 rokov - Paulína Jamrichová, Anna Uhrinová
90 a viac rokov - Mária Zbudilová, Justína Mináriková.

Ku krásnemu životnému jubileu – k 50. výročiu 
uzatvorenia manželstva – blahoželáme Ľubici 
a Rudolfovi Budayovcom a prajeme veľa šťast-
ných rokov spoločného života!
Syn Erik a dcéra Martina, vnučky Paulína a Ni-
koleta s rodinami a sestra Maja s rodinou.

Rozlúčili sme sa - Anna Luljaková r. Tlstovičová, Ján Jaroščiak, 
Alojzia Blašková, Marián Beták, Kamil Jaroščiak

Rudolf a Ľubica Budayovci 11.04. 1971. Zdroj: MJ

Dňa 23. apríla 2021 oslávi významné životné 
jubileum – 50 rokov – člen PZ Hurban Beckov 
Ing. Ján Kováčik. Do ďalších rokov života mu 
prajeme pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa 
poľovníckych úspechov. 
Dňa 15. marca 2021 Ing. Ján Kováčik písomne 
oznámil ukončenie členstva v PZ Hurban Bec-
kov. Za dlhodobú činnosť v združení uvedená 
gratulácia mu právom patrí. 

Blahoželanie ku zlatej svadbe



Keď sme kedysi spoločne drali školské lavice 
v našej novej školičke, ani nám nenapadlo, 
že roky života ubehnú tak rýchlo, hlavne tie 
posledné – a zrazu prvé okrúhle jubileum – 
päťdesiatka a vzápätí ďalšie – šesťdesiatka. 
Napriek veku – čo už s ním, rôčky pribúdajú 
každému – stále máme rôznorodé pracovné 
i záujmové aktivity, ktoré nás napĺňajú a pri-
nášajú radosť.  
Najskôr si pripomenieme našu jubilantku 
niekoľkými biografickými poznámkami (pí-
sali sme o nej aj v BN č. 1/2011, s.23): Jana 
Soukeníková (nar. 1. februára 1961), rodená 
Ondrejovičová, dcéra známeho priekopní-
ka slovenského dizajnu Jána Ondrejoviča, 
po absolvovaní beckovskej základnej školy 
odišla na Moravu, do rodiska svojej mamy 
Věry, kde v Uherskom Hradišti pokračovala 
v štúdiu na Strednej umelecko-priemyslovej 
škole a od jej skončenia sa naplno venova-
la (a stále venuje) výtvarnej tvorbe – maľbe, 
grafike, počítačovej grafike, rôznym výtvar-
ným aktivitám – od návrhov pohľadníc cez 
tvorbu novín až po výrobu šperkov. Rodný 
Beckov opustila rok pred nežnou revolúciou 
a natrvalo sa usadila s manželom a dcérkou 
Vandou v Plzni. Žiaľ, zakrátko sa nečakane 
uzatvorila kapitola jej manželského života 
tragickou nehodou manžela Pavla Soukeníka, 
vynikajúceho športového strelca – olympio-
nika z Nivnice (ČR). Časom ukončila aj svo-
ju pripútanosť k mestu Plzeň – pracovnú aj 
osobnú. Potrebovala nabrať „druhý dych“. 
Dcéra už dospela, a keďže mala „túlavé to-
pánky“, vybrala pre obe krásne miesto pri 
Stredozemnom mori, a mama sa odhodlala 
– už v zrelšom veku – zmeniť  nielen adresu 

Pripravila Dana Badžgoňová
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Vzdialená - blízka jubilantka Jana Soukeníková

List čitateľom Beckovských novín

trvalého pobytu, ale aj krajinu a zemepisné 
pásmo. Jej domovom sa pred štyrmi rokmi 
stalo mesto Sant Antoni de Portmany na špa-
nielskom ostrove Ibiza. 
DB: Janka, odsťahovala si sa v marci 2017 po 
30 rokoch z Plzne do oblasti, ktorá sa spája 
u nás, suchozemcov, s romantickými predsta-
vami života na pláži, morom a slnkom takmer 
po celý rok. Ako hodnotíš s odstupom 4 ro-
kov svoju voľbu nového domova?  
JS: Áno, takú predstavu som mala aj ja. Ale 
každodenný život je trochu iný, než si pred-
stavuje dovolenkár. Musí sa i pracovať, aby 
bolo z čoho žiť. Ale, pretože máme otvorené 
v nočných hodinách, tak si užívame i more, 
slnko, pláž.
DB: Živíte sa podnikaním v oblasti reštaurač-
ných služieb, ponúkate tradičné menu alebo 
sa snažíte obohatiť miestne jedlá o slovenské 
a české špeciality? Ako sa ľudia na Ibize stra-
vujú, čo ti na ich kuchyni chutí?
JS: Máme licenciu na reštauráciu, ale doteraz 
sme prevádzkovali skôr rýchle občerstvenie. 
V máji sa sťahujeme na turisticky atraktívnej-
šie miesto a ponúkané menu sa zmení. Bude 
sa podávať španielska paella, ale aj guláš 
s knedľou. Klientela bude hlavne z turistov, 
postupne prispôsobíme menu požiadavkám. 
Osobne si tu varíme české i slovenské jedlá 
z dostupných surovín (Lidl). Ale kyslú kapustu 
a bryndzu na halušky kupujem v rumunskom 
obchode. Bryndza španielom vôbec nechu-
tí. Z domácich zdrojov obľubujem krevety, 
mušle alebo ryby, ktoré chutia úplne inak ako 
kupované na Slovensku či v Čechách.
DB: Začiatky boli iste náročné, sťahovanie do 
nového, otvorenie reštaurácie – v tom čase 
si robila aj grafiku Beckovských novín – ti 
iste dali zabrať, ale nie nadlho, už čoskoro si 
začala s vlastnou tvorbou – šperky a maľba. 
V nich cítiť inšpiráciu tamojšou krajinou, mo-
rom, slnkom. Čomu sa venuješ, s akým úspe-
chom – alebo: čo sa páči Ibizanom? 
JS: Začiatky sú všade ťažké. Našťastie dcé-
ra ovláda španielčinu i angličtinu, tak na 
úradoch vybavuje ona. Trochu iné pravidlá 
pri podnikaní, ale zvládame. Niekedy krútim 

hlavou, darmo sa u nás nehovorí „španielská 
dedina“. Moje maľovanie sa tiež tematicky 
zmenilo. Ibizanom sa páčia obrazy s temati-
kou Ibizy alebo hippie styl. Začala som robiť 
i šperky, materiál nachádzam na pláži. A po-
tom už stačí len fantázia... https://www.face-
book.com/Yanna.Ibiza 
DB: Už druhý rok trvajúca pandémie dáva 
zabrať každému, určite aj ty sa musíš popa-
sovať s jej dôsledkami. Ako to zvládate, ste 
zaočkované? 
JS: Zaočkované zatiaľ nie sme. Momentálne 
fungujeme takzvane cez okienko a rozvážka. 
Pandémia zavarila i nám. Preto sme sa roz-
hodli pre nové atraktívnejšie miesto. Potre-
bujeme turistov. Informácie sú povzbudivé, 
rezervácie na hotely sú už vypredané. Tak dú-
fame, že sezóna bude OK.
Aj ja dúfam, že pandémia do Vianoc pomi-
nie a my sa uvidíme v Beckove, kam si zvykla 
pravidelne chodievať na sviatky. Držím palce 
a prajem veľa zdravia a tvorivých síl!

Milí čitatelia Beckovských novín, 
možno ste si niektorí všimli, že na titulke sme 
v tomto roku začali písať XXVI. ročník, čo zna-
mená, že BN zavŕšili štvrťstoročie svojej exis-
tencie. Že noviny sú dobrá vec netvrdím len 
preto, že ich mám na starosti pracovne. Sú 
pre obec a jej občanov potrebné, lebo pro-
stredníctvom BN môžu spolu transparentne 
komunikovať. Úrad v nich poskytuje obča-
nom potrebné informácie o svojej činnosti, 
ktoré sa občania dozvedia „z prvej ruky“ – sú 
informovaní pravdivo a objektívne. Infor-
mácie z OcÚ sú aj na obecnom Facebooku 
a webovej stránke, ale nie každý má prístup 
na internet či sociálne siete alebo cez ne ko-
munikuje. A práve noviny poskytujú priestor 

na rozsiahlejšie články či zložitejšie témy, pre 
ktoré na takýchto sieťach nebýva miesto. 
Opodstatnenosť BN spočíva predovšetkým 
v tom, že na stránkach BN majú občania mož-
nosť vyjadriť slobodne svoje názory, podnety, 
otázky – môžu sa sami zapojiť do ich tvorby, 
prezentovať sa svojimi aktivitami a záujmami, 
tak isto spoločenské organizácie a cirkvi majú 
v nich priestor na kontakt s občanmi. Majú, 
ale nie vždy ho využívajú. Občas sa len do-
počujeme, že BN sú také alebo onaké, že už 
nie sú také, ale sú onaké. Z môjho pohľadu 
je to nepodložené, kto niečo podobné roz-
práva, nemá skúsenosť, ako veci fungujú. 
Na obecnom úrade píšeme články (oznamy 
a pod.) za svoju oblasť, nechcite, aby sme 

písali aj za vás, občanov, prípadne za cirkvi, 
školu, športovcov, hasičov, poľovníkov, vče-
lárov, záhradkárov, bytové družstvá a pod. 
Ak chcete čítať o aktivitách napr. ochrancov 
prírody, sami musíte takýto článok do novín 
napísať alebo zabezpečiť iného autora, aby 
článok napísal a poslal do BN (je to len prí-
klad, práve z tejto oblasti články pravidelne 
publikujeme). 
Aktivita by mala byť aj na vašej strane. Na 
úrade ani ja nemám na starosti len Beckov-
ské noviny – všetci máme kumulované funk-
cie, a niekedy sa stane, že v čase uzávierky 
čísla je toľko iných povinností – teraz budem 
hovoriť za seba – , že som rada, keď sa mi 
podarí zostaviť a pripraviť BN do tlače včas. 
Preto aj občas prehliadnem nejakú chybičku, 

Ukážka zo súčasnej tvorby Jany Soukeníkovej: 
Dva symboly Ibizy – ružové plameniaky a Es Ve-
dra, skla vystupujúca z mora, na ktorej sa kedysi 
pásli divé kozy. Zdroj: JS

... pokračovanie článku na strane 12
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Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé 
roky. Prečo je tomu tak a čo s tým má Ma-
tej Hrebenda Hačavský spoločné si priblížime 
v tomto článku. 
Matej Hrebenda sa narodil 10. marca 1796 
v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 
v Hačave. Bol to slovenský národný buditeľ 
a ľudový spisovateľ. Na svoje potulky po rod-
nom kraji, ale i po iných stoliciach či dolno-
zemských osadách chodil s batôžkom kníh, 
palicou v ruke a najčastejšie bol oblečený do 
rimavského kroja. Poznali ho veľkí i malí, bol 
priateľom všetkých dobrých ľudí. Matej ne-
mohol chodiť do školy, tak sa vzdelával sám. 

