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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

číslo 2 - apríl 2017

Poslanci schválili na 22. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Beckov dňa 31. 3. 2017 na-
sledovné uznesenia:

uz.č.242/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia kona-
ného dňa 27. 1. 2017 bez pripomienok.

uz.č.243/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu o stave investičných akcií 
v obci bez pripomienok.

uz.č.244/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017 z Mi-
nisterstva financií SR na projekt: Rekonštrukcia in-
teriéru budovy zdravotného strediska.

uz.č.245/2017 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k zmene 
rozpočtu obce na r. 2017 č. 1.

uz.č.246/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo zmenu rozpočtu obce na rok 2017 č. 1 bez pripo-
mienok.

uz.č.247/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo inventarizáciu majetku a záväzkov obce za rok 
2016 s pripomienkami:

a) Obecné zastupiteľstvo uložilo vedúcemu or-
ganizácie základnej školy pripraviť opatrenia na 
zlepšenie evidencie inventarizačného majetku 
v správe ZŠ s MŠ. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo uskutočniť mi-
moriadnu inventúru k 31. 12. 2017 v ZŠ s MŠ J.M. 
Hurbana v Beckove.

uz.č.248/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo doplnenie JUDr. Kataríny Križanovej, bytom 
Beckov č. 507, za člena Redakčnej rady Beckov-
ských novín.

uz.č.249/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurba-
na Beckov za obec Beckov: p. Ing. Jána Macejku, 
Annu Kabelíkovú, Ľuboslavu Hajdúškovú a Ivetu 
Martišovú.

uz.č.250/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo výšku príspevku za kompostovací zásobník 
25,00 € s DPH s tým, že obec zabezpečí nákup 
kompostérov; v prípade, že občan bude mať zá-
ujem o kompostér vyššej kvality, obec zabezpečí 
kompostér a občan rozdiel doplatí.

Máme na výber! S bioplastmi pre čistejšiu prírodu

uz.č.251/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu starostu obce k vyhodnote-
niu osláv 200. výročia narodenia J.M. Hurbana bez 
pripomienok.

uz.č.252/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vy-
hovelo protestu prokurátora č. Pd 31/17/3304-3 
zo dňa 15. 3. 2017 proti ustanoveniam VZN Obce 
Beckov č.2/2017 o niektorých podmienkach drža-
nia a vodenia psov na území obce Beckov.

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úra-
du nariadenie prepracovať a predložiť na ďalšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva 19. 5. 2017.

uz.č.253/2017 – Obecné zastupiteľstvo ne-
schvaľuje žiadosť spoločnosti ICS Systems s.r.o. 
Stará Turá.

uz.č.254/2017 – Obecné zastupiteľstvo uložilo 
obecnému úradu zabezpečiť monitoring kanalizá-
cie na zdravotnom stredisku a na základe výsled-
ku pripraviť návrh riešenia a odhadu finančných ná-
kladov.

Spracovala: A. Benková

Nadmerné používanie plastov v kombinácii s ľud-
skou ľahostajnosťou môžu znamenať smrteľnú 
kombináciu pre našu planétu. Sú všade prítomné. 
Existujú však aj materiály šetrné k životnému prostre-
diu. Rýchlo sa rozkladajúci plast sa stal skutočnos-
ťou. Výroba bioplastov napreduje míľovými krokmi. 

Výrazným problémom súčasnosti je neuvážené 
používanie igelitových tašiek. Každý deň obchodmi 
na celom svete prejdú milióny ľudí neuvedomujúc 
si riziko používania tohto materiálu. Denne sa pre-
dajú tisícky igelitových tašiek, ktoré nie sú separo-
vané. Končia na skládkach alebo len tak pohode-
né v prírode, predstavujúc vážne nebezpečenstvo 
pre životné prostredie. Riešením by mohli byť tašky 
a vrecia vyrobené z bioplastov.

Čo je to bioplast?
Bioplast je materiál, ktorý je vyrobený z obnovi-

teľných surovín a v niektorých prípadoch je aj bio-
logicky rozložiteľný. Biologicky rozložiteľné plasty 
sú nádejou pre našu planétu, keďže sa dajú vyrá-
bať rovnako z fosílnych palív ako aj z obnoviteľných 
zdrojov. Tento článok je venovaný bioplastom, kto-
ré sú biologicky rozložiteľné a vyrobené z obnovi-
teľných zdrojov.

Plasty z prírody zatiaľ nevymizli
Ku škodám spôsobeným plastovými obalmi 

sa vyjadril Ján Bušo, poslanec obce Dolné Srnie 
a predseda poľovníckeho združenia tejto obce: 
„V prírode pribúdajú nežiaduce materiály. Každý 
rok je ich viac, aj napriek pravidelným čistiacim bri-
gádam.“ Často sú vyhadzované zvyšky jedla, zaba-
lené v igelitových vreciach. Tieto sa potom stávajú 
potravou pre divo žijúce zvieratá. „Spolu so zvyška-
mi jedla zožerú aj umelú hmotu, následkom čoho 
môžu uhynúť. Pritom existujú miesta, kam takýto 
odpad patrí,“ dodal pán Bušo. Reportéri zistili, že 
v okolí ciest i lesných chodníkov sú množstvá nele-
gálnych skládok. Tieto robia problémy nielen po-
ľovníkom, ale aj poľnohospodárom. Šíria sa z nich 
rôzne choroby a odpad sa dostáva do pôdy. Navy-
še nie sú veľmi estetické ani na pohľad.

Čísla sú alarmujúce
Priemerná spotreba tašiek na osobu v Európe je 

200 ročne. Na jedného Slováka ich pripadá až 446. 
Slovensko výrazne zaostáva za európskym štandar-
dom. Napraviť by to mal zákon o spoplatnení plasto-

vých tašiek. Tento nadobudne platnosť v roku 2019. 
Uskutočnený prieskum ale ukázal, že igelitové tašky 
sú už spoplatnené vo všetkých sledovaných reťaz-
coch. Ponúkané sú aj papierové a textilné tašky. Ich 
cena je však vyššia, než cena „igelitiek“. 

K otázke odpadového hospodárstva v súvislos-
ti so separáciou odpadu sa vedúci pobočky Lidl 
v Novom Meste nad Váhom pán Slavomír Husovský 
vyjadril takto: „Obchodné reťazce majú zo zákona 
povinnosť separovať. Správna separácia je pre nás 
výhodou. Prospieva životnému prostrediu a vďaka 
nej sa nám vracia aj časť investovaných peňazí.“

Bioplasty môžu byť riešením
Supermarkety nemôžu počet predaných „igeli-

tiek“ nijako ovplyvniť. Preto by ďalším krokom k čis-
tejšej prírode mohlo byť uzákonenie povinnosti po-
núkať tašky z biologicky rozložiteľného materiálu. 

Existuje mnoho druhov plastov a jedným z nich 
sú biologicky rozložiteľné plasty. Sú to látky vyro-
bené z prírodných materiálov. Najčastejšie na báze 
škrobu alebo celulózy. Výroba takéhoto materiá-
lu nie je náročná. Možnosť domácej prípravy bio-
logicky rozložiteľným plastom pridáva na atraktivi-
te. A dokonca je dosiahnutý výsledok porovnateľný 
s bežnými plastmi! Po nenáročnosti výroby je ďal-
šou jeho výhodou rýchly rozklad. V prírode sa roz-
kladá oveľa kratšiu dobu ako bežné plasty. 

Plast vyrobený v školskom laboratóriu foto: Daniela Bušová

Existujú názory, že pre výrobu tašiek je bioplast 
neúčelový práve kvôli jeho rýchlemu rozkladu. Na 
druhej strane je mnoho miest, kde sa plastové vre-
cia využívajú vo veľkom množstve. Práve tam by 
bioplasty mohli pomôcť napraviť škody páchané na 

životnom prostredí. Napríklad v školách či iných in-
štitúciách. Tu sa menia vrecia v odpadkových ko-
šoch denne. Práve takéto zaobchádzanie s plastmi 
je neekologické, avšak hygienické. Plytvaniu by sa 
dalo zabrániť používaním bioplastov, ktoré sú oveľa 
ľahšie odbúrateľné. Ak už nemáme na výber, radšej 
si vyberme výrobky z bioplastu, ktoré majú certifikát 
rozložiteľnosti. Keď bioplasty doslúžia svojmu úče-
lu, musia byť aj vhodne odstránené. Inak majú rov-
nako zlé následky ako tie normálne. Bioplasty pat-
ria do špeciálnych nádob na to určených, alebo sa 
môžu kompostovať v domácom kompostovisku. Pri 
hlbšom zamyslení však zistíme, že najekologickejší 
je taký odpad, ktorý vôbec nevznikne.

Dostaňme bioplasty do povedomia ľudí
Výrobky z biologicky rozložiteľných plastov nie 

sú v povedomí ľudí zakorenené tak, ako tie z oby-
čajných plastov. Potvrdil to aj prieskum v supermar-
ketoch a rôznych inštitúciách. Pri snahe o vytvore-
nie štatistiky používania biologicky rozložiteľných 
plastov sme narazili na prekážku. Bola to nedosta-
točná informovanosť o tomto materiáli. Takmer nik-
to z opýtaných nevedel, čo to vlastne je. Najlepšiu 
odozvu sme mali v supermarketoch. Tu sme zisti-
li, že tašky z biologicky rozložiteľného materiálu sú 
alebo v blízkej budúcnosti budú ponúkané zákaz-
níkom.

Po týchto skúsenostiach bol vytvorený informač-
ný leták. Tento podáva základné informácie o bio-
logicky rozložiteľných plastoch. Leták bol vyve-
sený na mnohých obecných tabuliach a rozdaný 
v obciach. Týmto spôsobom sa vedomosť zvýšila. 
Reportéri sa stali šíriteľmi osvety. Informovali ľudí 
o tom, že používanie biologicky rozložiteľných plas-
tov je jedným zo spôsobov, ako odbremeniť životné 
prostredie od odpadu.

Stretli sme sa s názormi, že kompostovateľné 
tašky sú nestabilné a rozpadajú sa takmer okam-
žite. Je pravda, že takéto materiály nie sú vhodné 
na dlhodobejšie odkladanie. Aj pokus reportérov 
o rozloženie bioplastu na vzduchu im to potvrdil. 
Preto by mali ľudia hľadať i iné alternatívy, ako si 
odniesť z obchodu svoj nákup. V každej dámskej 
či pánskej kabelke môže byť jedna plátenná taška, 
ktorá im poslúži dlhšie, než na jedno použitie. 

Daniela Bušová
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Foto: D.B.

Inzercia
Ponúkame klietky pre chov prepelíc, 

králikov a činčíl, pasce na líšky a kuny, 
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 

kŕmidlá a napájačky, 
robíme rozvoz po celom Slovensku, 

viac na www.123nakup.eu, 
tel.0907181800.

Právo tvorí neodmysliteľnú súčasť spoločnosti a dotýka sa nás viac, ako si 
niekedy dokážeme uvedomiť. Právne predpisy upravujú vzťahy prakticky vša-
de, či už sú to vzťahy v rodine, v práci alebo vo verejnom živote. Je preto zrej-
mé, že každý z nás by mal mať určitý právny základ, ktorý mu umožní oriento-
vať sa v jeho právach a povinnostiach, a teda byť si vedomý nielen toho, na čo 
má zákonný nárok, ale aj toho, čo je jeho povinnosťou a čo je zakázané. Túto 
skutočnosť len potvrdzuje právnická fikcia „neznalosť práva neospravedlňuje“, 
a teda toho, kto sa dopustí porušenia práva, neospravedlňuje fakt, že nevedel 
o tom, že koná v rozpore so zákonom. Z tohto hľadiska sa právo javí ako jedno 
z kľúčových odvetví, ktoré by mal aspoň vo všeobecnej rovine ovládať každý 
jeden z nás. Aj napriek tomu, stále častejšie počúvame o tom, že úroveň práv-
neho vedomia je nízka. Jedným z hlavných dôvodov, prečo je tomu tak, je po-
merne náročný legislatívny jazyk a ťažká orientácia v zákonoch. To spôsobu-
je, že človek často nevie, kde nájde odpovede na právne problémy, ktoré ho 
trápia, pripadne zákonnému textu nerozumie, nakoľko je neraz dlhý a nejasný. 

Prostredníctvom tejto rubriky by som vám preto rada ozrejmila základné 
právne normy a pojmy, s ktorými sa v bežnom živote stretávame, pomohla 
sa vám zorientovať v legislatíve, ako aj s tým, na čo si dať pozor a ako sa roz-
hodnúť v súlade so zákonom. Jej cieľom je teda, nielen pozdvihnúť úroveň 
právneho vedomia v našej obci, ale predovšetkým pomôcť a poskytnúť cenné 
rady či informácie v tých oblastiach práva, s ktorými sa stretávame takmer na 
dennej báze. Či už ide o zmluvné právo s najčastejšie používanými zmluvný-
mi typmi (kúpna zmluva, darovacia zmluva...), alebo dedičské konanie, otázky 
na úseku ochrany spotrebiteľa, ale aj exekúcie, či otázky majetkovej povahy 
a iné. Verím, že táto rubrika vám pomôže zorientovať sa v niekedy pomerne 
zložitej spleti zákonov a poskytne vám jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenia, 
prípadne rady. Ak totiž občan nepozná svoje práva, môže sa ľahko dostať do 
situácie ohrozujúcej jeho majetok či osobné vzťahy a, v mnohých prípadoch, 
najmä zhoršiť svoje postavenie, napríklad tým, že nevedel, na aký úrad sa má 
obrátiť, prípadne v akej forme bolo potrebné so svojou žiadosťou, žalobou, či 
reklamáciou danú inštitúciu osloviť. V mnohých prípadoch pritom stačí, keď 
pošlú človeka k správnym dverám a veci sa začnú hýbať. 

Keďže zámerom tejto poradne je reflektovať najmä vaše problémy, budem 
veľmi rada, ak sa so svojimi podnetmi ohľadne problematiky, ktorá vás za-
ujíma, obrátite na redakciu Beckovských novín. Pokúsim sa vám následne 
danú tému objasniť a poskytnúť vám aj praktické informácie, ktoré vás navedú 
správnym smerom. Verím, že týmto spôsobom sa nám spoločne podarí nielen 
zvýšiť úroveň právneho vedomia v našej obci, ale predovšetkým nasmerujeme 
vaše kroky k vyriešeniu tých právnych problémov, ktoré vás trápia.

JUDr. Katarína Križanová

Právna rubrika

Potrebujete pomoc?

Prednáška o kompostovaní
Vráťme prírode, čo nám dala

Oznam
Problematika prejazdu nákladných vozidiel so štrkom cez našu obec 

je momentálne vyriešená nasledovným spôsobom:  Prejazd predmetných 
vozidiel našou obcou je momentálne až do odvolania zastavený. Ďalšie 
kroky sú v štádiu riešenia a je tu reálny predpoklad, že prejazd nákladných 
vozidiel našou obcou sa už opakovať nebude. Pre informáciu uvádzam, že 
povolenie nákladným vozidlám vydali príslušné orgány štátnej správy, na-
koľko sa jedná o štátnu cestu II. triedy, ktorá je vo vlastníctve Trenčianske-
ho samosprávneho kraja a v správe Slovenskej správy ciest. 

  Ing. Ján Križan, starosta obce

Obec využila možnosť, ktorú poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
pre nezamestnaných a od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017 podpísaním dohody čís-
lo 09/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2, ktorej predmetom je úprava práv a povin-
ností účastníkov pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti 
formou dobrovoľníckej služby, a prijala jednu pracovníčku na vykonávanie dob-
rovoľníckej služby pre obec (príspevok na aktivačnú činnosť – dobrovoľnícku 
službu je poskytovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štát-
neho rozpočtu v zmysle operačného programu Ľudské zdroje). 

Pre občanov to konkrétne znamená toľko, že o službu môžu požiadať pria-
mo Evu Ondrejovičovú, ktorá túto dobrovoľnícku službu vykonáva, alebo môžu 
zavolať na tel. č. 77427 22 sociálnej pracovníčke obce p. Badžgoňovej a po-
žiadať u nej o poskytnutie dobrovoľníckej služby – rozumie sa tým starostlivosť 
o občanov so zdravotným postihnutím, o ostatné osoby odkázané na starostli-
vosť iných osôb a starostlivosť o rodinu. Pracovníčka vykonáva dobrovoľnícku 
službu v čase od 8,00 do 12,00 hod. denne okrem sviatkov a víkendov.         DB

V sobotu 25. marca 2017 sa konala o 17. hodine v klube pri parku prednáš-
ka o kompostovaní, ktorej sa zúčastnilo asi 40 občanov. Na pozvanie obce 
prednášku pripravil Branislav Moňok zo združenia Priatelia zeme.  Občania sa 
mohli dozvedieť dôležité informácie o správnom postupe pri kompostovaní, 
a prezrieť si aj vystavené kompostéry. 

Ďalším krokom bolo rozšírenie otvoreného listu starostu obce občanom, 
v ktorom ich informoval o povinnosti obce danej zákonom č.79/2015 Z. z. za-
viesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (odpad 
z kuchyne a záhrad). V prípade našej obce pôjde o kompostovanie vo vlastnom 
kompostovisku alebo v kompostéri, ktorý zabezpečí pre občanov obec zakú-
pením plastových kompostérov s obsahom 400 v hodnote 25 eur na jeden 
kompostér a jednu domácnosť alebo s obsahom 700 litrov, kedy bude potreb-
né doplatiť rozdiel občanom.  