Kto bol Matej Hrebenda Hačavský a prečo je marec mesiac knihy?
Od narodenia mal zrakovú chybu a postupne 
sa jeho zrak zhoršoval. Veľmi rád čítal, avšak 
zhoršujúci stav očí mu to dovoľoval čoraz 
menej. V deviatich rokoch už nemohol čítať 
pri svetle, v pätnástich ani počas dňa. Tak 
chodil od domu k domu a prosil, aby mu ľu-
dia čítali. Neraz prešiel aj 5 dedín, kým našiel 
ľudí, ktorí mu boli ochotní čítať. Vo svojich 
14 rokoch napísal svoje prvé verše. Otec ich 
prepísal na polhárku a podal každému dob-
rodincovi. Jeho literárne prvotiny boli prijaté 
celkom priaznivo. Dodnes sú uložené jeho 
rukopisy, literárne prvotiny, básne, piesne, 
vinše, listy i testament v Matici slovenskej. 
Zapísal sa najmä ako rozširovateľ slovenských 
a českých kníh. Knihy rozširoval po celom 
Slovensku, prechodil však aj Prahu, Viedeň, 
Pešť či Dolnú zem. Na svojich cestách zachra-
ňoval knihy pred vyhodením, pálením, roztr-
haním. Zachránil mnoho kníh, a tým sa priči-
nil o vybudovanie knižníc. Medzi obyčajnými 
ľuďmi, podľa ktorých čítanie bolo určené iba 
vzdelancom, šíril osvetu, kultúru a prostred-
níctvom kníh poúčal ľudí. Okrem kníh zbieral 
aj ľudové piesne, rozprávky, ktoré sa dostali 
do zbierok Jána Kollára a Pavla Dobšinského. 
Všetky nazbierané dokumenty Matejovi zapi-
soval pomocník, ktorý ho sprevádzal od roku 
1842. Nazhromaždil 58 kníh, ktoré mu však 

zhoreli v krokavskom ohni, on však začal od-
znova. Vo svojom rimavskom kroji, s palicou 
v ruke a batôžkom kníh na chrbte. V temných 
končinách roznášal svetlo. A ako to už býva, 
dobrí ľudia majú ťažký život, a taký bol aj ten 
Matejov. Napriek tomu miloval život, dával 
lásku, radosť a tešil sa z každej maličkosti či 
darovanej knihy. Nezaujímal sa o slávu, v ľu-
ďoch hľadal priateľstvo, ochotu, kúsok šťas-
tia. Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam 
nič.“ Aj napriek svojej slepote videl oveľa viac 
ako ostatní. Knihy vnímal, videl srdcom a nie 
očami.
V roku 1955 v bývalom Československu vy-
hlásili marec ako mesiac knihy na počesť 
Mateja Hrebendu Hačavského s cieľom 
podporiť u ľudí záujem o knihy tak ako voľa-
kedy Matej. Pri príležitosti stého výročia smrti 
v roku 1980 Mateja Hrebendu vyhlásili za ju-
bilanta UNESCO. 
Uprostred Hačavy stojí dôstojný pamätník, 
ktorý pripomína, že:
„...tu pracoval pilný, pracoval pre národ, ku 
malým silám pridal veľkú lásku, mnohú ná-
mahu a vytrvalosť, pilnosť, a tak vykonal 
veľké úlohy...“ Silvia Hlavová
Zdroje: www.mesto.hnusta.sk; Wikipédia; www.
hashtag.zoznam.sk

niekde chýba čiarka, niekde je na viac, občas 
prehliadnem zle rozdelené slovo (túto neple-
chu nám robí grafický program), aj v nadpi-
se sa už vyskytla chyba... Nejde o to, že by 
sme to nevedeli či svojvoľne to neopravíme 
(ja a grafik), ale v tom chvate to jednoducho 
prehliadneme (ako aj naši kolegovia v iných 
novinách, dokonca aj v knihách nájdem dosť 
chýb, oko sa časom vycvičí, veľmi dobre to 
poznajú najmä učitelia). 
Ďalšie opatrenie: Aby sa nestalo, že v rubrike 
jubilanti sa objaví meno, ktoré tam nemá byť, 
prípadne niektooré meno tam bude chýbať, 
tak sme sa v redakčnej rade tentoraz defini-
tívne dohodli, že rubrika JUBILANTI bude vý-
lučne na vás, na občanoch. Vy najlepšie viete, 
že máte jubileum a ak chcete, aby sme vás 
spomenuli aj v BN, tak nám text informácie 
o jubileu pošlete písomne – najlepšie na pa-
pieri (ktorý vhodíte do schránky na OcÚ, po-
šlete poštou alebo odovzdáte autorke tohto 
textu alebo p. Tehlárovej osobne) – nielen 
kvôli pandémii.
Môže to vyzerať takto:  • Meno a priezvisko, 
titul, č.d.: Janka Nováková, Ing., Beckov č.1 • 
Adresát: Beckovské noviny • Dátum: 1.4.2021 
• Vec: Zverejnenie môjho mena v rubrike JU-
BILANTI – žiadosť • Súhlasím, aby bolo moje 
meno zverejnené v BN č.2_3_4_5_6-2021 
v rubrike JUBILANTI 50–60–70–80–90 rokov 
alebo v rubrike 40.–50.–55.–60. VÝROČIE 
UZATVORENIA MANŽELSTVA (príp. iné). Ďa-
kujem. • Podpis: Janka Nováková 
Vlastnoručným podpisom súhlasím s uvedením 
mojich osobných údajov v zmysle poučenia: 
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Svojím podpisom ako dotknutá osoba v zmysle 
§5,7,14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov 
a môj súhlas je vážny a slobodne daný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný prejav mojej vôle ako 
dotknutej osoby. Môj súhlas je viazaný na kon-
krétny účel (§13), a to uverejnenie môjho veku 
(50–55–60–65–70–75–80–85–90 a viac rokov), 
mena a priezviska; na uverejnenie môjho mena a 
priezviska a mena a priezviska môjho manželské-
ho partnera v prípade výročia sobáša v Beckov-
ských novinách č.1–6/2021 v rubrike Spoločenská 
kronika. Súhlas poskytujem redakcii Beckovských 
novín, obecným novinám Obce Beckov. Zodpo-
vedná osoba: Mgr. Dana Badžgoňová. 

Pri príprave BN č.2 sme nám známym jubi-
lantom vhodili do schránok lístočky s textom 
ako vyššie, aby nám žiadosti o zverejnenie ju-
bilea – ak budú chcieť – vrátili. Stalo sa v 15 
prípadoch. Ďakujeme. Súhlas s uverejnením 
jubilea nájdete na webstránke obce v časti 
Beckovské noviny.
Samozrejme, milí čitatelia, môžete naďalej 
písať spomienky na výročia narodenia, úmr-
tia, uzavretie manželstva. Buďte aktívni, vyu-
žite čas, ktorý musíme tráviť doma z dôvodu 
pandémie, prezrite si staré fotoalbumy, za-
spomínajte na aktivity svojich mladých rokov 
(napríklad) a možno prídete na to, s akými 
spomienkami by ste sa radi podelili s ostat-
nými.  
Všetkým prispievateľom ďakujeme za do-
terajšiu 25-ročnú spoluprácu a tešíme sa na 
ďalšiu. Veľmi si vážime – a vždy sme si váži-
li, nech ktokoľvek robil Beckovské noviny, že 
mnohí z vás si jednotlivé čísla odkladáte, chá-
peme to tak, že vám záleží nielen na BN, ale 
hlavne na našej obci a radi tu žijete. 

Beckovské noviny potrebujú aj vašu zaanga-
žovanosť, vážení čitatelia, aby mali srdce.
Tu platí: písať je zlato a mlčať striebro.

S úctou Mgr. Dana Badžgoňová

DB

List čitateľom BN

Šiestačky z našej ZŠ 
zbierali odpadky
Sára Klčovská a Lea Rut Cipciarová si v pon-
delok 26. apríla 2021 vyskúšali, ako je to 
upravovať po iných – v okolí obecného úradu 
a pri Hôrkach vyzberali tri vrecia odpadkov, 
za čo im patrí pochvala. Ak by si to vyskúšali 
aj iní, určite by potom nepohodili len tak nie-
čo kde-kade na zem. Aj takto sa dá uctiť Deň 
zeme (22. apríl).



strieľali do neho. Ján Tupý zostal doma pod 
bránou. Neutekal. Bránu rozstrieľali, tam ho 
zasiahlo. Bol to najstarší z bratov Tupých, bol 
už dospelý. Pri bombardovaní najviac zasia-
hli Medňanských kaštieľ. Nehorel, poškodili 
len múry. Niektorí ľudia tam bývali. Druhou 
obeťou bola malá Nelka, ktorá mala vtedy 
tri roky.“ Petronela Striežencová (18.1.1942-
5.4.1945) bývala u svojej babky Márie Šimko-
vej, kde ju nechali jej rodičia v dobrej viere, 
že sa jej nič nestane, ale dom dostal priamy 
zásah... V matrike je zapísané, že sa tak udialo 
o 9. hodine dopoludnia. 
Pri Jánovi Tupom je doslovne zapísané: „Za-
bitý pri leteckom nálete“. Treťou obeťou bola 
73-ročná vdova Katarína Katušincová, rod. 
Brezány, ktorá zahynula pri neskoršom nálete 
asi o dve hodiny.
„Bombardovaním na majetku utrpeli škodu 
Anton Šimko, Karol Pavlovič, Emil Vavro, vd. 
Júlia Rumánková, Ján Kováčik, Štefan Mlčúch, 
Jozef Špánik a iní, ktorí však nežiadali náhra-
du od súkromnej dobročinnosti. Hore uvede-
ným bola MNV zozbieraná v obci (Zdroj: PKO, 
s.159-160) suma 31.100 Kčs, ktorá im bola 
rozdelená ako náhla pomoc spoluobčanov.
Na druhý deň, 6. apríla 1945, vstúpili rumun-
ské a sovietske jednotky do Beckova bez 
boja, čo môžeme aj zdokumentovať vďaka 
Ľudovítovi Lajdovi z rodiny Ondrejovičovcov, 
ktorý prišiel z Bratislavy do Beckova, aby uni-
kol frontu a ako amatérsky fotograf urobil 
päť fotiek z príchodu oslobodzovacích vojsk 
do Beckova – na jednej fotke vidíme vojakov 
na hlavnej ceste pred Strekáčom, vpravo múr 
kláštora (fotky pozri v BN 2/2017, s.17).
V sirotinci – kaštieľ Sztrechayovcov – bola  
zriadená improvizovaná vojenská nemocni-
ca, pracoval v nej prof. MUDr. Ladislav Bol-
cek, ktorý bol v obci evakuovaný aj s rodinou 
z Bratislavy. Ošetrovali tam ranených z obce 
i okolia. 
„Už 9. apríla 1945 mal prvú verejnú schôdzu 
Miestny národný výbor v Beckove. Členmi 
tohto MNV boli: 1. Martin Adamovič, 2. Ľu-
dovít Kolár, 3. Jozef Tupý, 4. Július Čikel, 5. 
Samuel Čikel ml., za stranu pravicovú náhrad-
ník Štefan Ondrejovič na Rádku. 6. vdp. Juraj 
Kočický, ev. a. v. farár, 7. Pavol Wiener, 8. On-
drej Masarik, 9. Štefan Kolár, 10. Karol Bôrik za 
stranu demokratického stredu, náhradník Sa-
muel Bončo. 11. Pavol Kročitý, 12. Jozef Fied-
ler, 13. František Krúpa, 14. Štefan Rýzner, 15. 
Jozef Slíž za stranu ľavicovú, náhradník Štefan 
Gavač.“  Miestny národný výbor bol potom 

Už minulý rok, kedy sme si mali pripomenúť 
trištvrte storočia od ukončenia druhej sveto-
vej vojny masovými oslavami víťazstva nad 
fašizmom, sme zostali zaskočení nečakanou 
situáciou, keď celý svet ovládla – tiež masová 
– epidémia COVID-19 a o oslavách s účasťou 
verejnosti sa od polovice marca nedalo ani 
hovoriť. Koronavírus zasiahol do každoden-
ného života všetkých ľudí – tak ako kedysi voj-
na, ktorej koniec si pripomíname aj v tomto 
roku – znovu komorne, bez účasti verejnosti. 
V nedeľu, 4. apríla 2021, obyvateľov obce na 
spomienkovom podujatí zastúpili len starosta 
obce Daniel Hladký a poslanci OZ Ing. Jaro-
slav Martiš a Anna Kabelíková (plus členka RR 
BN, ktorá udalosť zdokumentovala). Zdravie 
a životy ľudí v súčasnosti musia mať prednosť 
pred účasťou na pietnej spomienke. 
Každoročne zvykneme písať o týchto udalos-
tiach aj v našich novinách, ibaže po 76 rokoch 
už nie sú pamätníci. Informácie môžeme čer-
pať len z matrík a archívov, prípadne z obec-
nej kroniky, teda zo spomienok, ktoré už boli 
zaznamenané a môžeme len dúfať, že aj ove-
rené – napríklad v matrikách. 
Spoľahlivo vieme, že začiatkom apríla 1945 
jednotky 1. rumunskej armády obsadili 4. ap-
ríla Hrádok a smerovali na Beckov. Boje pre-
biehali po Rakoľuby. Odtiaľ Nemci ustúpili cez 
Váh na Mnešice. Rumuni 5. apríla bombardo-
vali Beckov, v domnienke, že Nemci sú ešte 
v dedine.  
Anton Straka spomínal 11. mája 2009 na uda-
losti z 5. apríla 1945 takto: „Bol letecký ná-
let, blížil sa front. Mysleli si, že Nemci zostali 
v parku. Lietadlá urobili prvý nálet, hádzali 
zápalné bomby, niektoré domy Pod Hôr-
kou zhoreli, chytili sa strechy – Koníčkovci, 
Mlčúchovci, Vavrovci... Kto mohol, pomáhal 
hasiť. Keď nadleteli druhý raz, vo Vystrkove 
horel Pavlovič. Utekali sme cez Tupého dvor 
do záhrad a schovávali sme sa za múr, lebo 
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Spomienka na oslobodenie našej obce

znovu zvolený 31. mája 1945. Predsedom 
MNV sa stal Martin Adamovič. 
Zo zajatia sa vrátili (PKO, s.164-165): „Štefan 
Jamrich, Ján Psotný, Pavol Schiffel, Viliam Bru-
novský, Vladimír Tupý, Štefan Tlstovič, Anton 
Martiška, Štefan Sabadka, Ján Novák, Štefan 
Mlčúch, Michal Vlna, Karol Pavlovič, Štefan 
Straka, Adam Školár, ktorý bol ťažko ranený. 
V zahraničnej armáde boli Ján Tunega v Čer-
venej armáde, vo Francúzsku bojoval Pavol 
Janík a J. Pavlík. 
V koncentračnom tábore Kleidenbach zahynul 
17. februára 1945 Jozef Letko, do obce sa ne-
vrátil syn podpredsedu MNV Zdenko Krúpa, 
ktorý sa zapojil do SNP, partizánmi boli aj Jo-
zef Ryzner a Jaroslav Filip. Nevrátil sa ani kál-
nický učiteľ František Dauda, syn ev. učiteľa F. 
Daudu z Beckova. 
Oslobodenie obce prinieslo slobodu aj židov-
ským rodinám ukrývajúcich sa na Salaši u Jána 
a Zuzany Urbanovcov. V jeseni 1944 manže-
lia Urbanovci prichýlili desaťčlennú skupinu 
(traja bratia a ich dve ženy, tri dcéry, sestra 
a mladík) utečencov z Medzilaboriec, rodinu 
Grünfeldovcov. Najskôr žili s Urbanovcami na 
Salaši, neskôr v bunkri nad Klokočovkou. Po 
vojne odišli do Izraela a USA. Druhá rodina 
prišla 30. novembra 1944, keď Nemci robili 
razie po okolitých horách, bolo ich šesť čle-
nov, bratia Maximilián a Samuel Kurzovci, ich 
manželky Terézia a Helena a synovia Juraj (15 
rokov) a Peter (9 rokov). Aj oni sa krátko ukrý-
vali na Salaši, najviac v bunkri v Líščej doline. 
Po oslobodení bývali v Beckove (v dome, kde 
je dnes Jednota), až odišli do Bratislavy, kde 
dodnes žije rodina Petra Kurza a rodina star-
šieho Juraja zase v Nemecku. 
„Miestny národný výbor chopil sa obetavej 
práce jak na poli verejnej správy, vedenia 
obecného hospodárstva, ochrany záujmov 
celého obyvateľstva a všetkých úkolov v obo-
re práce rekonštrukčnej. Zásobovanie obyva-
teľstva, zásobovanie osloboditeľskej bratskej 
ČA a iné bežné veci boli ťažkými úkolmi, ktoré 
MNV zdolal zdarne. V obci gestapom surovo 
týraní a zavraždení dvaja partizáni, usmrtení 
2.12.1944, boli slávnostným spôsobom po-
chovaní 19.5.1945. Zvlášť okázalo a krásne bol 
oslávený prvý máj 1945 za spoluúčasti v obci 
prebývajúcich vojakov bratskej ČA.“ Zdroj: Pa-
mätná kniha obce Beckov, s.160-161. 
Od vtedy prešlo dlhých 76 rokov a my dú-
fame, že k nim bude pribúdať každým rokom 
ďalší a ďalší mierový rok, aby dostali šance aj 
deti našich detí na pokojný život tak, ako sme 
ho mali my...

Mgr. Dana BadžgoňováZT

Pamiatka oslobodenia 
našej obce
V nedeľu, 4. apríla 2021, si predstavitelia na-
šej obce, starosta Daniel Hladký, jeho zás- 
tupca Ing. Jaroslav Martiš a poslankyňa OZ 
Anna Kabelíková, uctili pamiatku oslobodenia 
Beckova položením venca k pomníku padlých 
hrdinov v parku pod hradom. Pietnym aktom 
vyjadrili úctu a vďaku hrdinom, ktorí položili 
svoje životy za našu slobodu.
Z dôvodu zachovania opatrení kvôli šíreniu 
koronavírusu sa opakovane konala pietna 
spomienka bez účasti občanov. Nekonal sa 
lampiónový sprievod zo školy, ani nevystúpil 
spevácky zbor. Ešte v roku 1945, rovnako 
ako dnes, pripadol dátum oslobodenia našej 
obce – 5. apríl 1945 – na veľkonočný týždeň.
„Nesmieme zabudnúť na obete a hrôzy 
druhej svetovej vojny, aby sa tá doba už 
nikdy nezopakovala. Nesmieme však za-
budnúť a uctiť si tých, ktorí nás dostali 
spod jarma nacistickej okupácie. Česť 
ich pamiatke.
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Beckovské bosorky, čarodejnice, strigy
V nasledujúcom článku si odpovieme na otáz-
ku, ako súdne procesy s údajnými bosorkami, 
ktoré sa konali v Uhorsku v období 16. až 18. 
storočia, zasiahli mesto Beckov. Pretože ľudia 
majú predstavy o čarodejníckych procesoch 
nadobudnuté hlavne z filmov, v ktorých súdy 
s čarodejnicami prebiehali pod dohľadom 
Cirkvi prostredníctvom inkvizície, tak hneď na 
začiatku zdôrazním, že v Uhorsku sa čarodej-
nícke procesy konali pod jurisdikciou miest, 
panstiev a stolíc. Účasť kňaza mala zabezpe-
čiť duchovnú útechu odsúdenému, nevystu-
poval v pozícii žalobcu alebo inkvizítora.  
Na úvod by sme si mali povedať, kto boli 
čarodejnice, strigy alebo bosorky (pomeno-
vanie môžeme pokladať za synonymické). 
V ľudových predstavách sa striga (z lat. stryx, 
strigis) chápala ako bytosť polodémonická, 
s nadprirodzenými vlastnosťami a schopnos-
ťami, zameranými na škodenie svojmu oko-
liu (zdroj: 13-s.202). Žila medzi ľuďmi, svoje 
schopnosti škodiť na zdraví a majetku zís-
kala od diabla. Odlišovali ju od bohýň, ktoré 
na rozdiel od stríg svojmu okoliu pomáhali. 
Opatrenia voči strigám či bosorkám sú veľ-
mi staré, rímske právo pokladalo čarodejnice 
za verejných nepriateľov, ak boli usvedčené, 
čakal ich trest smrti. V Uhorskom kráľovstve 
Štefan I. zaradil bosorky vo svojich právnych 
opatreniach pod právomoc Cirkvi – ak boli 
obvinené, zverili ich kňazovi, aby ich vzdelá-
val vo viere a pod vplyvom pôstu mali zane-
chať hriech; ak boli obvinené druhýkrát, mali 
im vypáliť znak kríža na čelo, prsia a chrbát 
a poslať domov; po tretíkrát ich odovzdali 
do rúk súdu, mali byť potrestané podľa vôle 
poškodených alebo ich príbuzných (zväčša 
ich vykázali za hranice mesta). Uhorský kráľ 
Koloman (1095 – 1114) zakázal zaoberať sa 
bosorkami: „Vo veci čarodejníc, ktoré neexis-
tujú, nemá byť zavádzané žiadne vyšetrova-
nie“ (zdroj: 4-s.211), ich previnenia sa riešili 
ako akýkoľvek iný priestupok či trestný čin. 
Ferdinand I. (1526 – 1564) nariadil, aby stíha-
nie čarodejníc patrilo výlučne pod právomoc 
súdu, v ktorom súdili župan a slúžny a dva-
násť šľachticov. Ich povinnosťou bolo vypá-
trať a stíhať všetky čarodejnice a podľa pre-
vinenia ich bez milosti potrestať. Kruté tresty 
voči strigám sa v Uhorsku začali uplatňovať 
až v 16. storočí, čo súviselo, okrem iného, so 
šírením myšlienok zo západných krajín, najmä 
z Nemecka, odkiaľ sa vracali zo štúdií uhor-
skí vzdelanci. Strach z čarodejníc ako nebez-

pečných žien (a vôbec žien ako – vtedy chá-
paných – menejcenných bytostí, ktoré majú 
byť podriadené mužom) pomáhal šíriť medzi 
ľuďmi aj manuál pre spovedníkov – Pokyny 
pre spovedníkov – ktorý zostavil sv. Karol 
Boromejský (1538–1584) a používali ho tisíce 
katolíckych kňazov (zdroj: 12-s.97). 
Vráťme sa k inkvizícii: Vysporiadanie sa 
s údajnými čarodejnicami a čarodejníkmi 
mala zabezpečiť Cirkev prostredníctvom pá-
pežskej inkvizície, ktorú touto úlohou poveril 
pápež Gregor IX. ešte v roku 1231 a do role 
inkvizítorov povolal rehoľu dominikánov, 
známou horlením za čistotu viery. Neskôr 
sa k nim pridali aj minoriti (OFM). Inkvizíto-
ri už od roku 1252 mali povolené používať 
pri výsluchoch tortúru (mučenie). INKVIZÍCIA 
ako forma stredovekého súdnictva (inkvizičný 
= zisťovací proces (koná sám od seba proti 
podozrivým) v protiklade s akuzačným = ob-
viňovacím procesom (musí dôjsť k vzneseniu 
obvinenia poškodenou stranou) – má pôvod 
v rímskom práve) bola využívaná od čias, keď 
sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom 
(4. storočie) v boji s kacírmi, na prelome 12. 
a 13. storočia si upevnila postavenie v Cirkvi 
v boji so stredovekými herézami. Ako inštitú-
cia bola ustanovená pápežom Pavlom III. na-
riadením z 21. júla 1542 pod názvom Kongre-
gácia rímskej a univerzálnej inkvizície, prešla 
vývojom a po II. vatikánskom koncile (1962-
1965) sa zmenila na súčasnú Kongregáciu pre 
náuku viery (zdroj: wikipedia).  
V súvislosti s honom na čarodejnice je smutne 
známa nielen samotná inkvizícia, ale aj jedna 
kniha, ktorá sa v 16. storočí stala manuálom 
lovcov čarodejníc, Kladivo na čarodejnice, ne-
gatívne rezonujúca u mnohých do súčasnosti. 
Kladivu predchádzala bula (pápežská listina 
o významnej záležitosti) pápeža Inocenta 
VIII., vydaná v roku 1484, Summis desideran-
tes affectibus – Celou dychtivosťou žiadajúci, 
v ktorej pápež povzbudil k aktívnej činnosti 
neskorších autorov Kladiva na čarodejnice pri 
ich inkvizítorskej práci. Dominikáni Henrich 
Kramer (1430-1505) a Jakob Sprenger (1436-
1494) sa pápežovi sťažovali na niektorých 
predstaviteľov svetskej i cirkevnej vrchnosti, 
že im bránia v ich inkvizítorskej praxi. 
Malleus maleficarum je latinsky písaná ruko-
väť bojovníkov s kacírstvom, ktorú jej autori 
napísali v roku 1485, a už o rok neskôr vyšla 
v Štrasburgu tlačou. Stala sa jednou z prvých 