Občania sa mohli do 24. apríla 2017 rozhodnúť pre možnosť kompostovania 
vo vlastnom kompostovisku alebo v plastovom kompostéri odovzdaním čestné-
ho prehlásenia alebo návratky. O výsledku vás budeme informovať.             DB

Stalo sa už zvykom, že v mesiaci marec ZO JDS každoročne pripraví brigá-
du v miestnom parku. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, 15. marca 2017 okolo 
13. hod. sa zišlo v parku 24 členov našej organizácie a 1 mladšia občianka a v par-
číku Na barine 4 členky našej organizácie. Spoločne sme vyhrabali park a priestor 
pred múzeom, pozametali sme parkovisko pred klubom a chodníky v parku a upra-
vili parčík Na barine. Po skončení prác sme si posedeli a porozprávali sa v klube pri 
kávičke. Všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto brigáde, patrí úprimné poďakovanie za 
odvedenú prácu, ktorou prispeli k skrášleniu našej obce.                 

Ing. Mária Mináriková

Jarná brigáda

Je tu znova jar, v prírode sa rodí nový život, zver kladie mláďatá, stromy kvitnú, pomocou včiel a rôzneho hmyzu zakla-
dajú novú úrodu. Podľa možnosti treba obmedziť do chotára jazdy technikou, keď treba, tak jazdiť opatrne a pri kosbách 
dávať pozor na odložené mláďatá v porastoch. Cykloturisti, zvýšte opatrnosť pri jazdách terénom, aby nedošlo ku kolízii 
so zverou. Peší turisti, správajte sa ticho, aby ste čo najmenej rušili život v prírode. Štvornohých miláčikov treba mať na 
vôdzkach. Po pobyte v prírode nenechávajte žiaden odpad, ten patrí do smetných nádob. 

Chráňme si prírodu nášho chotára, tá nám to vždy vo veľkej miere vráti v náš prospech.                                          PH

Na jar sa v prírode chováme zodpovedne

Foto: Peter Čaňo
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K výročiu J. M. Hurbana v Beckove
Chcel by som sa vrátiť k jednému významnému výročiu, lebo som rozčarovaný 

z toho, ako sa k nemu postavili naši verejní činitelia, politické špičky, predstavite-
lia kultúry a médiá. Včera uplynulo presne 200 rokov od chvíle, čo sa 19. marca 
1817 narodila v Beckove jedna z kľúčových postáv moderných slovenských de-
jín, Jozef Miloslav Hurban. Spomienková udalosť v jeho obci bola skôr komorná, 
menšia ako pred storočím, keď účasť na nej zakazovali uhorské úrady. Nezúčast-
nil sa na nej ani jeden z najvyšších ústavných činiteľov, z poslancov prišiel iba An-
ton Hrnko a namiesto súčasného prezidenta došiel bývalý, toľko vysmievaný Ivan 
Gašparovič, ktorý (treba spravodlivo doložiť) chodil a chodí na podobné akcie pra-
videlne – len si to nikto nevšimol, lebo na rozdiel od terajšieho marketingového 
prezidenta nenosí všade so sebou kamerku.

Túto udalosť zaradila verejnoprávna televízia až na koniec správ a z prítom-
ných hostí nebol nikto schopný zhodnotiť jeho význam (trenčiansky župan Jaro-
slav Baška do kamery iba zahapkal, že sa narodil v ich kraji a urobil pre Slovákov 
veľa). Poviete si, že toto je v čase, keď všetci žijú Mečiarovými amnestiami alebo 
zneužívaním detí úplne okrajová a nepodstatná téma. Nesúhlasím s tým. Práve 
preto, že väčšina politikov netuší, aké sú naše korene, z čoho vychádzame, aké 
vízie formovali rozvoj tejto krajiny, dnes sa utápame v bahne podradných žabomy-
ších vojen, točíme sa v kruhu a nepočuť ani len náznak veľkolepejšej myšlienky. 
Práve takéto výročia sú príležitosťou zastaviť sa na chvíľu, pouvažovať a načerpať 
inšpiráciu od otcov zakladateľov nášho spoločenstva, stavať na ich ideáloch, ale 
aj neopakovať ich chyby. Štátnik sa nezrodí z chaosu dennodenného politikárče-
nia, ale len z nadhľadu, ktorý mu umožní nielen dovidieť za roh, ale aj formulovať 
spoločné výzvy a zjednocovať na nich spoločnosť.

Nebudem opakovať učebnicové fakty, ktoré poznáte alebo si ich viete vy- 
googliť. Chcel by som len krátko vyzdvihnúť, v čom vidím význam Hurbana pre 
naše dejiny i našu budúcnosť. Väčšina ľudí považuje Jozefa Miloslava Hurbana za 
akúsi „dvojku“, za muža, ktorý žil v tieni charizmatického Ľudovíta Štúra. Nie je to 
vôbec pravda. Hurban síce spočiatku bol stúpencom Jána Kollára a neskôr Ľudo-
víta Štúra, ale v čase revolúcie roku 1848 sa vymanil spod závislosti na kulte osob-
nosti a naplno sa prejavili jeho vodcovské schopnosti. Štúr bol veľkou ušľachtilou 
dušou, duchovným otcom slovenského národa, ideológom a morálnou autoritou, 
kým Hurban bol politik a bojovník. Medzi nimi bol asi taký rozdiel ako medzi kráľom 
a premiérom. Štúra zastihli revolučné časy nepripraveného, sám by nedokázal veliť 
ani stotine – skutočným vodcom povstania bol práve Hurban. On to celé vymyslel 
a on to napokon aj celé pokazil (kritika jeho a Štúra zo strany Samuela Štefanoviča, 
Janka Kráľa a Janka Francisciho bola úplne oprávnená). Napokon, pojem „štúrov-
ci“ je až vynálezom 20. storočia, v 19. storočí maďarské vládnuce kruhy volali slo-
venských povstalcov a celú túto politickú generáciu „hurbanovci“. Hurban bol totiž 
pre nich najnebezpečnejší. Keď si uvedomil, že Česi nám nepomôžu, obrátil sa 
na južných Slovanov, triumfálne vystúpil v chorvátskom sneme a stal sa hviezdou 
chorvátskej tlače. Boli to práve Chorváti, ktorí boli najbližšími spojencami Slovákov 
nielen počas revolúcie v rokoch 1848–1849, ale v 19. storočí vôbec, čo sa do-
siaľ nedocenilo. Hurban býva zvyčajne označovaný za prvého predsedu Sloven-
skej národnej rady, a toto označenie zvádza k predstave, že Štúr a Hodža boli jeho 
podriadení. Nie je to celkom tak. Slovenská národná rada bola totiž kolektívnym ve-
dením, Hurbanovo predsedníctvo malo trvať len dovtedy, kým bude slovenské po-
vstanie prebiehať v Nitrianskej stolici, v Trenčianskej stolici sa mal stať predsedom 
Slovenskej národnej rady Ľudovít Štúr a v Turčianskej a Liptovskej Michal Miloslav 
Hodža. K tomu však nikdy nedošlo, lebo predpoklad hurbanovcov, že po prekro-
čení moravsko-slovenskej hranice ľud povstane, sa nenaplnil.

Po revolúcii upadol Štúr do depresií a utiahol sa do Modry, kde žil pod policaj-
ným dohľadom až do tragickej smrti, Hodža ako „prvý slovenský pacifista“ a muž 

ducha ušiel pod dojmom z vojnových hrôz už z prvých bojov. Jediný, ktorý vytr-
val, bol Hurban. Bol síce kňazom, ale bil sa. Bil sa mečom i perom, polemizoval 
s nepriateľmi slovenčiny, bojoval za samostatnú slovenskú korunnú krajinu a po 
Štúrovej smrti sa stal nespochybniteľným vodcom slovenského národného hnu-
tia. Každý vie, že kodifikátorom spisovnej slovenčiny bol Štúr. No málokto si uve-
domuje, že budúcnosť spisovnej slovenčiny bola po revolúcii vážne ohrozená. Jej 
obhajcovia sa dostali do zreteľnej menšiny, nepodporovali ich ani ostatné slovan-
ské národy a na stranu stúpencov češtiny postupne prechádzali nielen starí Kol-
lárovi súputníci, ale aj mladší predstavitelia ako Jonáš Záborský či Daniel Gabriel 
Lichard. Ich hlavným argumentom bolo tvrdenie, že nebyť štúrovskej slovenčiny, 
nedosiahla by maďarizácia také úspechy. Najvýznamnejšiu úlohu v odpore voči 
češtine zohral v tom čase práve Jozef Miloslav Hurban. Svojimi vášnivými pole-
mikami a obranou slovenčiny pravdepodobne zachránil náš spisovný jazyk pre 
ďalšie generácie. Presadeniu štúrovskej slovenčiny napokon výrazne pomohol 
Hurbanov obrat k zmierlivejšiemu tónu, v rámci ktorého prijal Hattalovu reformu 
spisovného jazyka. Najvýznamnejšiu úlohu zohral Hurban v šesťdesiatych rokoch 
19.storočia, v prvej fáze násilnej maďarizácie, v zápase proti dôsledkom rakúsko-
-maďarského vyrovnania. Stal sa naším najzvučnejším hlasom, obávaným publi-
cistom a za legendárnu sériu článkov „Čomu nás učia dejiny“ v Pešťbudínskych 
vedomostiach, ktorou reagoval na národnostný zákon a začiatok krutej asimilácie, 
sa dostal v roku 1869 do väzenia – ako náš prvý novinár, prvý politický väzeň, prvý 
disident, ktorý trpel za svoje presvedčenie. Stal sa symbolom boja za slobodu, 
ktorého význam výrazne prekročil hranice Uhorska. Hurban, ktorý počas tohto 
politického procesu vyhlásil, že Slováci sú duchovne utláčaní ako otroci západnej 
Indie, sa stal národným hrdinom. Nemecká tlač o ňom písala ako o mučeníkovi, 
prikovanom Prometheovi, a videla v ňom slovenského O’Connella (írskeho poli-
tika bojujúceho za národné práva). Pod tlakom širokých protestov z celej stred-
nej Európy napokon cisár udelil Hurbanovi milosť a prepustil ho o dvadsaťpäť dní 
skôr. Jeho triumfálny návrat sa stal národnou udalosťou.

Hurban bol predovšetkým vášnivým bojovníkom, ktorý žil pre veľkú ideu ľudskej 
slobody. Sklamanie z jeho dlhých zápasov ho na sklonku života priviedlo až k re-
akčnému konzervativizmu. V tragickej chvíli po zatvorení Matice slovenskej dokon-
ca prepadol takej zúfalej skepse, že on – človek, ktorý vydal prvú knihu v spisovnej 
slovenčine – vydal roku 1876 obnovený almanach Nitra po česky a v ňom uverej-
nil pesimistický článok „Není už národa slovenského“... Veľa slovenských vlasten-
cov nemohlo uveriť vlastným očiam, že tento symbol nezlomnosti na sklonku života 
navrhol rezignovať na spisovnú slovenčinu a vrátiť sa k češtine. A hoci v tom čase 
už takéto deštrukčné názory nenašli medzi predstaviteľmi slovenského národné-
ho hnutia (našťastie) pochopenie, umrel (práve tak ako Štúr, Hodža či Francisci) 
v presvedčení, že prehrali.

Dnes však vieme, že celoživotné úsilie a obetavosť tohto muža pre ideu národ-
nej slobody je pilierom našej identity. Nič z jeho rozsiahlej publicistickej tvorby 
nezarezonovalo v mojej mysli tak ako slová, ktoré napísal svojej manželke Aničke 
Jurkovičovej ešte pred revolúciou: „Ja chcem mať veľké Slovensko, nech by to 
stálo čokoľvek. Pre túto myšlienku som žil odmalička, pre túto myšlienku som 
obetoval seba celého.“

To sú slová muža, ktorý sa neuspokojil s typickým slovenským trochárstvom, 
ktoré sa bojí snívať o veľkých veciach, to boli slová hrdinu, ktorý sa na rozdiel 
od mnohých svojich krajanov nenarodil (povedané slovami Alexandra Matušku) 
s  opaskom na duši, ale s veľkým srdcom, ktoré bilo ako zvon slobody. Ako veľmi 
nám chýbajú takíto štátnici premýšľajúci o Slovensku ako o celku, ako veľmi po-
trebujeme takýchto bojovníkov ochotných biť sa za svoj ľud do posledného dychu!

E. Chmelár 20. 3. 2017

Na oslavách 200-ročného jubilea nášho rodáka Jozefa Mi-
loslava Hurbana bola v nedeľu 19. 3. 2017 predstavená verej-
nosti medaila Jozef Miloslav Hurban – 200. výročie narodenia. 

Medailu (125 kusov) ako aj odznaky (100 kusov) vyda-
la Obec Beckov k oslavám Hurbanovho jubilea. Trenčianski 
numizmatici prispeli k realizácii zakúpením časti nákladu pre 
svoje potreby v počte 180 kusov. Údaje o medaile: priemer 
50  mm, razba v CASTAX Slovakia s.r.o. Trenčín, 2017 (infor-
mácie nájdete aj na stránke numizmatici-trencin.sk). Autormi 
návrhu boli Ing. Ľubomír Ragan a PhDr. Jozef Karlík (nie Ján 
Dibala, ako uvádzajú numizmatici) a autorom umeleckého pre-
vedenia Štefan Novotný. 

Štefan Novotný, slovenský sochár, rytec a medailér, študo-
val na Umelecko-priemyselnej škole v Kremnici (plošné a plas-
tické rytie kovov), je členom Združenia medailérov Slovenska. 
Pôsobí ako medailér a rytec v Mincovni Kremnica, od r. 2010 
je vedúci výtvarného ateliéru. Venuje sa portrétom významných 

osobností politického a kultúrneho života. V marci 2017 vytvo-
ril pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana k 200. výročiu 
jeho narodenia.

Ing. Ľubomír Ragan je konateľom spoločnosti CASTANEX 
Slovakia, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, ktorá zhotovila jubilejné 
medaile a odznaky k výročiu J.M. Hurbana. 

PhDr. Jozef Karlík je významný regionálny historik, žije 
v Trenčíne, bývalý dlhoročný zamestnanec Podjavorinského 
múzea v Novom Meste nad Váhom, autor výstavy Pravde a ná-
rodu v KD v Beckove k 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana, 
okrem iného aj zostavovateľ monografie Beckov 1 (2006).

Medaile dostali návštevníci osláv v balíčku pri vstupe do kul-
túrneho domu o 15. hod, niektorí našli medaile, ktoré obec vy-
dala k 180. výročiu narodenia J.M. Hurbana: 1817 – Beckov – 
Hlboké – 1997. Na Slovensku je náš domov, národ náš v ňom 
pánom. Záujemcovia o nové medaile sa môžu obrátiť na Tren-
čianskych numizmatikov.                                                            DB

Medaila k 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana
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Najvýznamnejší hosť na oslavách 200. výročia narodenia J.M. Hurbana

Krásy beckovskej prírody Ľuboša Balažoviča

 Určite ním bol Ivan Gašparovič, bývalý prezi-
dent SR (2004–2014), dnes už 76-ročný, stále ak-
tívny, ktorý rád prijme pozvanie na významné ce-
lonárodné i regionálne podujatia. Pán prezident 
v našej obci nebol po prvýkrát, v roku 1997 sa zú-
častnil osláv 180. výročia narodenia J.M. Hurba-
na ako predseda NR SR spolu s ministrom kultúry 
Ivanom Hudecom a vedúcim kancelárie prezidenta 
SR Jánom Findrom. 

V nedeľu 19. marca 2017 sa zúčastnil slávnost-
ných Služieb Božích, kladenia venca k pamätnej tabu-
li J.M. Hurbana na ev. fare, programu v Kúrii Ambro-
vec a otvorenia muzeálnej výstavy Hurban a Beckov. 
V Beckove si vážime, že svojou účasťou na oslavách 
si uctil nás aj nášho rodáka J.M. Hurbana.  

Na fotografii je ex-prezident Ivan Gašparovič po-
čas rozhovoru pre regionálnu televíziu v Kúrii Ambro-
vec (TNM v Trenčíne) – jej autorom je mladý fotograf 
z Myjavy Róbert Fritz, ktorý nám ochotne poskytol 
svoje fotky (niektoré sme použili aj na webovú strán-
ku obce). Venuje sa fotografovaniu od dvanástich 
rokov, fotí aj slovenských prezidentov Andreja Kisku 

a Ivana Gašparoviča počas ich návštev v regióne, ale 
aj ďalšie osobnosti kultúrneho a politického života. 

Spýtali sme sa ho, ako sa dostal k takejto zaují-
mavej práci, veď pohybovať sa v blízkosti najvyšších 
predstaviteľov štátu je samo o sebe mimoriadne.

Róbert Fritz: „Navštevujem Gymnázium na My-
jave, konkrétne triedu septimu.

K foteniu najvyšších predstaviteľov štátu som sa 
dostal veľmi jednoducho. Prezident Ivan Gašparovič 
je častým návštevníkom nášho folklórneho festivalu 
na Myjave. Ku koncu funkčného obdobia prezidenta 
Gašparoviča som sa dozvedel, že prezident prices-
tuje na Myjavu. Ihneď som si túto informáciu ove-
ril u jeho hovorcu. Kontakt na hovorcu prezidenta 
som našiel na internete. Fotografie z návštevy Myja-
vy som poslal do prezidentského paláca a krátko na 
to som dostal pozitívne hodnotenie fotiek. 

Čo sa týka prezidenta Andreja Kisku – fotografo-
vanie som si vybavil po telefonickej dohode s proto-
kolom prezidenta. Veľkou cťou mi bolo fotiť oficiálnu 
návštevu poľského prezidenta Andrzeja Dudu v Bra-
tislave, z ktorej som si spravil aj fotoknihu a prezident 

Kiska mi ju osob-
ne podpísal. 