kníh, ktoré vôbec vyšli po vynájdení kníhtlače. 
Možno by som ešte mala uviesť, že pápežská 
bula, na ktorú sa odvolávali, sa týkala vteda-
jšieho chápania episkopálneho kánonu, kto-
rý hovorí, že každý, kto verí, že niekto môže 
byť zmenený do inej podoby, je horší ako 
pohan. Autori prevrátili toto tvrdenie – vraj 
episkopálny kánon potvrdzuje existenciu ča-
rodejníctva a popierať ho znamená kacírstvo. 
Kniha je písaná formou otázok a odpovedí, 
autori sa v nej sporia so zástancami neexis-
tencie čarodejníctva. Vysvetľujú, prečo ne-
hmotní diabli pôsobia cez hmotné telo, ktoré 
si prenajímajú, čo tým chcú dosiahnuť a pre-
čo. 
Kniha sa postupne stala príručkou pre horli-
vých prenasledovateľov čarodejníc viacerých 
krajín. Oficiálne bola podporovaná ani nie 
storočie, už pápež sv. Pius V. (1566 – 1572) 
ju nariadil dať na index zakázaných kníh. Na-
priek tomu bola naďalej vydávaná rôznymi 
kníhtlačiarmi až po súčasnosť; spomína sa asi 
30 vydaní, v roku 2000 vyšla aj v češtine. Ob-
sah knihy je prístupný na internete. 
Jakob Sprenger bol profesor a dekan teológie 
na Kolínskej univerzite, ako inkvizítor sa anga-
žoval menej. Mimoriadne aktívny bol Henrich 
Kramer (lat. Institoris), ale netešil sa dobrej 
povesti. V roku 1482 ho pápež Sixtus IV. stíhal 
za spreneveru peňazí z odpustkov určených 
na vojnu s Turkami. Keď v roku 1485 utrpel 
fiasko v Innsbrucku (snažil sa, aby odsúdili 57 
podozrivých osôb z čarodejníctva, ale neú-
spešne – tamojší biskup bol znechutený jeho 
záujmom najmä o sexuálne praktiky až tak, 
že za posadnutého označil práve Kramera), 
bol vymenovaný pápežom Alexandrom VI. 
(Borgia) za inkvizítora do Čiech a na Moravu, 
kde až do svojej smrti prenasledoval husitov 
a členov Jednoty bratskej. Nechcime ani ve-
dieť, koľko zla za oných desať rokov napá-
chal, sústreďme sa teraz na územie dnešného 
Slovenska, kde sa procesy s čarodejnicami 
konali takmer do konca 18. storočia.
Najstarší doložený prípad čarodejnícke-
ho procesu z územia Slovenska je sporný 
– podľa Viliama Apfela (zdroj: 2-s.105) je 
z roka 1506 zo Štítnika, keď katovi zaplatili 
9 zlatých za upálenie bosorky Maxinky. Zrej-
me ide o chybný údaj, iné pramene (zdroj: 
11-s.142) udávajú rok 1596, napr. Andor 
Komáromy uvádza: „Štítnik, 1596: Mestečko 
Štítnik pripomína nejaké upaľovanie bosoriek 
dochádzajúcim katom. Kat hovorí, že spálil 
Maxinku, 9 Fl.“ (zdroj: 14-s.74). Podľa iných 
zdrojov najstarší doložený súd s čarodejnica-
mi v Uhorsku sa konal v Košiciach v roku 1517 
(zdroj: 14-s.25) – dve ženy mali podstúpiť  
skúšku vodou, lebo boli obvinené z čarova-
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nia: „Košice, 1517. Margita, manželka Juraja 
Pásztora, a Anna, manželka Petra Hegedűsa, 
podali sťažnosť na Jána Terjéka, ktorý ich 
obvinil z čarovania, a preto ich chceli pod-
robiť skúške vodou.“ Zrejme sa dokázala ich 
nevina. Ku koncu storočia prípady pribúdali, 
v roku 1574 upálili viacero žien v Bratislave, 
v roku 1581 zase v Banskej Štiavnici upálili 
mŕtve telo ženy, ktorá sa pred smrťou prizna-
la k čarodejníctvu...
Nemôžeme tieto procesy brať na ľahkú váhu 
– ak čítame Čas pekelných ohňov – procesy 
s bosorkami (1506-1766) alebo Čas služob-
níkov diabla od slovenského autora Viliama 
Apfela (3.6.1940 Nové Mesto nad Váhom), tak 
nám úsmev rýchlo zmrzne. Napríklad stoličný 
súd v Trenčíne v roku 1716 dal upáliť Alžbetu 
Garajovú, ktorú obvinili z čarovania liatym vo-
skom a zisťovania budúcnosti, odhaľovania 
zlodejov (!), ukrývania kradnutých vecí, do-
máceho liečenia ľudí i dobytka. Hoci vinu po-
prela, našli sa proti nej svedkovia a skončila 
na hranici. Niektoré rozsudky boli miernejšie 
– vzdanie sa čarovania a 60 úderov palicou, 
vypovedanie zo župy a vypálenie znamenia 
na čelo; aj upálenie po sťatí hlavy by som za-
radila k miernejším trestom – ak kat sťal hlavu 
na prvý raz (Dorota Hulmenová, 1745). Naj- 
viac čarodejníckych súdov v Hornom Uhorsku 
sa podľa údajov Tűnde Lengyelovej konalo 
v Abovskej a Turnianskej župe – 48, potom v 
Bratislavskej – 42, Gemerskej a Malohontskej 
– 34, Komárňanskej – 28, Zemplínskej – 27, 
Novohradskej – 24, Turčianskej – 22, Tren-
čianskej – 22, Tekovskej – 18, Spišskej – 16, 
Šarišskej – 11, Ostrihomskej – 11, Hontian-
skej – 10, Nitrianskej – 9, Oravskej – 5, Už-
skej – 3; zo Zvolenskej a Liptovskej župy nie 
sú údaje plus 2 mimoriadne prípady (Alžbeta 
Báthoryová a Anna R. Listiusová) – spolu to 
bolo 364 doložených prípadov bosoráckych 
procesov na území Slovenska do 18. storočia 
(zdroj: 11-s.53). 
Súdy sa nevyhli ani Beckovčanom. V Tren- 
čianskej stolici sa v roku 1716 konal čarodej-
nícky proces, do ktorého bol zapojený aj Bec-
kovčan – bol ním zeman Juraj Sokolovský, 
vtedy už 79 ročný, ktorý svedčil proti Jánovi 
Hasovi (podľa zdroj: 14-s.274 – Haško) z Kva-
šova: „Keď mu ukradli orné železá, požiadal 
Hasu ako známeho vedomníka, aby mu po-
mohol ich navrátiť. Hasa vzal halúzku chvojky 
a dvoma nožmi na kríž ju zabodol nad dvere. 
Ukradnuté železá sa na druhý deň našli po-
hodené na dvore Sokolovského beckovskej 
kúrie.“ Žiaľ, Ján Haško, obvinený zo spoluprá-
ce s diablom, vraj ľuďom privádzal choroby, 
bol odsúdený na výsluch konským mučením 
a upálenie zaživa (zdroj: 1-s.83), čo sa vo 
februári aj vykonalo (zdroj: 12-s.129).
V tom istom roku Trenčiansky stoličný súd 
riešil ďalší prípad z Beckova. U šľachtica Ju-
raja Majtíniho slúžila istá Badačka z Rakoľúb, 
ktorá tiež používala chvojku pri čarovaní. Na-
šla sa svedkyňa, ktorá ju počula vysloviť kliat-
bu na zabitie sokyne: „Dones, Bože muoru, do 
Majtinich dvoru, z toho sveta zhlaď protivni-
cu moju!“ Súdny výrok sa nezachoval (zdroj: 
12-s.129).
V roku 1722 stoličný súd na Trenčianskom 
hrade súdil Zuzanu Roškovú z Beckova, lebo 
suseda, manželka Štefana Uhlárika (Ulárika), 

ju označila za vrahyňu jej prvého manžela, 
vraj ho otrávila jedom a zapodievala sa má-
giou (bosoráctvom), ale rozsudok sa nedo-
choval (zdroj: 1-s. 84 alebo 3-s. 221, príp. 11-
s.133). Čarodejníctvo v tomto prípade nebolo 
hlavné previnenie obžalovanej: „Obvinená 
bola z toho, že napojila čímsi a otrávila svoj-
ho predošlého muža, na odpudenie milenky 
syna svojho terajšieho muža istý kruh z hrn-
ca pohodla, na odvrátenie zimnice od muža 
pred kostolom nejakú vodu vyliala, keď jej 
raz ukradli slaninu, tak sviatočnými orechmi 
na jej vypátranie bosorovala, keď raz obža-
lovaná bola, tak s novou lyžicou po novom 
hrnci bubnovala, aby tak pravotu proti sebe 
vedenú odstránila. Okruh z hrnca predošle 
spomínaný prešla potom krava Ondreja Uh-
lárika, od čoho ochorela a zarezaná byť mu-
sela.“ (zdroj: 7-s.63).

Ako obvinené sa najčastejšie vyskytli pod-
dané ženy i meštianky, šľachtičné vzácne. 
Do podozrenia z čarodejníctva sa z urod-
zených žien dostala Alžbeta Báthory, ktorá 
mala majetkové podiely v Beckovskom pan-
stve. Vo vyšetrovacom spise sa našli dôka-
zy o jej bosoráckych praktikách. Upozornil 
na ne Ján Abrahamides Ponický, čachtický 
kazateľ a senior, 1. januára 1611 Eliáša Lá-
niho, ev. superintendanta, žijúceho v Bytči. 
Alžbetinu pomocníčku v údajnom čarovaní, 
myjavskú majerníčku, uväznili a 24. januára 
upálili. Samotnú Bátoryčku však neupálili ani 
nesťali, dožila vo väzení na Čachtickom hra-
de (+21.8.1614), bola príliš privilegovaná, aby 
skončila katovou rukou – a v čase zatknutia 
už bol všetok jej majetok prevedený do vlast-
níctva detí...
Ako kráľovná čarodejníc bola známa iná šľa-
chtičná – Anna Listhiusová, ktorá po ovdove-
ní (palatín Stanislav Thurzo) v priebehu rokov 
1625 až 1637 zabila dvanásť osôb, z toho 
aj deti. Kruté zaobchádzanie so slúžkami sa 
odohrávalo v hlohovskom kaštieli i na hra-
doch Tematín a Šintava. Odsúdili ju na smrť, 
ale kráľ Ferdinand III. jej v roku 1638 udelil 
milosť... (zdroj: 14-s.69). V roku 1642 sa do-
stal pred cirkevný súd v Ostrihome manžel-
ský spor, v ktorom František Keglevich chcel 
obviniť z čarovania svoju manželku Zuzanu 
Erdődyovú, aby dosiahol rozvod, výsledok 
však nepoznáme. Do podozrenia z bosorác-
tva sa dostala v roku 1662 aj šľachtičná Zuza-
na Jakusithová, manželka Mikuláša Tökölyho, 

ale nedochovalo sa, ako dopadlo vyšetrova-
nie svedkov (zdroj: 14-s.70). 
Ďalšia urodzená žena, ktorá figuruje v ča-
rodejníckych procesoch, je podľa starších 
slovenských (československých) prame-
ňov grófka Zuzana Esterházyová z Beckova. 
V roku 1747 nitriansky stoličný súd vypočul 
viacerých svedkov proti nej, lebo sa rozšírilo, 
že paktuje so zlým duchom. Súd ju ale oslo-
bodil pre nedostatok dôkazov (zdroj: 1-s.89, 
3-s.224). 
Pri snahe zistiť bližšie údaje o grófke Ester-
házy s krstným menom Zuzana som spočiat-
ku neuspela. Pokúsila som sa ju stotožniť so 
Zsuzsanou – dcérou Juliany Esterházy (1691-
1727) a László Szunyoga (1675 – 2.11.1727 
Trnava), ktorí mali tri dcéry – Zuzanu (1710), 
Evu a Júliu ( zdroj: 5-s.136), ale... 

V maďarskom prameni – gróf Eszterházy 
János, Az Esterházy család és oldalágainak 
leirása, Budapest 1901 – sa uvádza rok 1745 
a iné meno šľachtičnej podozrivej z boso-
ráctva, takže ak má gróf Eszterházy pravdu, 
tak onou „bosorkou“ v rodine bola Zsófia 
Esterházy (1693–1750 Beckov), dcéra Gašpa-
ra Esterházy a Judity Révay (1671–1731 Bec-
kov), manželka Jánosa Révaya z Trebostova, 
s ktorým mala dvoch synov (Károly a János) 
a dve dcéry (Rozália a Johanna), ako uvádza 
Anna Jónasová (zdroj: 5-s. 152). 
O grófke Esterzázy menom Zuzana okrem 
V. Apfela píše aj Ján Holák v knihe Beda od-
súdeným (zdroj: 6-s.224), tiež Bedřich Šinde-
lář v knihe Hon na čarodejnice, s. 212, a Miloš 
Jesenský (zdroj: 7-s. 42) – ktorý ako svoj zdroj 
uvádza diplomatár Andora Komáromyho, 
Magyarországi boszorkányperek okleveltára, 
Budapest 1910. Kde vznikol omyl? Predpokla-
dám však, že János Esterházy, píšuc o vlastnej 
rodine, mal dostatok podkladov, aby uvádzal 
správne meno aj rok. Doplním podľa Komá-
romyho údajov, že Žofia mala ešte tri sestry – 
Barboru, Johannu (+1729), manžel Imre Ma-
darász, a Polixenu (+1748 Beckov); ona bola 
druhá v poradí. Podľa najnovšieho bádania 
Anny Jónásovej mala ešte najstaršiu sestru 
Apolloniu (1690) a dvoch bratov Juraja a Jána 
Gašpara (zdroj: 6-s. 114). 
Takže zhrnieme, že onou grófkou Esterzá-
zyovou, ktorá bola podozrivá z čarodejníc-
tva, kvôli čomu Nitriansky stoličný súd vy-
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počul nejakých svedkov v roku 1745, bola 
grófka Žofia Esterházy, vydatá barónka Ré-
vayová, ktorá zomrela a bola pochovaná, ako 
aj jej matka, v Beckove. O Žofii vieme ešte 
to, že pred rokom 1740 namaľoval jej por-
trét pravdepodobne Johan Gottlieb Kramer 
(1716–1771) – olej na plátne, 92x81 cm, vlast-
níctvo SNG O 4857 – zdroj: 9-s.272-273, re-
produkcia: https://www.webumenia.sk/dielo/
SVK:SNG.O_4857. Obraz pochádza z Beckova, 
z pozostalosti Margity Czóbelovej, netere La-
dislava Mednyánszkeho. SNG vlastní aj por-
trét jej manžela, turčianskeho župana, baró-
na Jána Révaya, ktorý vznikol rovnako pred 
rokom 1740, a je dielom J. G. Kramera alebo 
neznámeho maliara (olej na plátne, 97,5 x 81 
cm, SNG O 4855) – OBR. 1-2 (zdroj: 9-s.21,60).
Prečo sa diela nachádzali v pozostalosti ro-
diny Medňanských a dostali sa z Beckova do 
Strážok? Plátna patrili do dedičstva rodiny 
Medňanských, lebo Žofia bola pra-pra-pra 
babička maliara Ladislava, nášho rodáka. Po-
tvrdzuje to genealogicky Bartolomej Revický 
(1850-1925), RK kňaz a historik, beckovský 
rodák, v diele A boldogságos szűzről czim-
zett Vág-Ujhelyi prepostság története. V ta-
buľke X. je uvedená rodová postupnosť od 
Žofie Esterházy po Ladislava Mednyánszkyho: 
gr. Eszterházy Zsófia – b. Révay János; Róza 
Révay – Mednyánszky Antal; b. Mednyánszky 
László – gr. Eszterházy Jozefina; Mednyánszky 
József – Eleonóra Richer; Mednyánszky Ede – 
Szirmay Marianne; Mednyánszky László. Toto 
zistenie je, zdá sa, nové (zdroj: 10-s.110).
Potvrdenie mojej identifikácie tejto „beckov-
skej čarodejnice“ som našla u Tünde Len-
gyelovej – údaje čerpala od Dénesa Med-
nyánszkeho (písali sme o ňom v BN 6/2020, 
s.12-13). V knihe Bosorky, strigy, čarodejnice 
na str. 70 píše: „...údajne lietala s bosorkami, 
ktoré si k sebe dávala voziť, aby jej potom 
pomáhali rôznymi praktikami. Barón Dionýz 
Mednyánszky (1830-1911), ktorý v roku 1883 
spis publikoval, sa pohoršoval, že súdy sa 
v osvietenskom storočí (1745) vôbec zaobe-
rali takým nezmyslom.“ (zdroj: 11-s.70, 133). 
Už spomenutého Andora Komáromy si ne-
chám nakoniec: v jeho práci Magyarországi 
boszorkányperek oklevéltára Magyár tudo-
mányos akadémia történelmi bizottságának 
megbízásából. Budapest, 1910, je na str. 520 
jednoznačné potvrdenie mena onej podozri-
vej šľachtičnej:  „CDVII: Nitrianska župa, 1745: 
Proti grófke Žofii Esterházy, na základe po-
dozrenia, v Beckove prebehlo vypočúvanie 
svedkov. Obvinenie zamietli. (Br. Mednyánsz-
ky Dénes, Századok. 1883, s.598)“. Ako zdroj 
je uvedený Dénes Mednyánszky, jeho člá-
nok Boszorkánytárgyalás a múlt században 
(1745).
Čarodejnícke procesy – a to nielen v Uhorsku, 
bývali len zdanlivo o čistote viery. V tých ča-
soch sa používalo obvinenie z čarodejníctva 
ako prostriedok na odstránenie objektu čejsi 
zloby a chamtivosti, najmä vo vyšších vrst-
vách – napr. aj sedmohradské knieža Gabriel 
Betlen sa nerozpakoval obviniť vdovy Annu 
Báthoryovú (Alžbetinu vnučku), Katarínu 
Törökovú a Katarínu Ifjú (zdroj:14-s.82-83) z 
čarodejníctva. Samozrejme, že mu išlo o ich 
majetok. Podľa Anny Jónásovej, odborníčky 
na rod Esterházy po praslici, aj Juraj Thurzo 

mal podobný úmysel: „Lenže pokus o takúto 
diskreditáciu Magdalény Esterházyovej, vy-
datej do Madočian, už bol – stopäťdesiat ro-
kov dozadu ju z bosoráctva obvinil Juraj Thu-
rzo, resp. naznačil to – a šlo o nevyrovnané 
majetkové nároky“. Zdroj: osobná e-mailová 
komunikácia 2. marec 2021; o Magdaléne Es-
terházyovej, vydatej za Ladislava Kubínyiho 
pozri – zdroj: 8-s.16-36 (o vzťahoch s Jurajom 
Thurzom, s. 30).
Veľká časť obvinených žien i mužov sa veno-
vala liečeniu ľudí a hospodárskych zvierat, sa-
mozrejme, že lekárske vzdelanie nemali, bola 
to skôr ľudová mágia spojená s bylinárstvom. 
Medicínsky vzdelaní lekári neboli v tých ča-
soch početní, napokon, ani ich možnosti lie-
čenia neboli podľa dnešných predstáv, pre-
to sa chýr o „zázračných“ liečiteľoch niesol 
ďaleko. Ich klientela bola z radov všetkých 
spoločenských vrstiev a pokiaľ boli úspešní, 
nemuseli sa báť; ak pacient chorobe podľa-
hol, obvinili aj „lekára“ – a cesta z väzenia na 
hranicu bola často veľmi krátka. 
Liečiteľkami boli najčastejšie jednoduché 
ženy, ktoré nepraktizovali kult diabla (na to 
nemali dostatok filozofického ani teologic-
kého vzdelania), boli to skôr zbožné osoby, 
ktoré spájali kresťanskú modlitbu s poverami 
a magickými úkonmi a liečením pomocou by-
liniek. Liečebné procedúry spočívali prevažne 
v zariekaní, kúpaní chorého či jeho omývaní, 
okiadzaní dymom, v liečivých dotykoch. Pri 
liečení sa dovolávali Boha, sv. Trojice i jednot-
livých svätých v zariekacích formulkách, často 
vo veršoch. Vyslovovali ich pošepky, najlepšie 
v šere, aby navodili tajomnú atmosféru a zís-
kali tak vplyv na zúčastnených. 
Na vieru, že čarodejnice môžu ochorenie či 
inú ujmu aj vyvolať, doplatila v roku 1716 
Magdaléna Badačová z Mnešíc (Beckov-
ské panstvo), z ktorej pri mučení v Trenčíne 
dostali veršík na privolanie nešťastia, a ne-
šťastnicu popravili (zdroj: 1-s.125). Mnohých 
odsúdili za čarovanie s vodou (bylinkové 
kúpele apod.), napriek tomu, že sa venovali 
viac balneoterapii ako čarovaniu. Schopnosť 
liečiť dedili alebo sa učili jedna od druhej, 
niektorým sa zjavil vo sne vraj sám Boh a uká-
zal im, ako majú pomáhať (zdroj: 1-s.130; 
2-s.183). 
Poslednou bosorkou v Nitrianskej župe, ktorá 
stála pred súdom v roku 1768, bola Dorota 
Kuhajdeková z Čachtíc. Jej prípad doriešila 
Mária Terézia 11. mája 1768; mala šťastie, 
práve sa zmenila legislatíva, a tak pobudla 
štvrť roka vo väznici, kde povinne „študovala“ 
náboženstvo (zdroj: 1-s.111). Od roka 1756 
začal platiť v Uhorsku nový zákon Márie Te-
rézie týkajúci sa čarodejníctva, podľa ktorého 
stolice i mestá mali povinnosť pri vynesení 
rozsudku smrti za čarodejníctvo, postúpiť 
ich panovníčke na definitívne rozhodnutie. 
A v roku 1787 cisár Jozef II. zakázal akékoľvek 
stíhanie čarodejníc. 
Vôbec poslednú bosorku aj bosoráka od-
súdili na trest smrti v roku 1777 v Kežmarku 
– v zápisnici stoličného súdu sa píše, že pre 
mágiu boli odsúdení na sťatie Mária Gurka 
a Johannes Poleczko. „Tento rozsudok sa po-
kladá za posledný v kauze bosoriek v celej 
strednej Európe.“ (zdroj: 11-s.141).