Okrem fotenia 
politických pred-
staviteľov sa ve-
nujem foteniu 
Lucie Bílej a Ci-
gánskych diablov, 
a z novodobých 
postáv showbizni-
su Dominiky Mir-
govej, Mira Jaro-
ša, Majka Spirita.

Ďalšou z mo-
jich aktivít je, že 
sa zúčastňujem 
fotografickej pre-
hliadky AMFO v Trenčíne, kde som získal mnoho 
cien a čestných uznaní za farebnú a čiernobielu foto-
grafiu. Najväčším úspechom je účasť na celoštátnom 
kole AMFO v Leviciach, kde som získal tretie miesto.“ 

                                     Pripravila D. Badžgoňová 

foto: Róbert Fritz

Kto sa zúčastnil osláv 200. výročia narodenie Jozefa Miloslava Hurbana, ur-
čite videl aj výstavu v malej sále kultúrneho domu. Mala dve časti – historickú 
výstavu Pravde a národu, jej autom bol PhDr. Jozef Karlík – na 12 paneloch 
oboznámila návštevníka s Hurbanovým rodiskom a jeho osudom farára, revo-
lucionára, spisovateľa a publicistu i otca rodiny a manžela.  Druhá pod názvom 
Krásy beckovskej prírody predstavila súbor fotografií Ing. Ľuboša Balažoviča.

Ľuboš Balažovič pochádza z Trnavy, žije a tvorí v Novom Meste nad Váhom 
už viac ako 20 rokov. Krajinárskej fotografii sa začal venovať na jeseň v roku 
2013, a odvtedy tejto svojej vášni venuje všetok voľný čas. Najčastejšie fotí 
prírodu a hrady v okolí svojho bydliska. Jeho prvým projektom boli fotogra-
fie Beckovského a Čachtického hradu. Neskôr k nim pridal Haluzický kosto-
lík, Holubyho chatu a hrad Tematín. Na svojich potulkách svetom sa venuje aj 
cestovateľskej fotografii a foteniu ľudí, ktorí sú v každom kúte sveta tak odlišní. 
V zbierke jeho fotografií nájdeme i fotografie kvetín a ateliérové portréty. 

Fotografie Ľuboša Balažoviča si môžete pozrieť, okrem priestorov KD v Bec-
kove, aj na internete na https://www.ephoto.sk/uzivatel/balazoviclubos/, kde 
môžete vidieť v albume Beckovský hrad až 28 krásnych fotiek nášho hradu.

Spýtali sme sa autora, kde študoval, aká je jeho profesia, či už vystavoval 
svoje fotografie a kde, či ho jeho rodina, manželka a syn, v jeho vášni k fo-
tografii podporujú a, pretože sme v Beckove, ako „objavil“ krásy beckovskej 
prírody a jej hradu, ktorú fotku má najradšej, aký príbeh sa k nej viaže alebo 
čo neobvyklé zažil v súvislosti s jej vznikom?

Ľuboš Balažovič: 
„Som vyštudovaný stavebný inžinier, študoval som v Bratislave a v súčasnos-

ti pracujem vo svojej vlastnej projekčnej kancelárii v Novom Meste nad Váhom. 
Fotografia sa naozaj stala mojim hobby, hlavne tá krajinárska. Výstava fotogra-
fií v Beckove bola moja prvá ucelená výstava tlačených fotografií. Doteraz som 
nemal ešte to šťastie ich nikde verejne vystavovať, a preto ma veľmi teší, že to 

bolo práve pri takej významnej príleži-
tosti. Moje fotky sú v digitálnej podobe 
ku zhliadnutiu zväčša na rôznych inter-
netových fotoportáloch, alebo na mo-
jej osobnej fotografickej FB stránke. 
Zopár fotografií i Beckovského hradu 
zdobí aj steny mojich fanúšikov vo for-
me fotoobrazov.

Vo fotení ma rodina podporuje naj-
lepšie, ako sa to len dá. Myslím, že 
túto moju už skoro úchylku tolerujú 
a zdieľajú so mnou aj radosť, ak sa ne-
jaká moja fotka podarí. Rovnako mali 
radosť z mojich vystavených fotografií 
priamo v beckovskom KD. V podstate 
vďaka nim som si Beckovský hrad ob-
ľúbil, bol častým miestom našich výletov a vychádzok a každý rok sme absolvo-
vali Beckovské hradné slávnosti a bojovali s rytiermi pri dobytí hradu.

Čo sa týka samotného projektu fotenia hradu, tento nápad vo mne skrsol 
ešte v čase, keď som netušil, že sa krajinárskej fotografii začnem venovať. 
Napadla ma myšlienka, že by bolo fajn mať fotky hradov z rôznych uhlov, 
rôznych miest a v každom ročnom období. A Beckovský hrad mám najbliž-
šie a mám k nemu aj najbližší vzťah. Preto, keď som začal fotiť krajinársku 
fotografiu po absolvovaní workshopu v talianskych Dolomitoch s Danielom 
Řečichom a Tomášom Morkesom, bol tento hrad prvým, ktorý som začal 
postupne fotiť. Každej fotografii u mňa predbieha obhliadka miesta fotenia 
a skúšobné fotografie za normálneho svetla, ktoré si doma prezriem a hod-
notím, čo sa dá urobiť inak a lepšie. Keď potom prídem na svitanie alebo pri 
západe slnka, nemám príliš času na hľadanie vhodnej kompozície, zvlášť ak 
sa mi podarí prísť na poslednú chvíľu. 

Každá fotografia má svoj príbeh, to vám povie každý fotograf. Najzaujímavej-
ší príbeh je za fotografiou, ktorú som nazval „Duchovia hradu Beckov“, ktorú 
ste mohli vidieť aj na výstave. Fotografia vznikla jeden novembrový večer, keď 
som bol fotiť západ slnka v slivkovej aleji. Cestou domov sa mi zapáčila osvet-
lená cestička na hrad. Rozložil som si tu opäť svoj statív s fotoaparátom a asi 
na tretíkrát sa mi podarila kompozícia, ktorá sa mi páčila. Pri finálnej fotke, kto-
rá trvala fotoaparátu pre tmu asi 25 s, zrazu z veže vyskočili tri dievčatá a ply-
nulo prešli po tejto cestičke dolu. Boli to nejaké zahraničné turistiky. Ale vďaka 
tomu, že sa hýbali, zostali na fotografii iba ich siluety v mieste, kde boli na chvíľ-
ku osvetlené, a tak vznikla pre mňa jedinečná fotografia, ktorá nebola insceno-
vaná. Asi je každému čitateľovi jasné, že som sa ich aj trochu zľakol, pretože 
som tam už nikoho nečakal a myslel som si, že som tam sám.“

Ďakujeme a želáme veľa krásnych fotiek!
Výstavu pripravila Obec Beckov za finančnej podpory Fondu na podporu 

umenia a technicky zabezpečil REDES, s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom. 
 D. BadžgoňováDuchovia hradu Beckov
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„Darmo je, my nesmieme ľudí a ducha časov 
súdiť podľa terajšieho raisonementu nášho rozu-
mu, ale ich máme ponímať vo vlastnej stávajúc-
nosti, v ich vlastnom veku a čase, bo ich pravda 
leží schovaná v nich samých.“  

Hoci literárne dielo i umelecké názory Joze-
fa Miloslava Hurbana predstavujú neoddeliteľnú 
súčasť jeho národnopolitických aktivít, samotná 
tvorba sa nevyčerpáva neustálym akcentovaním 
národnobuditeľskej tendencie. Platí ale konštatá-
cia, že vlastnú literárnu tvorbu Hurban úzko spájal 
s národno-emancipačnými cieľmi a zámermi. Na 
druhej strane  z jeho kritických diel a publicistickej 
činnosti zreteľne cítiť, že vnímal osobitosti ume-
leckého prejavu a snažil sa tvoriť literatúru aj ako 
špecifický výraz svojej koncepcie života. Vzdela-
ním a mysliteľským rozmerom stelesňoval zápas 
heglovského romantizmu s racionalizmom. Hur-
banovo dielo je poznačené úsilím zapôsobiť na či-
tateľa autorským vyznaním, ako  aj subjektívnym, 
individuálnym gestom hrdinu, poskytnúť podnet 
na odvážny čin a emotívny model riešenia život-
ných situácií s racionálnym zdôvodnením. Vstup 
„ľudského materiálu“ do vlastnej tvorby sa v jeho 
prípade prejavil v niekoľkých formách – publicisti-
ka, beletrizovaný cestopis, besednica, satira, hu-
moreska, elegický obraz heroickej minulosti s fan-
tazijnou aktualizáciou. 

Základnou líniou prvého tlačou vydaného textu 
Cesta Slováka k bratom slovanským na Mora-
vu a v Čechách (1841) je zdôraznenie slovanskej 
idey. Autor však v tomto svojom cestopise kriticky 
reaguje aj na dobové spoločenské pomery. Pre 
ďalší vývin našej literatúry má dôležitý význam naj-
mä spôsob realizácie uvedeného diela. Konkrétne 
máme na mysli uplatnenie romantickej metódy, kto-
rá sa prejavuje v „pútnickom“ motíve, náladovosti 
zakomponovaných básní, ale aj v priamych charak-
teristikách niektorých výjavov a postáv.  

Verše začal Hurban písať počas štúdia na Evan-
jelickom lýceu v Bratislave. Názvy jeho básní z mla-
dosti, ako i stručné hodnotenia, ktoré sa zacho-
vali v štúrovských Pamätniciach, nasvedčujú, že 
nadväzoval na tradíciu Jána Kollára a Jána Hollé-
ho a cez ňu tiež na vzory gréckej a latinskej poé-
zie a literatúry. Príznačné bolo preňho rozpätie od 
oslavnej ódy až po satiru. Hurbanov radikalizmus 
sa prejavuje v témach, výzvach a zvolaniach, v kri-
tike protislovenských a protislovanských javov, od-
rodilstva, ale aj ľahostajnosti vo vlastných radoch. 
Druhú, harmonickejšiu stránku autorovej osob-
nosti i poézie predstavujú na jednej strane ľúbost-
né rukopisné básničky biedermeierovského typu, 
na druhej strane romanticky ladené verše – zvlášť 
v prírodných motívoch – z ciest po Morave.         

   Založením a vydávaním almanachu Nitra, pres-
nejšie od jeho druhého ročníka (1844), otvoril Hur-
ban éru slovenskej literatúry písanej novým národ-
ným jazykom. Dominantným tvorcom spomenutého 
druhého ročníka Nitry bol básnik Janko Kráľ. Čino-
rodý a neúnavný Hurban podporil tiež úsilie Ľudoví-
ta Štúra o vydávanie Slovenských národných novín 
s literárnou prílohou Orol tatranský (1845). O rok 
neskôr (1846) založil literárny a vedecký časopis 
Slovenské pohľady, ktorý v súčasnosti ako naše 
najstaršie periodikum vychádza zásluhou Matice 
slovenskej. Hurban svoje Pohľady profiloval ako 
dynamický národnobuditeľský časopis, usilujúci sa 
pokrývať a najmä vytvárať všetky zložky národného 
kultúrneho a vedeckého života.

Špeciálnu pozornosť venoval Hurban systematic-
kému rozvíjaniu osvetovej činnosti (nedeľná škola, 

Jozef Miloslav Hurban ako spisovateľ a publicista
ochotnícke divadlo, spolky miernosti), publicisticky 
aj organizačne sa aktívne zapájal do širších kultúr-
nych a politických podujatí. Skoncipoval základné 
tézy národného programu, ktoré publikoval v úvode 
k Červenákovmu Zrkadlu Slovenska (1844).     

V prvom ročníku almanachu Nitra (1842) Jozef 
Miloslav Hurban uverejnil Písně, veršovanú epiku 
Osudové Nitry a prózu Svadba kráľa veľkomorav-
ského, v druhom ročníku (1844) mu vyšli prózy zo 
súčasnosti (Prítomnosť a obrazy zo života tatran-
ského, Prechádzka po považskom svete). Okrem 
kritických či humorných postrehov, sentimentálne-
ho deja, respektíve beletrizácie cestovných zážitkov, 
v nich formuluje i úvahy o budúcnosti slovenského 
národa a slovanstva. Na stránkach Nitry ďalej uverej-
nil roku 1846 romantickú prózu Olejkár, ktorej ná-
met po prvý raz spracoval ešte ako študent v podo-
be „trúchlohry“. Dej sa vtedy neodohrával v Trenčíne 
a za čias Matúša Čáka ako v Olejkárovi, ale v Če-
chách za vlády Břetislavovej. Presunutie príbehu 
z jednej epochy do druhej nepriamo dosvedčuje, 
že Hurbanovi nešlo o realistický historický obraz, ale 
iba o hľadanie najvhodnejšieho rámca pre vyjadrenie 
národnej ideológie. Postava Matúša Čáka bola na 
to vhodná a príťažlivá pre celú štúrovskú generáciu. 
Olejkár je doslova nabitý nielen dramatickými uda-
losťami a situáciami, ale i množstvom postáv, z kto-
rých viaceré sú zahalené rúškom tajomstva.

Neodmysliteľnou súčasťou Hurbanovej literár-
nej publicistiky boli aj satirické texty, respektíve hu-
moresky. Korytnické poháriky alebo Veselé chvíle 
nezdravého človeka reflektujú pestrú škálu problé-
mov. Nechýbajú ani autorove kritické názory, ktoré 
si berú na mušku nielen rozmanité malomeštiacke 
javy, ale i niektoré aktuálne problémy okolo sloven-
činy. Uvedené dielo vyšlo spolu s Divadlom du-
chov nad Tatrami a „noveletkou“ Od Silvestra do 
Troch kráľov v almanachu Nitra roku 1847. 

Popri vlastných textoch vydal Hurban v Nitre mno-
hé klasické tituly slovenskej literatúry (diela prísluš-
níkov kollárovskej generácie, príspevky štúrovských 
básnikov, spisovateľov a publicistov, ale aj poéziu 
českých tvorcov J.E. Vocela a K.H. Máchu).  

Hurbanova teoretická činnosť vrcholí v rozsiah-
lej štúdii Slovensko a jeho život literárny, kto-
rú písal na pokračovanie pre Slovenské pohľady 
(1846–1851). Priniesol v nej svojskú koncepciu 
výkladu, množstvo objavných faktov, prekvapivých 
súvislostí a hodnotení. Literatúru vnímal v neroz-
lučnej spätosti s prostredím a najmä so životom 
národa. Preto už v názve prízvukoval Slovensko 
a z charakteru Slovenska a Slovákov vyvodzuje aj 
ich literárne deje. V Hurbanovom chápaní pred-
stavuje spisba i najvyšší spôsob, ktorým sa rea-
lizuje jazyk, reč národa; v literatúre sa reč stáva 
trvalou hodnotou. Na jednom mieste o tom v uve-
denej štúdii Hurban píše: „V tomto duchu a s ta-
kýmto úmyslom priberám sa aj k rozprávke o na-
šom peknom, milom a drahom Slovensku a jeho 
literárnom živote, aby sme aj my, novšie sloven-
ské pokolenie, našli v našej minulosti pokynutie 
k ďalším a novším literárnym činom. Vybrali sme 
si literárny život Slovenska zato, že tuná sa najprv 
vyrozumieva duch národa, tuná je on doma, tu on 
rozpráva, čo chce, čo by rád – bárs tomu ešte ani 
čas nebol prišiel, tu sú zložené jeho túžby, jeho 
nádeje, jeho proroctvá. Kto zná ducha literatúry, 
veľmi ľahko bude môcť zavierať aj na ducha ob-
čianskeho povedomia; kde mlčí literatúra, tam iste 
mlčali všetky vyššie zánemy života“... V závere štú-
die Hurban uvádza: „Je teda, majúc hovoriť o li-
terárnom živote Slovákov, nemôžem sa aj o ňom 

samom ako takom nevysloviť a naň si s hrdosťou 
nepozerať. V pohľade na túto svätú zem našich 
otcov, na túto kolísku všetkých Slovanov, na tie-
to sväté oltáre kráľovských Tatier obživí sa moja 
duša, v pohľade tom leží večne čerstvá sila silu 
rodiaca. Sú to tuná na Slovensku zakliate zámky 
svätých, vnútorných svetov duše slovanskej.“      

Hektické roky 1848–1850 naplnil Hurban poli-
tickou, vojenskou a publicistickou činnosťou a len 
okrajovo básnickou tvorbou (Národná pieseň, Pie-
seň pri vykopávaní dereša spievaná, Pieseň pri 
pálení dereša spievaná). Nakrátko obnovil vydáva-
nie Slovenských pohľadov (1851), roku 1853 vydal 
piaty ročník Nitry, ktorý bol vzácnym oživením ob-
dobia „suchoty a nemoty“. V tomto ročníku almana-
chu uzreli svetlo sveta Sládkovičov Detvan i Hurba-
nova próza Slovenskí žiaci, predstavujúca pokus 
o epické zobrazenie generačných osudov v revo-
lúcii. Tvorca dielo v podtitule označil ako „obráz-
ky zo života“. Aktérmi deja sú slovenskí mládenci, 
ktorí vášnivo filozofujú o problémoch národa, inten-
zívne prežívajú peripetie lásky, pričom v národnom 
presvedčení aj v láske narážajú na odpor svojich 
protivníkov. Epilóg rozprávania tvorí obraz krajiny 
po košútovskom víťazstve so siluetou šibenice Ho-
lubyho a Šuleka...   