Koniec osemnásteho storočia – doba osvie- 
tenstva – pomaly, ale isto vytlačil „stredo-
veké“ praktiky do zabudnutia, rozvíjajúca sa 
veda a technika postupne menili život ce-
lej spoločnosti a čarodejnícke procesy zapa-
dali prachom dejín. Ďalšie storočie prinieslo 
iné starosti, naši predkovia bojovali za ná-
rodnú existenciu v rámci Rakúsko-Uhorska, 
a potom za štátotvorné postavenie v rámci 
Československej republiky, až sme skončili 
ako samostatný štát – Slovenská republika 
(1993). Sme ešte stále poverčiví? Išli by sme 
k ľudovému liečiteľovi či liečiteľke? 
Úprimne: Mnohí áno, lebo ako v minulosti, 
tak aj v súčasnosti prežíva nedôvera v me-
dicínu postavenú na vedeckom základe; pre 
bežného človeka je niekedy príliš zložitá, 
nesľubujúca zázraky či okamžité riešenia. 
Niekedy radšej siahneme po jednoduchom 
„čarovnom“ riešení – či už sú to liečivé by-
linky, liečitelia i návraty k prírode a k starým 
časom... akoby vtedy ľudia žili lepšie, zdravšie 
a bezpečnejšie! 
Aké iracionálne a mimo Boha – tak, ako bolo 
aj prenasledovanie čarodejníc a čarodejníkov. 
Dnešné „čarodejnice“ už nikto neprenasledu-
je, mnohé sú dokonca podnikateľky... Doba 
sa zmenila. Kedysi sa takmer všetky pohromy 
a nešťastia pripisovali na vrub stríg – napr. 
blesk zapálil úrodu, vinná bola miestna bo-
sorka. Ľudské myslenie sa však ani súčasným 
prístupom k vzdelaniu, úrovňou skúseností 
či komunikačnými možnosťami až tak veľmi 
nezmenilo, aj v 21. storočí poznáme hľadanie 
vinníkov za každú cenu...

 Mgr. Dana Badžgoňová
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Rok 2020 bol pre obec Beckov rokom dôle-
žitých výročí, ako prvé som spomenula 60 
rokov od otvorenia novej budovy základnej 
školy (BN č.6/2020, s.8). Druhé výročie je 
smutné, 3. marca 1960 náhle zomrel evanje-
lický farár a.v. Juraj Kočický. Obe tieto výročia 
spájajú aj obyvateľov z okolitých obcí, preto-
že žiaci aj obyvatelia navštevovali školu alebo 
kostol v Beckove.
Juraj Kočický (1908-1960) nastúpil za evan-
jelického farára v Beckove v roku 1937 a 
pôsobil tu až do svojej smrti. Jeho činnosť, 
okrem kňazskej, sa bohato rozvíjala pri práci 
s deťmi, založil združenie evanjelickej mlá-
deže, nacvičoval divadelné hry, organizoval 
nedeľnú školu pre deti, besiedku, prípravu 
konfirmandov. Práce bolo veľa aj na prebu-
dovaní kostola a výstavbe veže, tiež v Kálni-
ci bola postavená modlitebňa pre farníkov  
z obce a okolia. 
Vojnové časy sa prežívali veľmi ťažko. Po-
máhal v protifašistickom odboji. Zachraňo-
val ľudí rasovo prenasledovaných. Za to bol 
viac krát vypočúvaný v Trenčíne. Toto nera-
dostné obdobie, plné stresov, zanechalo na 
ňom stopy na zdraví. Mal oporu v manželke. 
Vychovali dve deti. Manželka popri starostli-
vosti o rodinu vypekala dobroty pre deti po 
nedeľných besiedkach a pekávala aj spoloč-
ne s nimi. Doteraz si na to spomínajú ako na 
pekné zážitky na fare.
Pán farár tiež chodil vypomáhať aj do obcí 
pri Trenčíne, najmä na pohreby. Pri posled-
nom takom, koncom zimy, bolo veľmi chlad-
no a veľa pršalo. Premokol a ochorel. Potom 
zdravie pomaly odchádzalo. Keď išiel slúžiť 
na pohrebe v Beckove, tak tam odpadol a za 
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niekoľko dní zomrel, bolo to 3. marca 1960. 
Na jeho pohreb si iste pamätajú starší Bec-
kovania.
Bola to pre nás, farníkov, veľká rana a obrov-
ský smútok. Odišiel od nás na večnosť náš 
otec–pastier, ktorý sa nám všetkým s láskou 
venoval dlhých 23 rokov. Zanechal manželku, 
dve deti a trúchliaci evanjelický zbor. Ktorí 
sme ho poznali, zostáva v našom vedomí iba 
ako láskavý, dobrotivý a veľmi múdry človek, 
ktorého už 61 rokov niet.
Veľmi zarmucujúce to bolo tiež aj pre jeho 
opustených 28 konfirmandov, ktorých za pár 
mesiacov mal v kostole predstaviť ako kres-
ťanov, skladajúcich sľub vernosti cirkvi. Ne-
dokončil prípravu a my sme zostali ako siroty 
bez otca.
Príprava na konfirmáciu trvá dva roky, a to 
v 7. a 8. ročníku ZŠ. Boli sme jeho poslední 
konfirmandi, ktorých pripravoval v Beckove 
aj v Kalnici. V Kalnici v kostole sme posledný 
rok mali spojené náboženskú výuku a kon-
firmačnú prípravu. V príprave konfirmandov 
vypomáhal po zosnulom farárovi Kočickom 
pán farár Chochol, ktorý dochádzal z Nového 
Mesta nad Váhom. Po ňom to už prevzal pán 
farár Emanuel Varga, ktorému bola pridele-
ná farnosť Beckov i posledné preskúšavanie 
konfirmandov.

Zaujímavou kapitolou bolo naše dochádzanie 
do Beckova a Kálnice z priľahlých obcí. Do-
pravný prostriedok bol veľký pánsky bicykel  
a len jeden dámsky. Väčšinou sme boli nízke-
ho vzrastu a vysadnúť na bicykel znamenalo 
preložiť nohu vrchom, ponad rúru, udržať 
rovnováhu a odraziť sa, a potom ešte zosad-
núť... Cesty boli dosť štrkové, okraje nebez-
pečné. No boli aj odreté lakte alebo kolená. 
Vyhraté to mali Beckovania. Ale zdolali sme 
to a je potrebné si aj toto pripomenúť.
Konfirmácia sa konala v polovici júla 1960, 
bolo nás 16 dievčat a 12 chlapcov. Na pami-
atku sme dostali Spevník piesní. 
Pri spomienke na pána farára sme svorne 
jednotní: vždy sme sa tešili na jeho príhovor 
či príbeh na náboženskej výuke alebo kon-
firmačnej príprave. Čakali sme, začínal takto: 
„Čítal som...“. V tom príbehu bolo vždy niečo 
výnimočné, poučné pre život. Príbehy sa st-
riedali: búrka – stroskotanie na mori, zúfalstvo 
vo vojne, prekonanie ťažkej nemoci, osobné 
utrpenie, strata blízkeho – ako ďalej. On ten 
príbeh rozvádzal tak, že sme temer nedýchali, 
aby nám nič neušlo. Dopadlo to vždy dob-
re, ale nie hneď. Je potrebná nádej, prosba 
o pomoc nášho Pána, byť dobrý a vľúdny  
k trpiacim, pomáhať, ochraňovať. Tieto prí-
behy boli vždy aj časťou kázní v kostole. Nú-
tilo nás to rozmýšľať, a tým nás vychovával 
k dobrote a láske. Zanechal v nás výraznú 
stopu pri štúdiu, v rodine, v živote. Vďačíme 
mu za veľa darov, ktoré sme od neho v živote 
dostali, cez jeho pokojnú povahu, jeho lásku 
k nám, konfirmandom.
V Beckove žilo a pôsobilo veľa významných 
ľudí, ktorých pripomínajú v médiách. Myslíme 
si, že čestné miesto za 23 rokov pôsobenia v 
obci patrí aj pánu farárovi Kočickému, ktorý aj 
v ťažkých vojnových rokoch stál po boku svo-
jich veriacich a pomáhal aj tam, kde iní nemali 
toľko sily a odvahy.

Buďme soľou zeme 
a svetlom sveta!

 Za posledných konfirmandov spomínala 
Anna Michalíková

Koncom minulého roka sme si nevedeli dob-
re ani predstaviť, že všetky naše obavy, ne-
istota a strach o zdravie a život, náš i našich 
blízkych, budú nás sprevádzať celé týždne 
a mesiace. Nielen počas Vianoc, ale aj celé 
pôstne obdobie i Veľkonočné sviatky, sme 
sa nemohli stretávať na bohoslužbách. Ani 
v spoločenstve na modlitbách, pri zvestova-
nom slove Božom a sviatosti oltárnej, hľadať 
útechu a posilnenie viery. Za celý ten čas ne-
mocných a žiaľ i zosnulých stále pribúdalo. 
Za týmto počtom ťažko chorých v nemoc-
niciach a umretých už neboli iba anonymné 
čísla, ale boli to čoraz častejšie naši blízki, 

susedia, známi a priatelia. Zavreté kostoly, 
školy, reštaurácie, divadlá i mnohé obchody 
spôsobovali nespokojnosť a frustráciu i tých 
najväčších optimistov.
Zostávalo nám iba spoliehať sa na účinnosť 
dodržiavania predpísaných opatrení a vakci-
nácie. A ešte viac sa v modlitbách odovzdať 
do Božích rúk. Prijímať v pokore Jeho vôľu. 
Zomknúť sa a byť tu, starať sa o chorých, 
osamelých a pozostalých príbuzných obetí. 
Žiť a konať naplnení láskou Ježiša Krista. On 
nás neustále k tomu povzbudzuje, keď ho-
vorí: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo 

jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len 
ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste 
svetlo sveta... Nech tak svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavo-
vali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!“ (Matúš 
5,13-16).
Soli netreba veľa, ale bez nej by to nešlo; 
jedlo by nechutilo. Chráni aj pred skazou, za-
chováva pred hnilobou. V spoločnosti hoci aj 
málo ľudí, rozhodnutých žiť v súlade s Božou 
vôľou, dokáže pomôcť mnohým. Ochrániť, 
zachovať ľudské hodnoty, zdravie, život. Vy-
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Tak a máme tu jar. Po dlhej zime sme všetci 
radi, že máme dlhšie dni, viac slnka – a láka 
nás to na dvory a do záhrad. Tiež už myslí-
me na veľkonočné sviatky, ktoré v každom  
z nás evokujú jarné upratovanie. Tešíme sa, že 
prichádza jarná zmena k lepšiemu. 