Dvojdielny historický román Gottšalk vyšiel  po 
česky v Prahe (1861), hoci pôvodne ho proza-
ik koncipoval v slovenskom jazyku. Hurban sa in-
špiroval dejinami polabských Slovanov v 11. storo-
čí. Nešlo mu ani tak o históriu, ako skôr o mravný 
a filozofický problém vzťahu medzi náboženstvom 
a národom, medzi osobným a nadosobným. V rie-
šení nastolených otázok sú už zreteľné stopy jeho 
konzervatívneho teologizmu.    

Ako je všeobecne známe, po potlačení revolú-
cie boli vodcovia Slovenského povstania pod po-
licajným dohľadom. Hurban sa síce usiloval o ďal-
šiu kultúrnu činnosť i vlastnú literárnu tvorbu, ale 
v čase bachovského absolutizmu nachádzal len 
skromnú odozvu. Vďaka ústretovosti českých pria-
teľov redakčne participoval na Riegerovom slovní-
ku náučnom. V zmenených pomeroch, ktoré na-
stali po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (1867), sa mu 
darilo nanajvýš rozdúchavať tlejúce národné pove-
domie a protestovať proti výčinom vládnucej ma-
ďarskej vrstvy aj za cenu vlastného uväznenia.

Roku 1871 prekvapil tvrdou kritikou almanachu 
Napred, keď odsúdil pokus mladých literátov o novú 
orientáciu umeleckej tvorby. Rovnako tvrdo recen-
zoval aj knižné vydanie Kalinčiakovej Reštavrácie. 
Hurbana výrazne poznačilo zatvorenie Matice slo-
venskej a troch slovenských gymnázií. Vzhľadom na 
to, že východisko z krajne nepriaznivej situácie videl 
v tesnom spojení s českou literatúrou a kultúrou, vy-
dal 6. a 7. ročník Nitry v českom jazyku. Tento zúfalý 
čin, ktorým  chcel dokumentovať česko-slovenskú 
vzájomnosť a jednotu, sa ale nestretol s očakávanou 
širšou reakciou a porozumením...

Aspoň v maximálnej stručnosti pripomenieme aj 
Hurbanovu cirkevnú spisbu, ktorej sa intenzívne ve-
noval najmä v porevolučnom období. Vydal učebni-
cu Náuka náboženstva kresťanského (1855), na-
písal obsiahle dielo Cirkev evanjelicko-luteránska 
v jej vnútorných živloch a bojoch na svete (1861), 
za ktoré získal doktorát teológie na univerzite v Lip-
sku. Jedenásť rokov bol redaktorom Cirkevných 
listov, ktoré začal vydávať v pamätnom roku 1863. 
Z veľkej časti ich aj sám zapĺňal najmä správami 
a článkami náboženského a cirkevno-politického 
charakteru, občas však v časopise uverejnil i ume-
lecky orientované texty.         



Beckovské novinywww.obec-beckov.sk	 					Beckovské	NOVINY î7

Na výstave o živote a práci J.M. 
Hurbana Pravde a národu, ktorú pre 
obec pripravil PhDr. Jozef Karlík a kto-
rú sme videli v malej sále kultúrneho 
domu počas osláv 200. výročia na-
rodenia nášho rodáka, sa stal ústred-
ným obraz – Portrét J.M. Hurbana, 
olej na plátne, 50x70 cm, 2017, ktorý 
vznikol podľa dagerotypu z roku 1849 
(písali sme o ňom v BN č. 1/2017, s. 
8). Jeho autorkou je historička Mgr. 
Zdenka Hešterová, PhD., z Trenčian-
skych Teplíc, t. č. na materskej, kto-
rá pracovala v Podjavorinskom múzeu 
v Novom Meste nad Váhom. Šťast-
nej mamičky polročnej dcérky sme 
sa spýtali, ako sa jej robil portrét J.M. 
Hurbana, či mala možnosť oboznámiť 

sa aj s jeho životom a dielom a čím na ňu Hurban zapôsobil, ale aj na to, kde sa 
naučila maľovať a ako zvládajú s manželom starostlivosť o dieťatko. 

Zdenka Hešterová:
„Jozef Miloslav Hurban je nepochybne jednou z popredných osobností, ktorá 

číslo 2 - apríl 2017

Keď Matica slovenská vyhlásila vlani v augus-
te Rok Jozefa Miloslava Hurbana 2017, dostal 
som z rôznych sveta strán niekoľko uštipačných 
otázok o zmysle a význame tejto iniciatívy. Najadek-
vátnejšiu odpoveď všetkým kuvičím hlasom by mali 
dať projekty, ktoré modernými formami sprítomnia 
Hurbanov nezameniteľný životný príbeh a jeho uni-
verzálny odkaz a posolstvo.    

„Na pretras“ sa tak môže dostať i zvodná téma 
vzťahu medzi Hurbanom a Štúrom, respektíve Hur-
banova udivujúca oddanosť Štúrovi. Platilo to aj 
v prelomových meruôsmych rokoch, keď ich hlas 
dejín volal k činu. Objektívne priznajme, že vyzval 
viac Hurbana ako Štúra. Hoci sa z tovariša stával 
majster a z majstra vyslúžilec, nedal to Hurban znať 
– aspoň nie nahlas. Tak sa teda mohlo stať, že už 
za prvej a ešte väčšmi za druhej dobrovoľníckej vý-
pravy preberá opraty národného pohybu Hurban. 
Aj keď Štúr pilne cvičil, trénoval a učil sa šermo-
vať, dušu mal kabinetnú, akademickú a ani pri naj-
lepšej vôli nebol schopný nijakého velenia. Navyše 
trpel pocitom, že je „stratený a zradený uprostred 
čudného boja s neistým výsledkom a zatemneným 

Rok Jozefa Miloslava Hurbana
zmyslom“. Spomeňme tiež Hodžu – človeka takmer 
geniálneho a plamenného, ale iba na kazateľnici... 
Preto len Hurban, ktorého čin priťahoval práve tak, 
ako ho inštinktívne hľadal, sa mohol stať „ústredným 
nervstvom“ ozbrojených vystúpení. Pod jeho vede-
ním a v jeho mene sa konalo prakticky všetko. „Ne-
boli štúristi, iba hurbanovci!“ Vladimír Mináč však 
kedysi správne podotkol, že táto výmena stráží na 
vodcovskom mieste slovenského pohybu sa udia-
la akoby v tichom dorozumení, bez jediného zlého 
slova, „ba – ak tak možno povedať nevedkovi – bez 
jediného krivého pohľadu“.   

Osud „posla národnej revolúcie“ Jozefa Milosla-
va Hurbana, ako i ďalších vodcov Slovenského po-
vstania z rokov 1848–1849 bol krutý, až tragický. 
Neodvisli síce na šibenici, ale mali striktný zákaz ve-
rejnej činnosti. Zároveň sa museli prizerať na útrpný 
národný aj politický útlak, čo vyvolávalo v ich dušiach 
obrovskú bolesť a smútok. Hurbanovi bolo súdené 
dožiť sa Memoranda aj vzniku Matice slovenskej, zá-
bleskov v porevolučnej realite, ale i novej nepriazne 
a ponižovania, keď vláda zatvorila Maticu a tri slo-
venské gymnáziá. A najtragickejšie na tom všetkom 

Hurbanove oslavy
Bohoslužby, slávnostný sprievod, program v kultúr-

nom dome... To všetko urobilo z jednej obyčajnej 
nedele v Beckove jednu veľmi peknú, neobyčajnú 
nedeľu. Celá obec žila touto oslavou, od najmenších 
i tých skôr narodených. Bolo cítiť atmosféru minulos-
ti. Myslím si, že v tento deň takmer každý Beckovčan 
aspoň na chvíľku pocítil hrdosť na to, že žije v obci, 
v ktorej sa pred 200 rokmi narodil práve Jozef Miloslav 
Hurban. Som rada, že táto atmosféra vyvrcholila v kul-

Literárne, respektíve publicisticky činný bol 
Hurban aj na sklonku svojho pohnutého života. 
V šiestom ročníku Nitry (1876) vydal cyklus básní 
Z hlbiny, v siedmom (1877) štúdiu Viliam Pauli-
ny-Tóth a jeho doba. Záujem o memoárovú spis-
bu vyvrcholil rozsiahlym životopisom Ľudovíta Štú-
ra a Rozpomienkami na revolučné roky.  Štúrovu 
biografiu mienil napísať ešte v 60. rokoch, keď ho 
inšpiroval matičný súbeh. Dlhodobejší zámer však 

Hurbanov portrét
významným spôsobom ovplyvnila naše národné dejiny. Bolo pre mňa výzvou na-
maľovať portrét tohto velikána pochádzajúceho z nášho kraja. Je to jeho druhý 
farebný portrét, keďže sa zachovala len jediná farebná podobizeň. Predlohou 
môjho vyobrazenia Hurbana bol čiernobiely dagerotyp z roku 1849, na základe 
ktorého som sa snažila verne namaľovať jeho podobu. Najťažšie bolo zachytiť 
uhrančivý pohľad Hurbanových modrých očí (ako poznamenal autor výstavy, his-
torik PhDr. Jozef Karlík – tzv. „revolučný pohľad“, keďže Hurban je na dageroty-
pe zvečnený počas revolučného roku 1849). Samozrejme, so životom a dielom 
Jozefa Miloslava Hurbana som dôkladne oboznámená. V Podjavorinskom mú-
zeu, kde som pracovala, sa nachádza množstvo dokumentov a aj obrazového 
materiálu k tejto osobnosti z nášho kraja. 

Kreslenie a maľovanie bolo už od malička mojou najväčšou záľubou, ktorej 
som venovala väčšinu svojho voľného času. Práve preto som sa neskôr rozhodla 
študovať pedagogický smer, kombináciu predmetov výtvarná a história, na Uni-
verzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Teraz som na materskej dovolenke. Máme polročné dievčatko Slávku. Je to 
naše prvé dieťatko, tak sa veľmi tešíme“.

Upozorňujeme, že výstava Pravde a národu je stále prístupná v kultúrnom 
dome (až na výnimku – 11. 4. 2017 bola výstava prepožičaná do Trenčína do bu-
dovy TSK, kde bude prístupná verejnosti do 5. 5. 2017) a portrét J.M. Hurbana 
môžete na požiadanie uvidieť v kancelárii starostu obce Ing. Jána Križana, kto-
rý nám spolu s autorkou rád zapózoval – pod Hurbanom.                                DB

uskutočnil až v novej epoche vývinu slovenskej li-
teratúry i národného života – na prahu 80. rokov. 
Vtedy začal Štúrov životopis vychádzať na pokra-
čovanie v jeho synom Svetozárom obnovených 
Slovenských pohľadoch (1881–1884). Ide o naj-
obsiahlejšie svedectvo priameho účastníka o pre-
lomových rokoch a kľúčových osobnostiach náš-
ho národného pohybu v polovici 19. storočia. 
Neskoršie vedecké i literárnohistorické skúmanie 

všeličo na Hurbanových tvrdeniach a záveroch 
spresnilo aj opravilo, najmä v častiach, kde au-
tor uplatnil len svoj osobný názor, reminiscenciu 
či skúsenosť. Uvedené konštatovanie však v nija-
kom prípade nespochybňuje význam tohto monu-
mentálneho životopisného a memoárového diela.                 

  Mgr. Peter Cabadaj, 
vedecký tajomník Matice slovenskej

bolo, že on, ktorý zdvihol zástavu slovenského ná-
roda až na revolučné barikády, aby nahlas zvesto-
val svetu, že tu existuje národ domáhajúci sa svojich 
práv a svojej slobody, sa musel dožiť vyhlásenia Ko-
lomana Tiszu – „slovenského národa niet.“

Dvestoročnica Hurbanovho narodenia by mala sú-
časným generáciám pripomenúť, že v slovenských 
dejinách nebolo veľa takých komplexných, neoblom-
ných a vyhranených osobností, ako bol on. Práve na 
jeho príklade možno najlepšie ilustrovať a oceniť to, 
čo bolo skutočne veľké a číre, a porozumieť tomu, čo 
bolo malé a malicherné. Musíme však, samozrejme, 
vedieť, že aj najväčšia osobnosť, ktorá venovala maxi-
málne úsilie prekonaniu hraníc svojho časopriestoru, 
sa nikdy celkom nezbaví dobových obmedzení.

Koho dar nezvedie, hrozba neskloní – pre Hur-
bana to nebola sloha nádherného chorálu, ale naj-
hlbšie šírky a dĺžky vlastného vedomia. Tak chcel 
žiť a tak aj žil. Uvidíme, ako sa so silným nadčaso-
vým odkazom Jozefa Miloslava Hurbana popasujú 
súčasníci v roku jeho veľkého jubilea.   

Peter Cabadaj, vedecký tajomník MS 
(In: Orol tatranský č. 1/2017, s. 2)

túrnom dome programom, kde sa predstavil hneď na 
začiatku Beckovský spevácky zbor pod vedením Sla-
vomíra Ježka. Po ňom vystúpili deti zo základnej školy. 
Ich vystúpenie bolo pre nás skutočným skvostom. Svo-
jím divadielkom nám priblížili najdôležitejšie udalosti zo 
života J.M. Hurbana. Každý žiak, ktorý hral v tejto scén-
ke, podal výkon profesionálneho herca. Bolo to pre-
svedčivé a bolo cítiť, že každý do svojej role vložil celé 
svoje srdce. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré pri-

pravovali a nacvičovali tento program, a to pani učiteľke 
Martine Striežencovej a pani učiteľke Kataríne Godá-
lovej. Program pokračoval uvedením poštovej známky 
a vystúpením pána Juraja Sarvaša spolu s mužským 
speváckym zborom. Bolo to popoludnie plné emócií, 
spomienok na tak veľkého a odvážneho muža, akým 
bol J.M. Hurban. Ešte raz ďakujeme všetkým účinku-
júcim, i tým, ktorí sa organizačne podliali na tamto plno-
hodnotnom vystúpení.                                                            RP

dokončenie
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Hurbanova škola v Trenčíne
O J.M. Hurbanovi sa písalo, píše a bude sa pí-

sať. To je dobre, treba vedieť, aká osobnosť sa na-
rodila na evanjelickej fare v Beckove. 

Prečítal som si v poslednom období veľa o Hur-
banovi. V príspevku uverejnenom v BN č. 1/2017, 
s. 12-13, Jozef Miloslav Hurban a Beckov od 
PhDr.ThMgr. Libora Bernáta, CSc. z Trenčianske-
ho múzea ma zaujalo obdobie Hurbanovho štúdia 
v Trenčíne. To, ako si spomínajú osobnosti na svo-
je štúdiá, je ich pohľad a ťažko to zmeniť. Dovolím 

Obec Uhrovec preslávili najmä Ľu-
dovít Štúr a Alexander Dubček. Táto 
krásna dedina má evanjelický kostol, 
ktorý si postavili v roku 1940. Evanje-
lický farár cirkevného zboru v Uhrov-
ci Martin Šipka v Evanjelickom posli 
spod Tatier č. 42/2015 o histórii kos-
tola píše: „Zvony sa volajú Štúr, Hur-
ban a Hodža. V roku 1948 si CZ za-
dovážil tri nové zvony. Veľký zvon váži 
856 kg, je na ňom znázornená otvo-
rená biblia a bol pomenovaný Ľudo-
vít Štúr. Stredný zvon váži 555 kg, je 
na ňom zobrazený kríž a nesie meno 
Jozef Miloslav Hurban. Malý zvon váži 
274 kg, je označený kalichom a nazva-
li ho Michal Miloslav Hodža.“„

Ak budete prechádzať cez Uhrovec 
a budú na kostole práve zvoniť, neza-
budnite, že ten stredný zvon je pome-
novaný po našom rodákovi. 

 Ľ. Paulus

Udalosti v živote Jozefa Miloslava Hurbana

Hurban zvoní 
v Uhrovci

24. apríla 1836 prijal Jozef Hur-
ban na Devíne slovanské meno Milo-
slav, ktoré používal po celý život.

V roku 1840 vydal brožúrku Ohla-
sy od Slavomila F. Kořennatého – bol 
to Hurbanov pseudonym.

V roku 1841 vydal Hurban knižku 
Cesta Slováka k bratom slovanským 
v Čechách a na Morave.

V roku 1842 vydal Almanach Nit-
ra, ďalšie čísla vyli v rokoch 1846, 
1847, 1853, 1876, 1877.

30. júna 1843 bol Hurban zvole-
ný za farára v Hlbokom. 

V tomto roku sa konalo pamätné 
stretnutie Štúra, Hurbana a Hodžu na 
fare v Hlbokom. 

V roku 1846 Hurban zakladá ča-
sopis Slovenské pohľady na vedy, 
umenia a literatúru. Vychádzali v ro-
koch 1846–1847 a 1851–1852. 

V roku 1848 sa začali revolučné 
udalosti v Uhorsku, Hurban naplno 
rozvíja činnosť za slobodu Slovákov.

19. marec 1848 – Hurban osla-
vuje narodeniny a meniny, prichá-
dzajú priatelia, medzi nimi aj Štúr. 
Po oslave odchádzajú do Bratisla-
vy. V apríli ich cesta vedie do Vied-
ne, tam s ďalšími štúrovcami napísal 

ohlas Bratia Slováci, ktorý posiela 
všetkým Slovákom.

25. apríl 1848 – Hurban je na 
Brezovej, kde mládež hrá divadel-
né predstavenie. Vrcholí Hurbanova 
predpovstalecká činnosť, svojím pre-
javom vyvolal vlnu nadšenia, vyzýval:„ 
...ak neukážeme teraz niečo veľké-
ho, stratíme storočie...“.