číslo 1 - február 202118 Číslo 2

Babovresky na Barine Jar
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Veľkonočné rituály

   EB

Veľkonočné obdobie je obdobím nových 
začiatkov. Aj preto sa rituálne úkony, ktoré 
robili naše prababičky, týkali očisty. Účelom 
bolo zbaviť sa všetkých negatívnych energií, 
ktoré sa na človeka alebo príbytok prichytili 
počas zimy. Dôležitú úlohu malo umývanie sa 
v tečúcej vode – v potoku alebo rieke pred 
východom slnka. Prostriedkom proti pehám 
a na rast vlasov bola voda trikrát načretá na 
Zelený štvrtok. Vo viacerých regiónoch Slo-
venska sa slobodné mladuchy zdržiavali pod 
vŕbami s rozpustenými vlasmi, prosiac príro-
du o takú krásu, akú má ona sama.
Krásu a plodnosť prinášalo ženám aj šibanie. 
Dotyk čerstvého, miazgou napučaného prú-
tika a pokožkou devy mal vraj uzdravujúce 
účinky. 
Polievanie žien studenou vodou malo zaručiť, 
aby ju po celý rok obchádzali choroby.
Proti urieknutiu slúžila červená niť zapletená 
do vrkoča.
Magické obrady robili aj gazdiné a gazdovia. 
Brány gazdovstiev natierali cesnakom, aby do 
nich nevstúpili zlé sily a bosorky.

Buďme soľou zeme 
a svetlom sveta!

naložením úsilia, aby každý človek, za kaž- 
dých okolností, zostal Bohom milovaným člo-
vekom.
Vyzvaní sme slovom i skutkom vydávať jasné 
svedectvo o Tom, ktorý o sebe povedal, že On 
je svetlom sveta. Naše okolie má rozpoznať, 
že sa naše správanie i myslenie, naše hod-
notové priority líšia od tých, ktoré panujú vo 
svete odmietajúcom Boha. Žiť Jeho láskou, 
šíriť svedectvo o Jeho milosti.
Slová z poetickej modlitby židovského autora 
Moše Davisa pod názvom „Večné svetlo“ nás 
môžu v tomto povzbudiť:
Sviečka je nepatrná vec, ale jedna sviečka 
môže zapáliť druhú. Vtedy je vidieť, ako sa 
jej vlastné svetlo šíri, keď poskytlo plameň 
druhej sviečke.
Aj ty si takéto svetlo. Svetlo (je) má schopnosť 
rozptýliť tmu.
Aj ty máš schopnosť potlačiť tmu zábleskom 
svetla, ktorá sa rodí, keď jedna myseľ osvieti 
druhú, keď jedno srdce zapáli druhé srdce, 
keď človek posilňuje človeka.
A plameň v tvojom vnútri sa rozžiari v okami-
hu, keď zapáliš ďalší.

Mgr. Ondrej Peťkovský, evanjelický farár
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Darina Jarábková

Silvia Hlavová100 rokov moderných dejín ECAV na Slovensku
V pondelok 18. januára 2021 bolo tomu presne sto 
rokov, čo sa v evanjelickom kostole v Trenčíne zača-
la, a potom v dňoch 19. januára až 4. februára 1921 
v dnes už nejestvujúcom trenčiansko-teplickom 
kúpeľnom Hoteli Grand, pokračovala synoda, teda 
najvyššie zákonodarné zhromaždenie Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Tento 
dátum považujeme za začiatok existencie Evanjelic-
kej cirkvi augsburského vyznania mimo rámca Uhor-
ska, v Československu a na Slovensku. 

Počnúc tuhou zimou 1921, prešla naša cirkev stými 
rokmi svojej veľmi dramatickej modernej histórie. 
Bola svedkom prejavov obdivuhodných, neuveriteľ-
ných výšin, ale i hrozných, zvrátených hĺbok človeka 
a ľudstva. Ľudia stále zostávajú tými istými hriešnik-
mi, avšak milovaní nekonečnou láskou večného a 
dokonalého Boha, ktorá sa nám odkryla v osobe a 
kríži Ježiša Krista. To je najväčší objav a poklad nášho 
života! 

V dojatí si uvedomujeme, že – napriek obyčajnosti 
týchto chvíľ v súčasnej pandemickej situácii – mô-
žeme v súkromí svojich sŕdc a myslí prežívať niečo 
veľmi výnimočné. Žime jednoduchý, ale jasný kres-
ťanský život povedomých evanjelikov. Svedčme 
o Božom diele spásy v Ježišovi Kristovi. Milujme a 
budujme svoje spoločenstvá. Pozerajme s odvahou 
viery a s nádejou do budúcnosti.
Zdroj: I. Eľko, gen. biskup ECAV na Slovensku (skrátené)

Tak ako každý rok ani tento nebol výnimkou 
pri upratovaní časti obce Barina. Dňa 26. mar-
ca 2021 sme sa dievčatá z okolia dohodli, že 
zorganizujeme brigádu. Nadšenie sa u každej 
prejavilo okamžite, a preto sme hneď naštar-
tovali metly, lopaty, hrable a s dobrou nála-
dou sme sa pustili sa do skrášľovania nášho 
objektu. Počasie nám prialo, slniečko sa 
usmievalo, srandičky a pokrikovanie patrilo  
k dobrej nálade. Všetko sme pekne vyzame-
tali, vyhrabali a očistili. Kôpky odpadu čakali 
na odvoz. Hrdé na svoje dielo sme si spome-
nuli na svojich manželov a zapojili ich medzi 
nás. Jeden kosačkou dodal trávniku chýbajúci 
glanc, druhý odviezol trávu na traktoríku, na-
loženú za pomoci ochotných pánov. 
Vďaka patrí Eve Gergelovej, Kristíne Hladkej, 
Milke Hladkej, Alene Kročitej a Zuzane Tehlá-
rovej. A taktiež našim pomocníkom – Duša-
novi Hladkému, Ivanovi Hladkému a Jánovi 
Tehlárovi. 
Naši malí návštevníci spokojne môžu užívať 
preliezky i hojdačky. Verím, že sme touto akti-
vitou prispeli k zveľadeniu detského ihriska a 
naši malí i veľkí kamaráti prispejú malou troš-
kou k udržiavaniu poriadku.

Po dlhej studenej zime prišla k nám pani 
Jar a so sebou priniesla usmiate slnieč-
ko. Každé ráno, keď sa zobudíme a otvorí-
me okno, pocítime príjemnú vôňu jari. Vidí-
me pučiace stromy a rozkvitnuté sedmokrásky, 
fialky a poslov jari – rozkošné snežienky. Tuli-
pány, narcisy a krokusy sa pripravujú na štart 
vystrčiť čarovné hlávky, ktoré lahodia nášmu 
oku. Spolu s prírodou sa prebúdzajú aj zvie-
ratá. Prilietajú vtáky a ich štebotom sa vkráda 
do nášho vnútra spokojnosť, pohoda a ra-
dosť z prichádzajúcich teplých dní. Usilovné 
včielky vyletujú z úľov a poletujú z kvetu na 
kvet. Deti sa vonku hrajú, ozýva sa pieseň ra-
dosti. Bicykle sú v pohotovosti. Ľudia na jar 
majú viac práce. V každej záhrade sa usilovne 
pracuje. Nedočkaví poľnohospodári chystajú 
pôdu na jarnú sejbu, hoci ešte stále hrozia 
jarné mrazy. Stromy sa začali obliekať do ze-
lených závojov. Užime si teplé bozky slneč-
ných lúčov. Teším sa, ako aj mnohí z nás, že 
k nám zavítala pani Jar.

xxx
zrodila sa jar  

z jari vzklíčilo semeno  
vyhúkli puky na stromoch   
trasúc sa za slnka lúčmi 
 drozdy pletú hniezda  
v speve svojej vravy  

na úsvite každého dňa  
vítajúc ráno 

zem kropená perlami potu  
vydáva zelené poklady   
siate našimi dlaňami  

hladiac vďakou jej tvár 
do mladej trávy líhajúc si  

vzduchom šuštia krídla lásky  
dvaja spletení do vrkoča  

lono kvitne  
vonia fialkami i podbeľom  

 životom 
xxx 

ulice plné stromov  
šumia vôňou  

zvonia včelami 
kŕdle mrakov  

plazia sa nebom  
čas tiká rovnako  

to naše kroky sú rýchle  
keď naháňame dni  

striháme ich na veľké kusy  
malé nechcú sa nám zbierať a lepiť 

lipy už zakvitli  
v uliciach je náhle plno  

rozdáva sa jar 



   PH

Článok je reakciou na vystúpenie riaditeľa 
Slovenskej poľovníckej komory PaedDr. 
Imrich Šubu, PhD., v televízii STV2 dňa 10. 
apríla 2021 v relácii Halali, týkajúce sa pohy-
bu psíkov a domácich mačiek v poľovníckych 
revíroch Slovenska. Tento pohyb je stanovený 
zákonom o poľovníctve č. 274/2009 Z.z., §24 
ods. 3 písm. d, l a §29 ods. 1, písm. f, g. 
Poľovník pri výkone práva poľovníctva pri 
strete s domácim psom alebo mačkou počas 
vychádzky v revíri v prvom rade musí situáciu 
vyhodnotiť, odsledovať pohyb psíka alebo 
mačky, až potom sa rozhodnúť, či upozor-
niť majiteľa, ak ho pozná, aby obmedzil útek 
psa alebo mačky do prírody. Ak ho majiteľ 
nerešpektuje, oznámiť toto jeho konanie na 
Obecný úrad v Beckove, na komisiu ochrany 
životného prostredia. Spúšť zbrane treba st-
lačiť pri konaní, ktoré vyžaduje záchranu ži-
vota v prírode, a nie je už iná možnosť a je 
naplnená skutková podstata nezvládnutého 
zvieraťa. 
Chcem dodať, že extravilán obce Beckov je 
poľovná plocha, kde majiteľ psíka a mačky je 
povinný sa chovať tak, že psíka má na vôdz- 
ke, riadne označeného, psík nesmie plašiť, 
vyháňať, vystavovať a prinášať živočíchy na-
chádzajúce sa na poľovnej ploche. Túto čin-
nosť vykonáva psík, ktorý má príslušnú kvali-
fikáciu a jeho vodič je člen PZ Hurban Beckov 
s príslušnou povolenkou k lovu. 
Odporúčam majiteľom psíkov a mačiek, aby 
sa uvedeným zákonom oboznámili a dodr-
žiavali ho. Členovia PZ Hurban Beckov budú 
hospodárom preškolení vo veci lovu a nap-
lnení veterinárnych opatrení. Výcvikový pries-
tor psíkov PZ Hurban Beckov je vážska hrádza 
na parcele Úzke, prechod cez ňu až po koryto 
Váhu, v celej dĺžke okolo obce po Červenú 
horu k ceste II/507 km 121 ku korytu Váhu. 
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Starostlivosť 
poľovníkov o zver

Beckovské tričko na  
bežeckej lige

PZ Hurban - Spolužitie poľovníkov a chovateľov 
v katastri obce Beckov

„Mesiacom lesov“ sa síce nazýva apríl, ale už 
v marci, 17.3.2021, sa členovia PZ Hurban Bec-
kov v rámci celoročnej starostlivosti o kŕmne 
zariadenia pre lesnú zver postarali o presu-
nutie krmelca jadrového krmiva (kukurica, 
obilie) v Lašide. V revíri nášho poľovníckeho 
združenia je ich umiestnených viacero. Niek-
toré slúžia ako krmelce so zásobou kvalitné-
ho sena pre vysokú zver (srnčiu, jeleniu). 
Poľovníci - Pavol Jarábek, Lukáš Pavlovič, 
Marek Čaňo, Michal Čaňo, Ing. Ján Pavlovič 
– vykonali premiestnenie válovca na pokyn 
poľovného hospodára (žiadosť lesnej spoloč-
nosti Lašid, Ing. V. Maslo). 
Pavol Jarábek – zverejnené so súhlasom vý-
boru PZ Hurban Beckov

Na fotke: poľovný hospodár Pavol Hladký a predse-
da Miroslav Uherčík. Foto: Ing. Marek Jambor

Tento výcvik tam vykonávajú členovia PZ HB 
Eugen Jurovich, Lukáš Pavlovič, Miloš Gúčik 
a dozorujú tam činnosť výkonu práva poľov-
níctva. Daň za používanie priestoru odvádza-
me Vodohospodárskemu podniku Piešťany 
a za psíkov Obecnému úradu Beckov a Mest-
skému úradu v Novom Meste nad Váhom. 
Tešíme sa na dobrú spoluprácu s občanmi 
našej obce!