26. apríl 1848 – Hurban prichá-
dza na Myjavu, kde predniesol národ-
né požiadavky. 

10. máj 1848 – Hurban so štúrov-
cami z celého Slovenska prichádza 
do Liptovského sv. Mikuláša, odtiaľ 
uhorskému snemu posielajú celoslo-
venské žiadosti. Hurbanovým pričine-
ním tam boli tiež požiadavky hospo-
dárske a sociálne.

Od mája do septembra 1848 
Hurban pre svoju bezpečnosť opúš-
ťa Slovensko. 29. mája 1848 z Prahy 
vyzýva na boj za slobodu. 

V júni 1848 sa zúčastnil na Slo-
vanskom zjazde v Prahe, odtiaľ vyzý-
va, aby slovanské národy hovorili rod-
nou rečou. 

17. septembra 1848 večer vo Vied-
ni asi 500 dobrovoľníkov chce ísť bojo-
vať za slobodu slovenského národa. 

18. septembra 1848 – prechod 
dobrovoľníkov z Moravy. 

21. septembra 1848 odchádza na 
Brezovú asi 3000 dobrovoľníkov. V krát-
kom období vzrastie ich počet na 8000. 

29. septembra 1848 sa tu skonči-
lo národné povstanie, no pokračovalo 
ešte v zime a v roku 1849 sa zapojili 
do povstania ďalšie oblasti Slovenska. 

V novembri 1849 sa skončilo po-
vstanie a cisárska rakúska vláda má 
pod kontrolou situáciu na Slovensku. 

V máji 1850 Hurban znovu dostal 
miesto farára v Hlbokom, ktoré mu 
predtým odobrali Maďari. 

25. apríla 1851 Hurban obnovil Slo-
venské pohľady a dokončil historickú 
štúdiu Slovensko a jeho život literárny. 

Od 1. Januára 1852 vydáva Slo-
venské pohľady týždenne. 

V roku 1853 vydáva 5. ročník Nitry.
V roku 1861 vydáva v Prahe román 

Gottšalk a vo Viedni Piesne na teraz. 
V roku 1861 sa zúčastňuje v Turč. 

sv. Martine na memorandovom zhro-
maždení, ktoré podpisuje medzi prvými.

V roku 1866 sa zúčastňuje na 
oslavách 300. Výročia smrti Mikulá-
ša Zrínskeho, bojovníka proti Turkom, 
v Záhrebe. 

si odcitovať Hurbana, ako si spomína na toto obdobie, keď 
roku 1826 odišiel do Trenčína, kde si odbavil nižšie latinské 
školy, I. a II. triedu. 

Svoju výchovu charakterizuje Hurban takto: „Priebehom 
týchto rokov užil som najhoršieho vyučovania, lebo celá táto 
doba vo výchove tak súkromnej ako aj verejnej nebola spra-
vovaná nijakými pedagogickými pravidlami – bolesťou podl-
žen som otcovi – a neposkytovala iné, iba vzory neľudskosti. 
Nie cvičenie ostrovtipu, nie cvičenie vlôh a spôsobností vro-
dených, nie osvietenie rozumu a ostatných mocnejších zna-

menitostí, ale zatemňovanie, hu-
benie, papúškovanie pri stálom 
bdení a korbáč mali miesto v na-
šom vyučovaní... Opravdu nemô-
žem mlčaním pominúť tú neľud-
skosť, ktorou sme boli nútení, aby 
sme sa naučili maďarskému jazy-
ku. Keď sme tvrdé a drsné hlásky 
v maďarských slovách, často pro-
tivné Slovanom, predtým nepoču-
té a hrubé zvuky, nemohli primera-
ne vysloviť, vždy sme boli cvičení 
prísnymi trestami.“ Úryvok je z die-
la: Ivan Kusý, Jozef Miloslav Hur-
ban 1848–1948.  

Ľ. Paulus

Na slávnostnom programe venovanom Jozefovi Milosla-
vovi Hurbanovi dňa 19. marca 2017 bola uvedená poštová 
známka s portrétom Jozefa Miloslava Hurbana. Graficky ju 
vytvoril akademický maliar Rudolf Cigánik štylizáciou lito-
grafie z roku 1849 od Eduarda Kaisera. K tomu bola vyda-
ná obálka prvého dňa (FDC), ktorá sa dala zakúpiť spolu 
so známkou vo vestibule kultúrneho domu v Beckove dňa 
19. marca 2017 a nasledujúci týždeň na Pošte v Becko-

ve. Na nej sú zobrazené najdôležitejšie okamihy zo života 
J.M. Hurbana pokryté pečaťou prvej Slovenskej národnej 
rady. Známku slávnostne predstavili a do života uviedli po-
sypaním rodnou zemou zástupca Slovenskej pošty a sta-
rosta obce Beckov. 

Známka vyšli v náklade 1 000 000 ks a obálka prvého 
dňa vyšla v náklade 3100 ks. Dnes si môžete známku kú-
piť na beckovskej pošte.                                                 RP

Uvedenie poštovnej známky J.M. Hurbana

V roku 1868 podniká cestu 
do  Kostnice k Husovmu pomníku. 

6. decembra 1869 nastupuje do 
väzenia vo Vacove za článok Čomu 
nás učia dejiny, ktorý bol uverejne-
ný v Pešťbudínskych vedomostiach. 
Vracia sa s podlomeným zdravím, lie-
či sa v Luhačoviciach. 

V roku 1874 v Cirkevných listoch 
uverejnil Abaffymu článok Tým mier-
nym, výsledok – väzenie. 

20. apríla 1875 nastupuje na tri 
mesiace do väzenia v Senici a musí 
zaplatiť 100 zlatých pokuty. 

V roku 1875 zatvorili Maticu slo-
venskú a tri slovenské gymnáziá, Hur-
banovi zakázali vydávať Cirkevné listy. 

13. novembra 1887 si hlbockí 
evanjelici pripomínajú 100 rokov od 
založenia evanjelického cirkevné-
ho zboru a kostola. Hurban napísal 
k tomto výročiu Históriu cirkvi hlboc-
kej, ktorú čítal pred oltárom. 

Po rôznych obvineniach a úto-
koch Hurban chorľavie. Zomiera 
21.  2. 1888 na zlyhanie srdca. 

23. februára 1888 má pohreb za 
účasti Slovákov z celého Slovenska. 
Rozlúčkovú kázeň má p.  farár Juraj 
Jánoška.                Zostavil Ľ. Paulus
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  V apríli 1977 sa konala oslava beckovských rodákov. Pri tej-
to príležitosti vydalo Okresné osvetovo stredisko Trenčín publi-
káciu Beckov a jeho slávni rodáci. Knižka, ktorú autorsky zosta-
vil historik Bohuš Klein, prináša stručné dejiny hradu a obce, no 
venuje sa najmä najznámejším osobnostiam, ktoré v obci pôso-
bili. Dionýz Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Ján Ambro, Karol Bó-
rik, ale aj niekoľko členov rodu Medňanský. Títo všetci slávni 
rodáci si našli miesto v 65-stranovej publikácii obohatenej o ob-
razové prílohy. 

A keďže vznikala za čias minulého režimu, knižka je ladená 
v duchu socialistickej prítomnosti aj budúcnosti v obci. Keďže 
však išlo o nepredajnú brožúrku, ktorá vyšla v náklade iba 500 
kusov, pre súčasných čitateľov je dnes dosť náročné zohnať ju.

  Kristína Jurzová

Hrad Beckov znovu otvoril svoje brány pre 
návštevníkov. Tento rok sa tak stalo po prvýkrát 
18. marca 2017. Prvým tohtoročným podujatím na 
hrade bol už 10. ročník lukostreleckého turnaja, 
ktorý sa konal 8. 4. 2017. Nasledovalo tradičné 
podujatie Veselá Veľká Noc.

Počas štyroch veľkonočných dní mohli návštev-
níci, ale hlavne deti zdobiť kraslice, vymaľovať si ob-
rázky a za správne odpovede vo vedomostnej súťa-
ži získať sladké odmeny. Remeselný jarmok, ktorý 
bol na tieto sviatky naplánovaný, bol pre nepriazni-
vé predpovede počasia oklieštený. Našťastie naš-
lo sa zopár takých, ktorých predpovede neodradili 
a prísľub prezentácie svojho remesla dodržali. Pri-
vítali sme pani Dagmar Gašpierikovú, ktorá vyrába 
kraslice plstením a zdobením voskom s tradičnými 
moravskými vzormi. Pani Pašková predviedla zdo-

benie kraslíc bielym voskom na farebný podklad. 
Pani Jitka Steinbach potešila deti hračkami z pes-
tro farebných látok a Ľubka Drengubiaková ozdo-
bila dámy krásnymi kvetinovými čelenkami. Komu 
bola zima, mohol sa ohriať Trenčianskou medovi-
nou od pána Milana Krivého. V nedeľu sa o dob-
rú náladu postarali členovia folklórnej skupiny Sel-
čan a deti zo súboru Selčianka zahrali predstavenie 
„Na zelenej lúke“ s tradičnými ľudovými pesnička-

číslo 2 - apríl 2017

V roku 2017 si pripomíname 200. výročie od 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Pri tejto prí-
ležitosti vydáva Tlačová agentúra Slovenskej re-
publiky (TASR) každý týždeň článok o významnom 
beckovskom rodákovi. Články z pera Jaroslava 
Rezníka, básnika a v súčasnosti čestného pred-
sedu Spolku slovenských spisovateľov, si môžete 
prečítať na portáli Teraz.sk pravidelne vo štvrtok 
o 1000 hodine. 

V špeciálnej rubrike venovanej Hurbanovi nájde-
te nielen najnovšie texty, ale dostupné sú aj články 
z archívu.

Kristína Jurzová

Každý týždeň článok 
o Hurbanovi

Ako ten čas rýchlo letí
a predsa nezotrel to čos´ dal

nášmu národu a cirkvi do pamäti,
nie nadarmo si bojoval.

Spolu s Ľudevítom Velislavom 
a Michalom Miloslavom,

i Ty si, Jozef Miloslav,
tým, ktorý je hoden osláv.

S pohľadom upreným vpred jak orol
túžil si vidieť budúcnosť ducha,

ktorý derie sa z vnútra nahor
a budí národ, keď volá do ucha:

Prebuď sa a zaskvie sa ti Kristus,
veď modlitbou Ty všetko vykonal si.
Národ náš, toto hľadať znovu skús,
že kde je Boh, je i radosť zo spásy.

Jozef Miloslav Hurban,
Veľký bol tvoj duch a zápal.

Zanechaj svojho ohňa i nám,
i nám srdcia vierou zapáľ.

A keby si dnes mohol prísť,
čo by si nám povedal?

Radosť by si nad nami mal?
A či by si zaplakal?

Neboli veru zbytočné,
tvoje zápasy za vieru, národ, reč,

i tvoje slová poučné,
nie nadarmo si držal meč.

Dušan Vaňko, 
v Beckove 17. 3. 2017

Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pri 200. výročí narodenia

Beckovský hrad už otvoril svoje brány
mi. V pondelok deťom Ujo Hoblina z Divadielka 
pod Hríbikom zahral rozprávku Poprepletko a Jan-
ko Hraško. Najväčšmi sa však deti tešili v nedeľu 
a v pondelok z už tradičného hradného hľadania 
vajíčok - na fotografii. Už po štvrtý rok sme po zá-
kutiach hradu skrývali farebné vajíčka, ktoré ak deti 
našli, vymenili ich za sladkú odmenu. Táto nie veľmi 
slovenská veľkonočná tradícia sa u nás udomácnila 
a deťom sa veľmi páči.

I naďalej počas sezóny budeme počas víkendov 
pripravovať pre návštevníkov program. Najbližšie, 
už 29. 4.–1. 5. 2017, bude oficiálne otvorenie 
sezóny 2017 so zaujímavým programom počas 
všetkých troch dní. Na hrad zavíta Tovarišstvo sta-
rých bojových umení a remesiel (TOSTABUR) i so 
svojím zakladateľom, šermiarskym majstrom Ing. 
Petrom Kozom. Ing. Koza bol na Beckovskom hra-
de účinkovať len raz, v roku 2014 a jeho pútavé 
rozprávanie divákov nadchlo. Predstavenia, ktoré 
návštevníci uvidia, budú pre nich nové, ktoré u nás 
ešte nemali možnosť vidieť. Veríme preto, že na-
priek tomu, že tohto ročné otvorenie sezóny ne-
bude s fanfárami a otváracím ceremoniálom, bude 
pre návštevníkov zaujímavé. Podrobný program 
k otvoreniu sezóny už je zverejnený na oficiálnej 
stránke hradu i na Facebooku.

V máji sa návštevníci môžu tešiť na sokoliarske vystú-
penia skupiny Falconarii, a to 6., 7. a 20. mája 2017.

Pri príležitosti sviatku MDD, počas víkendu 27. 5. 
a 28. 5. 2017, príde na hrad šašo Becko spolu 
so skupinou historického šermu Rád sv. Galahada 
a bude mať pre deti pripravené rôzne súťaže, ktoré 
preveria ich odvahu, zručnosť i vynaliezavosť. Od-
mena, samozrejme, nebude chýbať.

Program pre ďalšie víkendy bude postupne zve-
rejnený na oficiálnej stránke hradu i na Facebooku. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.                                               

Miriama Šiveňová

Kúria Ambrovec, pobočka Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne, má za sebou úspešný za-
čiatok novej turistickej sezóny. Hurbanove sláv-
nosti a otvorenie novej expozície boli zároveň 
aj dňom, kedy múzeum otvorilo svoje brány pre 
návštevníkov.

Počas veľkonočných sviatkov mali návštev-
níci múzea možnosť pozrieť si výstavu zostave-
nú zo zvykov a povier našich predkov. „Nechý-
bali kraslice farbené prírodnými materiálmi, 
napríklad šupkami z cibule, šťavou z cvikle, lis-
tami červenej kapusty alebo mladou trávou,“ 
dopĺňa správkyňa expozície Eva Melich. Na 
konci apríla sa v beckovskej kúrii uskutočnilo 
podujatie s názvom „Máj želaní a snov“. Každý 
návštevník mal možnosť napísať na stužku svo-
je želanie, túžbu, prianie či sen o láske a pri-
viazať ju o strom, ktorý je umiestnený na dvo-
re múzea. 

Kúria Ambrovec sa zapojí aj do akcie s ná-
zvom Noc múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční 
v sobotu 20. mája 2017. „Pre návštevníkov sú 
pripravené prehliadky pri nezvyčajnom osvetlení 
a remeselník, ktorý predvedie tradičný spôsob 
vyrábania sviečok,“ pripomína E. Melich. Múze-
um bude otvorené od 18. hodiny a svoje brány 
zatvorí hodinu pred polnocou. 

Jún bude venovaný deťom, ktoré sa budú 
môcť „hrať s históriou“. Čaká na nich dob-
rodružstvo v podobe hľadania pokladu či lúšte-
nia tajničky. 

Kúria Ambrovec je pre verejnosť  
otvorená od stredy do nedele  

v čase 9.00 – 17.00 hod.

Nová sezóna
v kúrii Ambrovec

Publikácia Beckov a jeho slávni rodáci slávi 40 rokov
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Oslavy 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava 
Hurbana v Beckove nenechali ľahostajným minimál-
ne rodených Beckovčanov. Tak to bolo i so mnou 
a s členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajina v Beckove. Podľa mož-
nosti sme chceli prispieť k dôstojnému priebehu osláv. 
Pán starosta Ing. Ján Križan ma delegoval do príprav-
ného výboru Hurbanových osláv, kde som mal zo stra-
ny Beckova zabezpečiť sobotňajší prechod novootvo-
reného Hurbanovho náučného chodníka do Kálnice.

Trase Hurbanovho náučného chodníka predchá-
dzali snahy ZO SZOPK Beckov a Včelárskeho spol-
ku v Kálnici pod vedením Tibora Valoviča o prepo-
jenie jestvujúcich náučných chodníkov, a to NCH 
Beckovské Skalice a Včelárskeho NCH Kálnica. Až 
J.M. Hurban nás pomyselne spojil, Beckovčanov 
a Kálničanov, včelárov a ochrancov prírody, turis-
tov a ďalších ľudí navštevujúcich Hurbanov NCH. 
K tomuto pomyselnému spojeniu nám dopomohol 
PhDr. Jozef Karlík, otec myšlienky NCH a manažér 
beckovských osláv J.M. Hurbana. Hlavným motí-
vom bola Hurbanova láska k prírode a návštevy krs-
tných rodičov v Kálnici na Daranovom mlyne.

Oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana pri-
pravovali i v Kálnici pod taktovkou Ing. Miroslava Bor-
covana z MO MS v Kálnici. Problematiku NCH sme 
riešili na viacerých stretnutiach v Kálnici na obec-
nom úrade a v Rakoľuboch u J. Hubinského, rea-
lizátora Pamätnej tabule J.M. Hurbana v Kálnici. 
Postupne bola schválená trasa NCH, jednotlivé sta-
novištia informačných tabúľ a troch smerovníkov.

Základná organizácia SZOPK Beckov označila 
farbou celú trasu NCH turistickým značením, bolo 
ohobľovaných a natretých 9 kolov, zmontované dva 
stojany na informačné tabule, vyčistené stanovište 
č. 1 na Dolných Lipkách od náletových drevín. V te-
réne na vybratých miestach sme osadili informačnú 
tabuľu na Dolných Lipkách a 4 koly na umiestnenie 
smerovníkov, všetko previedli V. Maslo, M. Hladký, 

Hurbanov náučný chodník Beckov – Kálnica
M. Syrůček, P. Kaplavka, D. Syrůčková. Drevo na 
stojany a smerové koly so železnými konzolami daro-
vala ZO SZOPK Beckov. Spolu s Kálničanmi M. Bor-
covanom, M. Bušom a J. Pažitným sme osadili in-
formačnú tabulu nad Veľkým Hrabovníkom a vyčistili 
lokalitu od náletových drevín. Pod dubom na vhod-
nom mieste sú umiestnené dve lavičky, dar Obce 
Kálnica. Výroba tabúl bola financovaná z finančnej 
podpory Trenčianskej župy a Matice slovenskej, tex-
ty, fotografie a mapku dodali PhDr. Karlík, M. Borco-
van a J. Valovič. Konečnú podobu tabúl a ich grafiku 
zabezpečil PhDr. Karlík.

Otvoreniu a prvému absolvovaniu trasy Hurbanov-
ho NCH predchádzalo daždivé počasie, čo sa sčas-
ti prejavilo i na účasti Beckovčanov. Evanjelický a. v. 
p. farár Dušan Vaňko a starosta Beckova svojimi prí-
hovormi otvorili Hurbanov Náučný chodník. Otvorenia 
sa zúčastnili i župan Trenčianskeho samosprávneho 
kraja p. Baška, poslanec NR p. Bublavý, Dr. Karlík, 
M. Borcovan a občania Beckova, Kálnice a širokého 
okolia. Starosta Beckova účastníkom odovzdal Pa-
mätný list. Počas zastávky pri informačnej tabuli na 
Dolných Lipkách nás za beckovských včelárov po-
núkla medovinou p. Kubánová. Na zástavke na Hor-
ných Lipkách pri smerovníku som informoval župana 
a záujemcov o okolitej prírode, blízkosti Prírodnej re-
zervácie Beckovské Skalice a napojení na Náučný 
chodník Beckovské Skalice, ponúkol som domácu 
hruškovicu – plánkovicu. Pri druhej informačnej tabuli 
nad Veľkým Hrabovníkom nás čakal propagátor vče-
lárstva a predseda miestneho spolku včelárov Tibor 
Valovič. Spomenul, že chodník, okrem návštev J.M. 
Hurbana u krstných rodičov Viktoriovcov v Kálnici, slú-
žil taktiež Kálničanom i počas konania nedeľňajších 
bohoslužieb v evanjelickom kostole v Beckove. Ďal-
šia zastávka bola na Včelárskom náučnom chodníku 
u Tibora Valoviča. Tu nás privítali tradičnými včelársky-
mi výrobkami, medovníkmi a medovinou a podal iIn-
formáciu o chodníku. Na konci trasy NCH, v miest-

nom parku, nás privítal starosta obce Kálnica Ing. Ján 
Krchnavý. Účastníci prechodu NCH boli v rámci osláv 
pozvaní na guláš.

Po oslavách sme spolu s M. Borcovanom hodno-
tili akciu i napriek nepriaznivému počasiu ako veľmi 
vydarenú, zaoberali sme sa i budúcnosťou Hurba-
novho náučného chodníka. Nakoľko NCH ide zau-
jímavým prírodným prostredím, chceli by sme rozší-
riť vedomosti o ňom osadením ďalších dvoch tabúľ, 
zameraných na poznanie lesa a jeho biotopu a ge-
ológie územia prechádzajúceho NCH. O udržiava-
nie technických prvkov a trasy Hurbanovho NCH sa 
bude starať ZO SZOPK Beckov a MO MS Kálnica.

Záverom už len poviem: „Teda vitaj, Hurbanov ná-
učný chodník, v rodine beckovských a kálnických ná-
učných chodníkov a prajem Ti dlhé spolunažívanie!“

Predseda ZO SZOPK Beckov 
Ing. Viliam Maslo

Chceme, potrebujeme, túžime po 
mnohých veciach. Potrebujeme veľa 
peňazí. Čo robiť, ak ich práve nemá-
me? V ponuke máme rôzne druhy pô-
žičiek, úverov, lízingov, povolených 
prečerpaní účtu, kreditných kariet atď. 
Valia sa na nás reklamné slogany:. 
„požičiame Vám ľahko a rýchlo“, „bez 
zbytočného papierovania“, „kúpte te-
raz, zaplatíte neskôr“. 

Skutočne je bezhraničná spotreba 
správny spôsob života? Ľahko sa je 
zadlžiť, ťažšie vrátiť. Poznám pár ľudí, 
ktorých túžba vlastniť, zažiť alebo mať 
zaviedla do úverovej špirály. Neodhad-
li svoje sily a možnosti. Najskôr si po-
žičali, aby mali. Potom si požičali, aby 
mohli splatiť staré dlhy a špirála sa za-
čala roztáčať. Neskôr už sami nevede-
li, ako z tohto kolotoča von. Lepšie je 
najskôr sporiť, čakať, čakať a čakať? 
Žijeme predsa len raz. Teraz a hneď. 
Tak ako, požičať si – áno alebo nie?

Odpoveď „áno“ je vtedy, ak si poži-
čiavam na produkty, ktoré majú dlhšiu 
životnosť, ako je dĺžka splácania. Po-
žičiavajme si na veci, ktoré sú k živo-
tu bezpodmienečne nutné, alebo ktoré 
nám v budúcnosti zamedzia finančným 

Požičať si – áno alebo nie?
stratám alebo zabezpečia vyšší príjem. 
Klasickým príkladom je požičať si na 
výstavbu domu alebo kúpu bytu. Je to 
vec, ktorú budeme užívať počas celé-
ho života a je k životu bezpodmieneč-
ne nutná. Keď nemáme peniaze a sta-
rá chladnička vypovedala službu, je 
lepšie ju kúpiť na spotrebný úver, ako 
pravidelne vyhadzovať potraviny z dô-
vodu zlého uskladnenia. Požičať si na 
zdokonaľovací kurz s tým, že potom 
máme perspektívu vyššieho platu, je 
tiež dobré rozhodnutie.

Odpoveď „nie“ je vtedy, ak kupujeme 
veci krátkodobej spotreby a okamžite ich 
absolútne nepotrebujeme. Služby alebo 
produkty, ktoré nám neprinesú v budúc-
nosti finančný profit. Sú to veci, ktorými 
si v živote spôsobujeme radosť. Určite 
sú tiež veľmi potrebné, ale „radosť“ si ku-
pujeme z našetrených peňazí. Príkladom 
je príbeh môjho známeho. Chcel spraviť 
radosť svojej 15-ročnej neteri. Kúpil jej 
k sviatku špičkový mobil za 500 €. Ne-
mal, tak si požičal u nebankovky. Splácať 
30 € mesačne sa mu nezdalo veľa. Krát-
kodobo ochorel a neplatil tak, ako mal. 
Postupne sa do toho zamotával. Nako-
niec z neho exekútor vytlačil skoro troj-

násobok pôvodnej sumy. Bol to veľmi 
dlhý príbeh ľahkovážnosti a naivity. Na 
začiatku bol síce dobrý úmysel, ale, žiaľ, 
aj nezodpovedné rozhodnutie. 

Koľko si požičať? Len toľko, koľko 
nevyhnutne potrebujeme na dosiahnu-
tie svojho cieľa a zároveň toľko, koľko 
dokážeme bez problémov splácať. Bez 
problémov znamená, že musíme počí-
tať aj s tým, že nám krátkodobo môže 
dôjsť k zníženiu príjmu. Banky posudzu-
jú schopnosť klienta splácať dlh. Stáva 
sa, že z tohto dôvodu aj niekedy zamiet-
nu žiadosť o úver. Vtedy treba upraviť 
finančnú situáciu, eliminovať záväzky, 
porovnať stav v úverovom registri, prí-
padne prehodnotiť ručenie. Potom by 
už vášmu úveru nemalo nič stáť v ceste. 

Kde si požičať? Najrýchlejšie a naj-
lacnejšie je požičať si bezúročne od 
rodiny alebo priateľov. Tu vzniká ale 
určitý morálny problém. Dnes sa ten-
to spôsob, okrem veľmi malých súm, 
vytráca z bežného života. Štandard-
ným miestom sú banky. Na Sloven-
sku máme dve desiatky rôznych bánk. 
Správny výber banky a produktu nám 
pri väčších sumách a dlhšom spláca-
ní môže ušetriť aj niekoľko tisíc EUR. 

Tzv. „nebankovky“ (inštitúcie, ktoré 
požičiavajú peniaze, ale nemajú v ná-
zve banka) pôsobia v inom právnom re-
žime ako banka. Jednoduchšie, ľahšie 
a rýchlejšie vám poskytnú pôžičku. Sú 
relatívne benevolentné k vašej schop-
nosti splácať úver, ale o to majú vyššie 
úroky, veľké poplatky a tvrdé sankcie. 
Využívajte ich len v krajnom prípade. 
Určite si to radšej 3-krát rozmyslite. Ak 
nebudete včas splácať, niektoré „ne-
bankovky“ vás vyžmýkajú ako citrón. 

Aký produkt využiť? Na financova-
nie výstavby alebo kúpy nehnuteľnos-
tí často využívame hypotekárne úvery. 
Bezúčelové úvery so založením nehnu-
teľnosti sú známe pod názvom „Americ-
ká hypotéka“. Špeciálnym produktom 
sú úvery zo stavebných sporiteľní, kde 
si ale najskôr musíte uzatvoriť zmluvu 
o stavebnom sporení. Pri spotrebnom 
úvere stačí doložiť pravidelný príjem. 
Zvláštnu skupinu úverov tvorí povolené 
prečerpanie účtu a kreditná karta, kto-
ré sú ale veľmi drahé formy požičiava-
nia. Veľmi obľúbené sú lízingové zmlu-
vy, kde predmet lízingu začnete vlastniť 
až po zaplatení poslednej splátky. Kaž-
dý produkt má svoje prednosti aj nedo-
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Milí čitatelia, Hurbanov rok odštartoval slávnosťa-
mi dvestého výročia narodenia Dr. Jozefa Miloslava 
Hurbana v Beckove, ktoré sa konali na deň presne, 
200 rokov po Hurbanovom narodení, 19. 3. 2017. 
Ale rok Hurbana trvá, a preto bude dobré, keď sa to-
uto hlbokou studnicou múdrosti, vzdelanosti a zbož-
nosti budeme zaoberať aj naďalej. A myslím, že by 
sme sa ním nemali prestať zaoberať ani po skončení 
Hurbanovho roka. Veď prečo by sme mali taký vzác-
ny poklad nášho národa a našej obce, jeho rodiska, 
vykopať len pri veľkých výročiach? 

Stále viac a viac prichádzam na to, že sa máme od 
Jozefa Miloslava Hurbana čomu učiť. Práve v dnešnej 
dobe, keď už si myslíme, že je všetko vybojované a že 
všetko už vybojovali naši predkovia a najmä štúrovci, si 
treba uvedomiť, že poklad, ktorý nám tu štúrovci zane-
chali, si treba pestovať, obhajovať a brániť. Oni obrá-
nili náš národ a najmä jeho kultúru, umenie a literatúru 
v rodnej reči pred maďarizáciou. A neviedol ich k tomu 
ani rasizmus, ani extrémizmus. Oni chceli len rovno-
právnosť a zachovanie našej identity. Dnes tu nemá-
me maďarizáciu. Ale potichu sa z jednej strany vkráda 
kultúra západu a z druhej strany vplyvy východu. Nie, 
moje myšlienky nie sú ani rasistické, ani extrémistické. 
Sám sa rád zaoberám inými kultúrami a zaujíma ma to. 
Ale moja otázka znie, či si dokážeme v tejto spleti kul-
túr, ktorá je iste obohacujúca a nie je na nej nič zlé, 
ale či si dokážeme v tejto spleti kultúr, a najmä budú-
ce generácie, zachovať vlastnú identitu a kultúru. Ale-
bo ostanú z našej slovenskej kultúry, folklóru a nábo-
ženstva, za ktoré tak veľmi bojovali naši predkovia, len 
fragmenty, ktoré si budú môcť budúce generácie po-
zrieť len v skanzenoch? 

Veľmi ma poteší, keď vidím, ako sa v našich základ-
ných školách deti učia slovenským tradíciám, ľudovým 
piesňam, našej histórii, a to častokrát veľmi zaujímavým 
spôsobom. A tým nemyslím, aby bol náš národ len za-
hľadený do seba, ale aby sme si vedeli vážiť korene, 
z ktorých vychádzame a z ktorých sme vyšli. A ako si ich 
budeme vážiť, ak sa o nich nebudeme učiť a s nimi sa 
zoznamovať už od malička? Podobne sa pýta aj apoš-
tol Pavel v Písme svätom: „Ale ako budú vzývať Toho, 
v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepoču-
li? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak 
nie sú poslaní?“ Pamätám si, ako sme sa na základnej 
škole už od prvej triedy učili s pani učiteľkou Benkovou 
slovenské ľudové piesne a na hudobnej výchove naj-
mä pieseň Kto za pravdu horí. Sú to krásne spomien-
ky a neodmysliteľne to patrí k môjmu detstvu. A teraz 
som tú pieseň s hrdosťou spieval počas kladenia ven-
cov k Hurbanovmu pamätníku. 

Moji priatelia vždy vedeli o mne, že mám rád bás-
ne a že sa pokúšam ich aj písať a skladať piesne. Av-
šak až teraz, a to najmä vďaka týmto veľkým výročiam 
Štúra a Hurbana som objavil krásu štúrovcov. A nebol 
som sám. Spomeniem dve vzácne stretnutia. Prvým 
bolo stretnutie s pánom majstrom Jurajom Sarva-
šom, ktorý aj účinkoval na oslavách dvestého výročia 
narodenia Hurbana v Beckove, či už na službách Bo-
žích, alebo na popoludňajšom programe. S pánom 
Sarvašom som spolupracoval už ako stredoškolský 

Hurbanova láska k národu a jeho zbožnosť
študent, keď robil pásmo o jednom neznámom bás-
nikovi Kýčerskom z mojej rodnej obce. Potreboval 
hudobníkov, ktorý by ho doprevádzali počas tohto 
programu a ja som sa stal jedným z nich, čo bola 
pre mňa veľká česť. A teraz sme sa stretli po rokoch 
a pán Sarvaš vo mne roznietil ešte viac lásku k štúrov-
com, ktorých básne snáď nikde krajšie a ľubozvuč-
nejšie neznejú ako z jeho úst. A tak sa stali štúrovci 
a ich básne pre nás niečím spriazneným, čo nás ešte 
viac zblížilo a som veľmi šťastný, že máme takéhoto 
vzácneho popularizátora štúrovcov a ich poézie. 

Ďalšie stretnutie sa odohralo nedávno s jednou ka-
marátkou z mojej rodnej obce, ktorú poznám už dlho 
zo stretnutí evanjelickej mládeže. A tu zrazu, keď som 
prišiel nedávno na jedno z týchto stretnutí a zahral tam 
moju novú pieseň o štúrovcoch, ukázalo sa, že aj ona 
má veľmi rada štúrovcov. Nedávno skončila vysokú 
školu v Banskej Bystrici a ešte sa aj volá skoro Hur-
banová, len bez „H“, Urbanová. A ako som sa dočítal, 
meno Hurban aj pochádza z mena Urban. Tak kto vie, 
či tam nie sú aj nejaké vzdialené korene... Chcem po-
vedať, že pán Sarvaš a táto moja kamarátka z mládeže 
mi ukázali, že štúrovci nie sú zabudnutí, ale že máme 
o nich stále záujem, a to aj mladá generácia. 

Hurban nám vlastne svojim dielom aj dnes pripomí-
na, aby sme si vážili našu kultúru, ktorú on tak spozná-
val, že precestoval celé Považie a všímal si ľudí, ich 
zvyky, tradície, piesne, povesti a umenie, čo aj opí-
sal v knihe Prechádzka po považskom svete. Hur-
ban a štúrovci žili v ťažkej dobe. To je jedna z vecí, 
ktorá všetkých štúrovcov spája a to, že to nemali ľah-
ké a že síce tvorili veľa, ale v tvrdých podmienkach. 
A práve preto je aj obdivuhodné, že toho toľko vytvorili 
a stihli. Čo im k tomu dávalo silu? Čo ich motivovalo, 
aby išli za hranice svojich možností a aby prekračo-
vali často, ako sa povie, svoj vlastný tieň? Som pre-
svedčený a u Hurbana to vidím veľmi jasne, že to bola 
jeho silná viera a zbožnosť. Najmä modlitbe pripisoval 
veľkú váhu a moc. V tom bola určite aj jeho zbožnosť 
ukrytá. Bola jednoznačne založená na láske k Písmu 
svätému a k modlitbe. V jednom z mnohých svojich lis-
tov Hurban píše: „Na cirkevné pole stúpme mocnejšie 
a modlime sa s ľudom našim po starých obyčajoch. 
To pomôže.“ Hurban k osobnej zbožnosti viedol aj 
svojich veriacich. Sám bol vychovaný v rodine evan-
jelického farára a ako farár tiež nasledoval príklad Dr. 
Martina Luthera, ktorý taktiež robil doma s celou ro-
dinou domáce pobožnosti, ktoré sú zachytené aj ob-
razovou formou. Hurban videl úpadok cirkvi aj v tom, 
že sa vytrácali takéto domáce pobožnosti a modlitba 
z domov veriacich. Raz napísal: „Den za dnem a rok 
za rokem uchází, celá pokolení povstávají, co neslyše-
la slova Božího a modlitby domu zvláštní. Nerozumíme 
tu odříkaní dítek obyčejných modliteb, to se jen ješte 
koná; ale rozumíme modlitby otce čeledního ze srd-
ce... Choroba táto pochází z nevěry v Krista Ježíše...“ 

Hurban sa držal Lutherovho učenia, ktoré bolo za-
ložené takisto na Božom slove a modlitbe. Aby Luther 
transformoval toto učenie do praxe veriacich, vypra-
coval tzv. domáce tabule, ktoré boli akýmsi návodom 
pre otca rodiny ako viesť domáce pobožnosti a mod-

litby. Dr. Martin Luther hovorí: „Ako má otec rodiny na-
učiť svoju domácnosť modliť sa ráno aj večer: Keď 
ráno vstávaš z postele, prežehnaj sa svätým krížom 
a hovor: V mene Boha Otca, Syna, Ducha Svätého. 
Amen. Potom kľačiac alebo postojačky odriekaj Vieru 
všeobecnú kresťanskú a Otčenáš. A ak chceš, mô-
žeš sa ešte pomodliť aj túto modlitbičku: Ďakujem Ti, 
môj nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, Tvojho mi-
lého Syna, že si ma tejto noci ochránil pred všetkou 
škodou a nebezpečenstvom; a prosím Ťa, ráč ma aj 
tohto dňa chrániť pred hriechom a každým zlom, aby 
sa Ti všetko moje konanie a celý môj život ľúbili. Veď ja 
seba, svoje telo a dušu a všetko porúčam do Tvojich 
rúk. Tvoj svätý anjel nech je pri mne, aby ma diabol 
nemal v moci. Amen. Hneď na to nech ide každý s ra-
dosťou po svojej práci alebo možno si ešte zaspievať 
pieseň, odriekať Desať Božích prikázaní alebo niečo, 
čo povzbudzuje zbožnosť.“ Podobne Luther vypraco-
val aj večernú pobožnosť pred spaním, či pri stolovaní. 