Príjemné chvíle pri opekaní na ohnisku  
v prírode zažili v detstve určite mnohí z vás. 
Spomienky na to sú vo väčšine prípadov ne-
zabudnuteľné. Ak máte teraz ako rodičia sna-
hu sprostredkovať takéto zážitky aj svojim 
ratolestiam, premyslite si to a vyberte mies-
to na založenie otvoreného ohňa v prírode 
s prihliadnutím na všetky možné okolnosti. 
Napríklad, či sa miesto, ktoré sa podľa vás na 
to hodí, nenachádza v blízkosti hniezd lesnej 
zveri. Teraz na jar je treba byť veľmi opatrní, 
aby ste za chrbtom nevyrušili zaľahnutú ba-
chyňu – diviačiu maminu – s jej pásikatými 
prasiatkami. Jej obranná reakcia by mohla 
v horšom prípade skončiť úrazom po jej za-
útočení. Mama je mama, aj zvieracia si chce 
chrániť svoje potomstvo svojím spôsobom. 
V ďalšom prípade sa netreba spoliehať na 
vlhkú zem po dažďoch, ktorá je ešte z povr-
chu namoknutá aj od roztopeného snehu. Sk-
úška – mokré kolená pri zakladaní ohniska – 
je nedostatočná. Oheň svojou teplotou rýchlo 

Ing. Darina Jarábková 
(podľa osobného zážitku z 20.2. 2021)

Pri ohníku ÁNO, 
ale v lesíku NIE

vysuší lístie, ihličie a kúsky popadanej kôry 
obsahujúce živicu – tá horí skôr, ako by ste to 
chceli. Domnievať sa, že zahasený oheň, po-
krytý machom, zažehná možné nebezpečen-
stvo opätovného zapálenia, je mylné. Obrov-
skou chybou je neznalosť prostredia, vtedy 
sa môže stať, že podľa vás „vhodné“ miesto 
na ohnisko si vyberiete v chránenom území 
prírodnej rezervácie! Pozor, tam platí zákon 
o ochrane prírody a krajiny. Voľný oheň na 
takomto území môže zničiť vzácne bioto-
py a rastliny, ktoré sa v našej rezervácii na-
chádzajú. 
Nuž, aj tu platí – neznalosť zákona neospra-
vedlňuje. Argumenty ľudí zo skupiny menej 
informovaných neobstoja. Niektorí z nich  pri 
upozornení  na nevhodné konanie reagujú 
začudovane, napríklad takto: „Je v tom nejaký 
problém – robiť tu oheň? Veď je vlhká zem, 
máme z nej mokré kolená... Deti takto učíme 
mať radi prírodu...?“
Každého preto prosím „či je jeseň, či je jar, 
prírodu, les od ohňa každý chráň!“

Dezinfekcia krmelcov 
a slanísk
Dňa 20.3.2021 za pekného slnečného počasia 
členovia PZ Hurban Beckov vykonali dezin-
fekciu kŕmelcov, slanísk, násypcov a kŕmelísk. 
Bola tiež aplikovaná soľ v súvislosti s precho-
dom zveri na zelenú pašu. 
Zároveň členovia značili počty zveri, ktorú 
stretli v revíri pri uvedenej činnosti. Začalo 
kladenie mláďat, treba sa prechádzať len po 
cestách a psíkov mať na vôdzke. Ďakujeme 
za pochopenie. 

Výbor PZ Hurban Beckov

V kategórii Muži B (1991–1982) sa 2. kola 
Trenčianskej bežeckej ligy, 7. pretekov 24. ap-
ríla 2021 zúčastnil aj obyvateľ Beckova Matúš 
Varačka za klub Buď lepší a mesto (obec) 
Beckov. Práve počas týchto pretekov odbehol 
svoj tisíci kilometer v tomto roku v tričku s lo-
gom Beckova, ktoré dostal od obce. Starosto-
vi napísal: „ešte raz ďakujem za pekné tričká.“
Zdroj: Matúš Varačka DB
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V minulom čísle Beckovských novín som písal 
o sterilnej krajine, na ktorú sa postupne mení 
naše životné prostredie. S touto situáciou 
sme sa rozhodli, v rámci svojich možností, 
niečo aj urobiť. 
Zhrniem teda niečo  viac o našich aktivitách 
pre okolitú prírodu. Konkrétne pre vtáky 
v Beckove a okolí. 
Na počiatku bola pandemická zima. Neodli-
etal som so sťahovavými vtákmi do teplých 
krajín a po 27 rokoch som aj ja privykal celú 
zimu byť v Beckove. Nedalo sa navštevovať 
ani len Tatry a prišiel čas urobiť skutky tu a te-
raz. V minulosti som sprevádzal, okrem nor-
málnych poznávacích zájazdov, aj 3 výpravy 
špecialistov – ornitológov vo Venezuele. Spo-
znal som zaujímavých ľudí, ktorí nielen zvie-
ratá fotografujú, ale sú aj zapálení ochranári. 
Za všetkých spomeniem Jána Korňana a Me-
toda Maceka. Oni sú, dá sa to tak nazvať, 
hlavné piliere ochrany orla skalného na Slo-
vensku. Monitorujú hniezda, krúžkujú mlá-
ďatá, šíria osvetu. Meďo Macek, okrem práce 
v štátnej ochrane prírody, riadi aj Záchrannú 
stanicu Zázrivá, ktorú diváci TV poznajú z ob-
časných správ o zachránených zvieratách, 
alebo z dokumentu „Šanca prežiť“. Títo páni 
ma vtiahli do prostredia ochrany a mal som 
tú česť byť pri krúžkovaní orla skalného v Ta-
trách. Avšak mňa zaujímalo dostať sa aj k or-
lovi z našich priestorov, a tým je prekrásny 
orol kráľovský. Ten loví v nížinách na okolí 
a hniezdi v lesoch Považského Inovca (Hôr-
ka, Moravany, Kočovská sihoť). Iste viete, že 
mnohé dravce sa sporadicky nájdu otrávené. 

Koordinátorom ochrany dravcov na Sloven-
sku pre náš región je Jozef Chavko. Z jeho 
aktivít bolo na stožiaroch vysokého vedenia 
nížin západného Slovenska rozmiestnených 
cez 300 plechových búdok, ktoré úspešne 
nahrádzajú chýbajúce hniezdiská medzi lán-
mi našich nekonečných polí. Sám som v zime 
vyrobil zopár búdok pre malé sokolíky – všet-
kým dobre známe pustovky, ale aj veľké so-
koly rárohy, z bežných materiálov ako drevo, 
lexan či plech. Prišlo vnuknutie okopírovať 
úspešné, už vymyslené, plechové od Chavka. 
Oslovil som Jakuba Krchnavého z Beckovskej 
firmy KLIMAT. V rekordnom čase bolo vyro-
bených 10 polobúdok pre pustovky a sovy 
a 10 menších pre vodnáre potočné. Stačilo 
len prirobiť na každú dosku na prednú stenu. 
V rovnakom čase som vyrábal už z odpado-
vých plastových potrubí búdky pre sýkorky 
a menšie spevavce. 
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Ekologické okienko - Vtáčie búdky

Zopár týchto plastových búdok môžete vidieť 
napríklad v našom parku nad vodným zdro-
jom. 4 veľké polobúdky pre veľké sokoly a 14 
pre sovy a malé sokoly sú rozptýlené v bec-
kovských lesoch. Jedna však sa dá vidieť na 
previsnutej skalnej stene na Skaliciach, pria-
mo z hlavnej cesty. Suma sumárum, okolo 
60 búdok. Roboty ako na kostole. Našťastie 
v Beckove sú skvelí kamaráti, ochotní nielen 
mudrovať, ale aj priložiť pomocnú ruku. Na-
jviac zapojený bol majster dreva No.1 Tajo 
Masarik. Spomeniem častú spoluprácu To-
máša Mravca, ktorý ovláda lezeckú techni-
ku, ako aj Roland Vazovan, a pomáhali mi 
pri inštalácii búdok vo výškach na stromoch. 
V ústrety vyšla firma REX, poskytla manipu-
látor na inštaláciu vo výške na sýpke, Marek 
Košút pomohol terénnym autom pod La-
šidom. Nestarnúci Vilko Maslo, beckovský 
ochranársky guru, mimo tisícov prenesených 
žiab na bodovskej ceste, dokonale pozná 
nielen beckovský chotár. Ochotne so mnou 
chodil aj ďalej na potoky v okresoch Nové-
ho Mesta a Trenčína. Výsledok je 18 búdok 
pre vodnáre potočné. Vodnár je fascinujúci 
vták veľkosti drozda, ktorý doslova lieta pod 
vodou v potokoch a divokých riekach od Ta-
tier po naše bystriny ako napr. Súčanka, Kla-
nečnica, Selecký, Bošácky a Čachtický potok 
a, dúfame, aj nám najbližší Kálnický „potek“.  

Hniezda vodnárov v Tatrách bývajú bežne 
pod vodopádom. Tu, kde potoky nie sú také 
divoké, hniezda ohrozujú predátory, najmä 
kuny, preto sa ich búdky vešajú nad vodu 
pod mosty.
Úplne „najvácej“ za výzvu považujem návrat 
dudkov chochlatých do nášho regiónu a aj 
nášho Beckova. Prilietajú z Afriky práve teraz 
a ja som dudka videl len 2-krát. Raz v Tanzá-
nii a raz v Etiópii. Teraz konečne sa tešíme na 
týchto superkrásnch pankáčov už aj v Becko-
ve, kde minulý rok boli najmenej 3-krát pozo-
rované, ale o hniezdení nevieme. 
Podarilo sa nám vyrobiť a aj osadiť pre nich 
8 búdok v Beckove a 11 inde v okrese. Sú v 
beckovskej Klíži, na Sychrove a na Trbockom. 
Všetko sú to lokality, kde sa pasie dobytok 
alebo ovce. Na Váhu sa sporadicky objavova-
li nápadne krásne dutinové kačice potápače 
veľké. Lenže chýbajú im duté vŕby na hniez-
denie. Preto sme im s Tajom pripravili 3 veľké 
búdky. Ľahko ich nájdete na stromoch pri 
Váhu oproti nudistickej pláži a kúsok nad mo-
tokrosovo dráhou. V tejto lokalite sme zrevi-
talizovali aj bocianie hniezdo na betónovom 
stožiari, ktoré nám dialničiari tam postavili a 
24 rokov čaká na svojich  nájomníkov.
Držme aj im palce. Najbližšie týždne hniezd-
nej sezóny nám prinesú vysvedčenie. 

 Peter Becko Ondrejovič

1

2

3

4

5

1 Hniezdo pre spevavce (sýkorky) • 2 Roland 
Vazovan s búdkou pre sovy • 3 Dudok chochla-
tý, Tomáš Masarik vyrába búdky pre dudkov • 4 
Peter Ondrejovič osadil hniezdo pre bocianov • 
5 Prvý úspech, myšiarka ušatá priviedla v búdke 
mláďatká