Ale vráťme sa ešte k Hurbanovej láske k rodnému 
kraju. Aj keď sa objavujú názory, že Hurban nemal vzťah 
k svojmu rodisku, nie je to celkom tak. Som rád, že ten-
to názor vyvrátil svojim článkom v predchádzajúcom čís-
le Beckovských novín pán Karlík. A práve báseň Po pa-
desát letech, o ktorú sa on opieral pri svojich tvrdeniach 
a ktorá je skutočne hodnotná, sa stala i pre mňa samot-
ného inšpirujúcou. Štúrovci vôbec a ich krásne heslá, 
najmä heslo „Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa“ sú pre 
mňa inšpirujúcimi. Som človek, ktorý tvorí rád už od ma-
lička. Bola to práve tvorivosť, ktorá zapríčinila, že ma ro-
dičia najskôr zapísali na základnú umeleckú školu, čo 
po jej ukončení vyústilo do môjho rozhodnutia študovať 
strednú školu úžitkového výtvarníctva. Ale pri výtvarníc-
tve sa moja tvorivosť nezastavila. Ako samouk som sa 
naučil hrať na viaceré hudobné nástroje, a tak sa hudba 
a skladanie piesní stalo mojou ďalšou vášňou. Štúrovci 
mi odhalili krásu a duchovnú silu poézie. A práve bá-
seň Po padesát letech od Hurbana, v ktorej ospevuje 
svoj rodný kraj a jeho jednotlivé miesta, ktoré v nej po-
menúva miestnymi názvami, ma inšpirovala k napísaniu 
piesne o mojom rodnom kraji a o mojej rodnej malebnej 
obci. Tu je jej text:

Tá dedina krásna a krajina vzácna, čo v srdci stále nosím.
Tam prežil som mladosť a mám v srdci radosť, 

keď na ňu v duchu myslím.
Ten cit ma tam ťahá, ó moja drahá obec pod tou horou.

Tam pokoj vždy nájdem, keď znovu tam zájdem, 
do obce pod Makytou.

Hory zelené a vtáčky spevavé a žblnkot potôčikov.
Lesov šumenie, čo v ušiach krásne znie, 

v tôni pod Brusovou.

Tam údolie Hlboké, na Lazoch Široké, 
balzam pre dušu ľudskú.

Tam Potok, aj Rieka, až duša narieka, 
pre k rodnému kraju lásku.

Tam Planá hora a tam Kýčera, pod ktorou cesta vedie.
A tá všetkých volá, tam do kostola, kde duša k Bohu pradie.

Hory zelené a vtáčky spevavé a žblnkot potôčikov.
Lesov šumenie, čo v ušiach krásne znie, 

v tôni pod Makytou.

 Dušan Vaňko, ev. a. v. farár

statky. Orientovať sa medzi nimi býva niekedy zložité. 
Reklamné slogany dávajú do popredia ich výhodnosť 
a zahmlievajú nedostatky. Veľký rozdiel je aj v rámci 
jedného produktu, ale od dvoch rôznych spoločností.

Ten, kto má pôžičku, musí pravidelne splácať. 
V prípade, že sa dostanete do finančnej tiesne a ne-
máte na splátky, treba banku kontaktovať a dohodnúť 
iný splátkový kalendár, ktorý vám dokáže preklenúť 
vaše dočasné ťažkosti. Neoplatí sa hrať pozíciu mŕt-
veho chrobáka. Vyhnete sa rôznym pokutám, ktoré 

máte v každej zmluve napísané malými písmenami. 
Treba počítať ale s tým, že odklad splátky vám môže 
zhoršiť váš úverový profil a sťaží do budúcnosti prí-
stup k ďalším úverom. Pristupujte k tomuto kroku po 
zrelej úvahe veľmi obozretne. 

V súčasnom období máme všeobecne veľmi níz-
ke úrokové sadzby. Často je výhodné nahradiť star-
šie zmluvy novými, s lepšími podmienkami, tzv. refi-
nancovanie. Veľmi dôležité je pri skončení obdobia 
platnosti dohodnutého úroku, tzv. fixácii, vstúpiť do 

jednania s bankou ohľadom novej sadzby. Pri dob-
rom ratingu nepodliehajte nátlaku ani úsmevu ban-
kovej úradníčky. Žiadajte najvýhodnejšiu úrokovú 
sadzbu. V prípade, že nie ste spokojný, porovnajte si 
ponuky z iných bánk alebo oslovte nezávislého kon-
zultanta. Refinancovanie je spojené s určitou náma-
hou a vybavovaním. Odmena sú ušetrené peniaze. 

Pôžičky sú ako oheň. Skvele pomôže, ale ak sa vymkne 
kontrole, ťažko ublíži. Je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Ing. Ľubomír Čikel

dokončenie
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V nedeľu 23. apríla 2017 uplynu-
lo 165 rokov od narodenia jedné-
ho z najvýznamnejších predstaviteľov 
stredoeurópskeho maliarstva posled-
nej tretiny 19. a začiatku 20. storočia, 
beckovského rodáka Ladislava Med-
nyánszkeho. TASR vydala v tento deň 

165. výročia narodenia L. Mednyánszkeho
článok Krajinár Ladislav Medňanský 
mal ateliér na Montmartri v Paríž: 
„Uhorský maliar slovensko-maďarské-
ho pôvodu, stúpenec barbizonskej 
školy a impresionizmu Ladislav Med-
ňanský (Mednyánszky) bol krajinárom 
európskeho významu. Ateliér mal na 

Montmartri v Paríži (Francúzsko), ne-
skôr vo Viedni (dnes Rakúsko) a v Bu-
dapešti (dnes Maďarsko).“

Diela L. Mednyánszkeho sú prístupné 
v jedinej stálej expozícii jeho diel na Slo-
vensku, a to v Kaštieli Strážky v Spišskej 
Belej – Ladislav Mednyánszky a Strážky. 

Poslednou majiteľkou kaštieľa 
bola barónka Margita Czóbelová 
(1891–1972), neter nášho malia-
ra. Po jej smrti kaštieľ prešiel p zre-
konštruovaní pod správu SNG a je 
v ňom trvalá expozícia.                                       

DB

Gymnáziá zakladali jezuiti v Uhorsku postupne. 
Už v roku 1616, v dobe nástupu Petra Pázmáňa, 
existovala úplná stredná škola v Trnave. Kolégium 
bolo od založenia veľmi vyhľadávané, počet žiactva 
už v prvých rokoch dosahoval číslo 500, keďže ho 
navštevovali žiaci takmer zo všetkých končín Uhor-
ska, i keď pri tom jadro žiakov zostávalo vždy slo-
venského pôvodu. Ďalšie gymnázium sa nachádza-
lo v Bratislave a všetky triedy otvorilo v školskom 
roku 1631/32. V roku 1648 sa otvorilo ďalšie jezu-
itské gymnázium v Banskej Bystrici. 

Podľa vtedajšieho školského poriadku malo 
gymnázium šesť tried, ktoré odvodzovali od hlav-
ných vyučovacích predmetov:

1) parva; 2 – 4) gramatické kurzy – najnižšiu 
principia, stredný stupeň gramatica (schola trivialis) 
a najvyšší stupeň syntax (suprema classis gramma-
tica). Žiaci mali zvládnuť dokonale latinskú gramati-
ku; 5 – 6) humanitné štúdiá (scholae humaniorum) 
– poetica (politior literatura, humanitas poetica). 
Najvyššou triedou bola šiesta – rhetorica. „Réto-
rika mala vychovávať k dokonalej výrečnosti, kto-
rá zahŕňala dve najväčšie schopnosti – rečnícku 
a básnickú.“

Toto rozdelenie poukazovalo na stupeň, nie na 
ročník. Keď bolo na niektorej škole menej ako päť 
stupňov, nemal sa meniť päťtriedny systém, ale pri-
púšťalo sa rozdeliť jeden stupeň na dve oddelenia. 
Kde bolo päť stupňov, tam bolo možné rozdeliť iba 
najnižšiu gramatickú triedu na dve časti. 

Vyučovanie na gymnáziu v Trenčíne začalo 
pri rezidencii už v roku 1649. Prvým profesorom 
trenčianskeho jezuitského gymnázia sa stal To-
máš Vulpianus. Vyučovalo sa v malej miestnosti. 
V roku 1655 už navštevovalo gymnázium 106 žia-
kov, prevažne slovenskej národnosti, a vyučovalo 
sa po triedu poetae. Záznamy sa zachovali až od 
roku 1655. Školský rok začínal zvyčajne v decem-
bri a končil v septembri skúškami. Matrika Matri-
cula Scholasticae Juventutis R. M. Gymnasii Tren-
chiniensis ab Anno 1655 inchoata, usque 1755 
continuata sa zachovala v Spolku svätého Vojtecha 
v Trnave pod signatúrou AR I., n. 1. 

Ak prichádzali žiaci študovať na trenčianske je-
zuitské gymnázium, tak ich prefekt školy (prefec-
tus scholarum), alebo ním poverená osoba, zapí-
sal do matriky. Záznam obsahoval najskôr školský 
rok, potom meno rektora kolégia, prefekta školy 
a pedagógov (professores) s príslušnými trieda-
mi. Zápisy pre školský rok boli písané často dvo-
mi a zriedkavo až tromi pisármi. Záznamy obsahujú 
najskôr krstné meno, priezvisko, národnosť, soci-
álny status, miesto bydliska, konfesiu, niekedy tiež 
vek a v niektorých školských rokoch tiež koľký rok 

navštevoval danú triedu. V niekto-
rých rokoch zapisovateľ lokalitu 
neuvádzal.

Trenčianske jezuitské gym-
názium navštevovalo celkom asi 
8996 žiakov až zo 17 stolíc, le-
žiacich teraz na území Sloven-
ska. Už v prvom písomne dolože-
nom školskom roku to boli štyria 
žiaci z Turčianskej stolice, dvaja 
z Nitrianskej stolice a jeden z Lip-
tovskej.

Najviac žiakov pochádzalo 
z Trenčianskej stolice, až 2942 
osôb (t.j. asi 32,7 %) a z Nitrian-
skej stolice 618 osôb (t.j. asi 6,9 
%), potom z Liptovskej stolice (76 
osôb, t.j. 0,8 %), Tekovskej stolice (95 osôb, t.j. 
asi 1,1 %), z Oravskej stolice (90 osôb, t.j. asi 1 %), 
z Bratislavskej stolice (76 osôb, t.j. 0,8 %) a z Tur-
čianskej (60 osôb, t.j. 0, 7 %). Medzi žiakmi jezuit-
ského gymnázia v Trenčíne však nachádzame žia-
kov z Moravy, Čiech, Bavorska, Rakúska, Poľska, 
atď. Ale vráťme sa k žiakom z Trenčianskej stolice, 
resp. z Beckova.

Mnohokrát sa stávalo, že v zápisoch stotožňo-
vali prefekti školy Trenčín s Trenčianskou stolicou. 
Aj napriek tomu môžeme čiastočne rekonštruovať 
bydliská žiakov z Trenčianskej stolice. Asi zo 180 
miest, mestečiek, obcí, dediniek prichádzali žiaci 
na trenčianske jezuitské gymnáziu. Asi 2942 žia-
kov pochádzalo práve z Trenčianskej stolice, t. j. 
asi 17,1 % zo všetkých žiakov. Najviac žiakov 523 
pochádzalo z Trenčína, 142 z Bytče a potom na-
sleduje Beckov so 109 žiakmi. Zo žiadneho iné-
ho mesta či dediny nepochádzalo potom viac ako 
100 žiakov. 

Prvým žiakom, ktorý zasadol do školských la-
víc trenčianskeho jezuitského gymnázia, bol v roku 
1657 Mikuláš Trencheny, ktorý pochádzal zo 
šľachtického stavu a hlásil sa k slovenskej národ-
nosti. Ďalšími boli Ján Predniszky v roku 1661, Pa-
vol Kražalkowicz v roku 1667.

Z rodu Medňanských navštevovalo trenčianske 
jezuitské gymnázium až desať žiakov – Gašpar, Im-
rich, dvaja Jánovia, Jonáš, Juraj, Mikuláš, Ondrej a 
dvaja Štefanovia. Všetci majú uvedenú príslušnosť 
k šľachtickému stavu. Všetci štyri sa hlásili k rím-
skokatolíckej viere.

Pozoruhodnými žiakmi boli piati príslušníci rodu 
Ramainus (Rajmanus, Raymanus, Raymannus) 
– Gašpar, Jozef, Michal, Pavol a Peter. Až dvaja 
z nich, Gašpar a Michal, vstúpili do jezuitského rádu. 

Z barónskeho rodu pochádzali žiaci z Révaiov-
ského rodu: Adam, Ján, Štefan, 
Tomáš Vojtech. Všetci sa hlási-
li k maďarskej národnosti. Z rodu 
Kražalkowiczovcov (Krasalkovich) 
pochádzali až štyria žiaci – Ján, 
Pavol, Štefan a Wolfgang. Školu 
navštevovali od roku 1668 až do 

roku 1675. Pochádzali zo šľachtického rodu a zau-
jímavé je, že Ján a Wolfgang majú zapísanú sloven-
skú národnosť, zatiaľ čo Pavol a Štefan sa hlásili 
k maďarskej národnosti.

Ak sa podarilo zistiť vieru (konfesiu) žiaka, tak 
všetci, až na Gašpara Cervu, Jána a Martina Jaro-
šovcov, Františka Blasskovicza, Štefana Porubsan-
skiho a Štefana Sokolociho, (Szokolovszky), ktorí 
sa hlásili k luteranizmu, majú zapísanú rímskokato-
lícku vieru. Len pri Pavlovi Blasskoviczovi, ktorý na-
vštevoval trenčianske jezuitské gymnázium od roku 
1715, je uvedené, že konvertoval.

Nie všetci absolvovali všetky triedy trenčianske-
ho jezuitského gymnázia. Len štyria žiaci, Adam, 
Tomáš a Vojtech Révaiovci a Žigmund Uyheli (Ui-
heli) navštevovali všetky triedy. Časť žiakov pokra-
čovala v štúdiu na iných gymnáziách, napr. v Trna-
ve. Pretože výučba na jezuitských gymnáziách bola 
jednotná, nerobilo ich žiakom problém potom štu-
dovať na inom gymnáziu, nielen v Uhorsku, ale tiež 
v okolitých krajinách.

Nielen chlapci zo šľachtických rodov navštevova-
li trenčianske jezuitské gymnázium. Jezuitské škol-
stvo malo výhodu, že bolo bezplatné. A tak talen-
tovaní chlapci tiež z poddanských rodín, ako napr. 
Adam Bossák, Ján Grosik, Juraj Harani, Ján Kraj-
csovics, Štefan Kusregi a ďalší, alebo zo slobod-
níckeho stavu Adam a Ján Brichelovci, Adam Malik 
a druhí, či z meštianskeho stavu – Ján Gervo, Jozef 
Gostoni, Anton, Jozef a Ondrej Janikovicsovci, Ján 
Jankovics, Jozef Kasik a iní sedeli v laviciach tren-
čianskeho jezuitského gymnázia.

O tom, že jezuitské gymnázium dokázalo pripra-
viť svojich žiakov, svedčí i to, že niektorí žiaci po-
tom pokračovali v štúdiu na vysokej škole, napr. G. 
Medňanský, Peter Raimanus, V. Révai, M. Tren-
cheny študovali na Filozofickej fakulte Trnavskej 
univerzity. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 
prevzali gymnázium do svojej správy otcovia piaris-
tického rádu. Aj piaristické gymnázium navštevovali 
žiaci z Beckova, ale to už je iná kapitola dejín škol-
stva v Trenčianskej stolici. 

Libor Bernát, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne

Beckovčania na trenčianskom jezuitskom gymnáziu v rokoch 1655–1773
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Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne pripravila 
k 30. marcu 2017 výstavu dvoch ilustrátoriek det-
ských kníh pod názvom Vo svete rozprávok a snov. 

Výtvarníčky Jarmila Dicová Ondrejková a Maja 
Dusíková Ondreičková sa popri maliarskej, gra-
fickej a inej výtvarnej  tvorbe venujú ilustráciám už 
niekoľko desaťročí. Svojimi dielami vovádzajú det-
ských čitateľov do sveta fantastických príbehov 
a rozprávok. Za mnohé tituly detských kníh, ktoré 
ilustrovali, získali významné ocenenia doma aj v za-
hraničí. Knižky s ich ilustráciami sú dodnes obľúbe-

Pozvánka na výstavu Výstava ilustrácií detských kníh
né a vydávané (Uspávanky Prebúdzanky, Mravče-
kovia bračekovia...). 

Výstava potrvá do 21. mája 2017. Deti, ktoré ju 
navštívia (v sprievode rodičov) sa môžu zapojiť do 
súťaže o knižky vystavujúcich autoriek tak, že samé 
namaľujú obrázok inšpirované výstavou, ktorý po-
tom odovzdajú na recepcii aj s kontaktom. Ak budú 
mať šťastie, vylosujú práve ich. 

DB
Jarmila Dicová Ondrejková, kurátorka Elena Porubä-
nová a Maja Dusíková Ondreičková foto: gmab.sk

číslo 2 - apríl 2017

Dňa 4. 4.2017 sa v našej škole konal zápis detí 
do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018.

Privítali sme u nás predškoláčikov s ich rodičmi, 
poniektorých aj so súrodencami. Boli veľmi usilov-
ní, nebojácni a všetci sa veľmi tešili nielen na zápis, 
ale vraj sa tešia už aj na školu.

Ukázali nám svoje vedomosti a zručnosti, taktiež 
nám porozprávali o sebe, svojej rodine, zaspievali 
pieseň alebo zarecitovali báseň.

Deti pracovali s pracovným listom v spolupráci 
s učiteľkou, ktorá zapisovala dané dieťa. Sledovala 
sa úroveň schopnosti spolupráce dieťaťa s učiteľkou, 
úroveň schopnosti porozumieť úlohám a správne ich 
vypracovať, schopnosť sústrediť sa pri práci, úroveň 
pozornosti, rečový prejav dieťaťa, zručnosti v kreslení, 
obťahovaní čiar, v správnom držaní – úchope písacích 
potrieb, počítaní do 6, ovládanie základných geomet-
rických tvarov, rozlišovanie základných farieb. 

Deti zároveň mali priestor na samostatný prejav – 
rozhovor o svojej rodine, rodičoch, súrodencoch, 
ich menách, mali možnosť predviesť svoj talent 
a úroveň pamäte pri zaspievaní piesne, zarecitova-
ní básne – podľa vlastného výberu.

Všetci nám dokázali, že sú pripravení úspešne 
nastúpiť do školy a my sa na nich tešíme po letných 
prázdninách. 

Mgr. Marcela Macová

190 rokov od narodenia MUDr. J. Ambru
Beckov si do galérie vý-

znamných osobností, kto-
ré sa tu narodili, na po-
predné miesto zaraďuje aj 
profesora MUDr. Jána Am-
bra. Občas sa objaví pár 
riadkov o tomto význam-

nom lekárovi, ktorého nazývajú priekopníkom pôrod-
níctva. Bol prvým riaditeľom bratislavskej Krajinskej 
školy pre baby. Jeho kniha o pôrodníctve vyšla v roku 
1873 ako prvá s touto tematikou u nás. Ambro študo-
val v Pešti a Viedni. V živote, ako to už býva, nemal na 
ružiach ustlané. Osirel ako chlapec, na štúdiá si zará-
bal sám. Neskôr ako lekár pri práci prišiel o pravé oko 

– odtiaľ aj prezývka „jednooký vedec“. Tento lekár, 
pôvodom z Beckova, sa po celý život snažil o zlepše-
nie zdravotníctva v Uhorsku. Jeho metódy mali doslo-
va európsky ohlas. 

Ján Ambro sa narodil 27. 3. 1827 v Beckove 
a zomrel 15. 5. 1890 v Bratislave.

 Ľubomír Paulus

V piatok 31. marca sme v našej ško-
le privítali dobrovoľný tím záchranárov 
z ATV CLUB SLOVAKIA RESCUE SYS-
TEM. Jeho členovia pripravili pre deti za-
ujímavé dopoludnie s ukážkami ich prá-
ce a prednáškami o prvej pomoci. Deti 
sa zároveň dozvedeli, ako sa zachovať, 
keď zablúdime. Nasledovali ukážky, ako 
pracujú cvičené psy, prečo a kedy po-
trebujú pri svojej práci záchranári aj 
štvorkolky.

Deň sa začal vyhlásením poplachu. Zá-
chranári so svojimi cvičenými psami uká-
zali deťom, ako tieto psy dokážu vyhľadať 
stratenú osobu. Pokračovalo sa rozdele-
ním žiakov do štyroch skupín, ktoré po-
tom počas celého predpoludnia prešli 
stanovišťami, na ktorých ich čakali pred-
nášky a praktické ukážky práce so psami, 

prednáška a praktické cvičenia z prvej 
pomoci, prednáška o možnostiach rieše-
nia situácie, ak sa stratíme alebo zablúdi-
me a nakoniec ukážka jazdy na štvorkol-
ke, kde mal každý možnosť sa na nej aj 
previezť. Záchranári taktiež navštívili deti 
v materskej škole. „Zachraňovať ľudské 
životy je Boží dar.“ V ďalšej práci želáme 
našim záchranárom veľa úspechov v za-
chraňovaní ľudských životov.

Ďakujeme Rodičovskému združeniu, 
ktoré nám  finančne pomohlo akciu zor-
ganizovať.

A ešte jedno veľké ĎAKUJEM patrí 
mojej kolegyni, pani učiteľke Marcelke 
Macovej, za zrealizovanie tohto super 
dňa, ktorý bol nielen poučný, pútavý, ale 
bol aj osožný pre deti našej školy!!!

Martina Striežencová

Deň so záchranármi
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Začiatkom marca, 8. 3. 2017, si potomkovia 
a príbuzní pripomenuli nedožité sté narodeniny Jo-
zefa Tekulu, beckovského roľníka, ktorý pracoval 
v JRD v kováčskej dielni a sezónne na traktore DT. 

Na fotografii spred farského kostola je s Jánom Sed-
láčkom, svojím spolupracovníkom, ktorý na družstve 
na družstve pracoval s koňmi.                                  DB

Okrúhle jubileum, 70 rokov, by oslávil 3. marca t.r. Ján Tekula. 
Ale plán jeho životnej cesty bol iný, od rodiny, manželky, detí a ich 
rodín, odišiel skôr. Jeho najbližší dodnes spomínajú s láskou a úc-
tou. Kto ste ho poznali, potešte ich svojou účasťou.    

DB
Na fotografii  ako člen PZ Hurban Beckov.

Rozlúčili sme sa
V polovici marca sme sa 

rozlúčili s Annou Šutovskou, 
rod. Vlnovou, ktorá opustila 
svojich najbližších v nemoc-
nici v Novom Meste nad Vá-
hom 13. marca 2017 vo veku 
81 rokov. Manžel, dvaja sy-
novia, nevesta, vnuk, sestra, 
brat, švagor i švagriná, synovec a netere s rodi-
nami, kamarátky a susedia... všetci spomínajú.

číslo 2 - apríl 2017

Spoločenská kronika 
(apríl – máj)

NARODILI SA: Marek Mahrík

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI: 
Mgr. Simona Opatová a Michal Lenčéš

BLAHOŽELÁME
50 rokov:  Ing. Peter Šutovský, Drahomíra Pav-

líková, Anna Škodáková, Mgr. Viera 
Viktória Juricová

55 rokov:  Ladislav Šutovský
60 rokov:  Gabriela Zbudilová
65 rokov: Jana Tureková, Ing. Mária Mináriková
70 rokov:  Štefan Hlávka, Eleonóra Masariková
75 rokov: Marta Reháková
80 rokov: Alžbeta Ševčíková
90 rokov: Mária Zbudilová

ROZLÚČILI SME SA: Anna Šutovská, 
                   Mária Straková

pripravila A. Benková

Blahoželanie do Prahy

100. narodeniny 
Jozefa Tekulu

50. narodeniny 
Petra Šutovského

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pra-
he si tento rok pripomína výročie svojho vzniku. 
Je to už 70 rokov, čo sa slovenskí evanjelici môžu 
stretávať v českej metropole. O to viac nás teší, 
že v tomto CZ dlhé roky pôsobil pre nás nezabud-
nuteľný farár Emanuel Varga (1971–1988). 

V našom zbore pôsobil v rokoch 1960–1971. 
Bol nielen farár a učiteľ náboženstva, ale aj vy-
nikajúci organizátor a budovateľ zboru nielen po 
duchovnej, ale i hospodárskej stránke. Tí star-
ší si spomenú na spadnutý strop v kostole nad 
oltárom – jeho zásluhou bol obnovený. V Prahe 
mu bola veľkou oporou jeho manželka Oľga Var-
gová. V zbore robila kantorku, ako presbyter-
ka pomáhala v tom neľahkom období pri práci 
s deťmi a obetavo sa starala o svoju rodinu. 

Pri príležitosti 70. výročia založenia sloven-
ského CZ v Prahe jej bol 25. 02. 2017 odovzda-
ný pamätný list, pri preberaní ktorého poveda-

la, že veľkou oporou im boli cirkevníci – preto 
zbor prežil dodnes. I my p. Vargovej blahoželá-
me k tomuto oceneniu a želáme jej hodne zdra-
via a pohody do ďalších rokov v kruhu najbližšej 
rodiny. Dňa 15. januára 2017 oslávila 88. naro-
deniny.                                         Ľubomír Paulus

Dňa 15. apríla 2017 sa do-
žíva svojho životného jubilea 
– 50 rokov – Miloš Gúčik 
z Nového Mesta nad Váhom, 
vlastník firmy DETMAR. Roky 
sponzoruje strelecké aktivi-
ty nášho PZ. Značne tech-
nikou a poľnohospodárskym 

Jubileum Aničky Škodákovej

Blahoželáme

Nedožité jubileum
Jána Tekulu

V utorok 11. apríla 2017 oslávila svoje veľké jubileum, 50. narodeni-
ny, Anna Škodáková. 

Poznáme ju všetci a sme vďační, že ju máme. Lebo ona a jej partner Milan 
Vacula sa svedomito starajú, aby naše ulice a ostatné verejné priestranstvá 
boli čisté, bez odpadkov, ktoré sem-tam zanechajú niektorí neporiadnici. 

Anička, prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti a príjemných pose-
dení s priateľmi. 

Všetko dobré želajú starosta, pracovníci obecného úradu a prevádzky, 
členovia RR Beckovských novín a všetci spokojní Beckovčania.                DB

Okrúhle narodeniny oslávil v minulých dňoch 
Beckovčan žijúci dlhodobo v USA – Peter Šu-
tovský, profesor na Univerzite v Missouri, naro-
dený 19. apríla 1967. Do ďalších rokov mu želá-
me pevné zdravie, mnoho tvorivých síl, pokojné 
rodinné zázemie a tešíme sa na jeho návraty do 
rodného Beckova!

Všetci kamaráti a kamarátky z Beckova, spo-
lužiaci, susedia, a, samozrejme, celá rodina.

Na fotografii pri gratulácii k 85. narodeninám 15. 1. 
2014 v Prahe (zdroj: praha-sk.ecav.cz).

produktmi prispieva k výžive zveri v našom revíri, 
čo súvisí s prezimovaním zveri a nespôsobova-
ním škôd zverou. Svojím prístupom napomáha 
chodu združenia. Po písomnej stránke spracúva 
ZVPP Beckov. 

Spolupracuje s firmami našej obce, hlavne so 
stolárstvom Ľubomíra Martiša.

Ako ochranca prírody a poľovník sa rád v spo-

ločnosti svojho psíka Toreza (bavorský farbiar) 
pohybuje v katastri našej obce. Pri každej príle-
žitosti propaguje našu obec a aktivity v nej.

Do ďalšieho života mu pevné zdravie, rodinnú 
pohodu a veľa poľovníckych zážitkov prajú čle-
novia PZ Hurban Beckov, firemní spolupracovní-
ci a ostatní priatelia z obce Beckov. 

P. Hladký
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Videli ste nový animovaný film 
Malý princ od Marka Osborna z roku 
2015? Známy Exupéryho príbeh je 
posunutý do dnešnej doby, spoje-
nej s problémami rodiny, ctižiadosti-
vej zaneprázdnenej matky a budúcou 
kariérou jej dievčatka. Moderná žena 
trávi celý deň v práci a túži sa reali-
zovať budúcim dcérkiným úspechom 
na prestížnej škole. Nanúti ju celé 
prázdniny stráviť prípravou na nové 
prijímacie skúšky, pretože naposledy 
nebola úspešná. Malá nemá ani chví-
ľočku času, jej mama jej určila prísny 
režim dňa, aby nič nenechala náhode. 
Musí zvládnuť kopu hrubých kníh – 
hľa, realita dnešných príliš dospelých 
detí! Rodičia im chcú zabezpečiť čo 
najlepšiu budúcnosť, ale berú im krás-
nu prítomnosť. Obe sa nasťahujú do 
nového domu, ktorý bol lacnejší, pre-
tože mal akéhosi zvláštneho suseda. 
Bol to bývalý letec a nad jeho domom 
všetci krútili hlavou – bol farebný, ob-
rastený popínavými rastlinami a veľký-
mi stromami. Za jeho múrmi žil čudák 
– snáď z iného sveta? V jeho starom 
aute už rastie tráva, lieta motýľ a zo zá-
hrady vychádzajú čudesné zvuky lieta-
dlovej vrtule. Domy sú výrazne odliš-
né, pretože ten susedný je do kocky, 
vlastne všetko má taký tvar – trávnik, 
strecha, zastreté okná, nábytok, ne-
priehľadný plot, stromy, kríky – všet-
ko ostrihané do kocky. Bez fantázie! 
A všetko je sivej, čiernej a bielej farby.

V izbe malého dievčatka je obrov-
ská tabuľa, na ktorej matka naplánova-
la dcérke štúdium, super-zdravé jedlo, 
telocvik, ale žiadne hranie, žiadna roz-
právková knižka... Úplná drezúra! Vlo-
žiac sa do výcviku dievčatko nadšene 
prijalo životný štýl svojej mamy, pokiaľ 
sa jej do života nezapletie ich nezvy-
čajný sused. Raz večer s hviezdami 
nad hlavou hodí do okna malej sleč-
ny lietadielko z vytrhnutej strany zná-
mej rozprávky. Začuduje sa, začne čí-
tať, ale zabuchne okno a zahodí ho do 
koša. Zlomená vrtuľa však urobí dieru 
do múra a ono nakukne do neznáme-
ho sveta, plného trávy, kvetov, stromov, 
vtáčkov, vrtuliek a starého lietadla, kto-
ré pilot trpezlivo opravuje... Waw! Po-
vedal by dnešný ochranár prírody, ale-
bo aspoň človek, ktorý myslí aj inými 
smermi ako „do kocky“. Všetko tam 
hýrilo farbami a šťavnatou zeleňou. Je 
tam všetko to, čo tak upokojuje srdce 
v dnešnom betónovom svete. Dievčat-
ku to vyrazilo dych a po tomto prvom taj-
nom výlete sa chodí do rozprávkového 
domu hrávať. Odloží hrubé učebnice 
a môže sa hrať, koľko len chce! Už nie 
je sama, ale má veselého spoluhráča, 
ktorý jej venuje čas, rozpráva sa s ňou, 
radí jej, s ktorým môže snívať. Raz ich 
prikryje farebný padák, po ktorým sa 
spolu smejú, druhýkrát ju ručný výťah 
vyvezie k vrchnému oknu a vstupuje do 
izby plnej hračiek a krásnych vecí! Ach, 
ako ťažko sa jej odchádza domov – do 

Kde rastie divočina a Malý princ
chladného kockatého domu! A tu už 
sme v pôvodnom príbehu Malého prin-
ca. Postupne si číta jeho príbeh, kto-
rý ju učí, že najdôležitejšie sú veci, kto-
ré sú neviditeľné a že dobre vidíme iba 
srdcom. A dostáva hračku líšku, ktorá 
ožije a spolu sa veľmi spriatelia, pre-
tože pilot sa postupne chystá „odísť“, 
pretože je už starý... Dievčatko sa musí 
naučiť ešte veľa vecí. Ale to si už vší-
ma jej racionálna matka! Vidí, že tabuľa 
s JEJ úžasným plánom nie je splnená. 
Čo sa to s jej poslušnou cieľavedomou 
dcérkou deje? 

Nuž, milý čitateľ, nechcem ti prezrá-
dzať všetko, čo rozhodne stojí za vide-
nie, ale napadla mi súvislosť s tým, čo 
momentálne prežívam.

Premýšľala som, ako sprostredkovať 
to, čo ma už viac mesiacov trápi. Je to 
zvláštne, že keď som nemohla zrátať 
nové herne v našich uliciach, napísala 
som o tom článok do Beckovských no-
vín a práve vtedy začala aj petícia proti 
hazardu v Bratislave. Chvalabohu, bola 
nedávno úspešná! Dnes ma trápi prá-
ve to, čo obsahuje ďalšia petícia, ktorá 
ma zasiahla – bola proti výrubu stromov 
a okamžite som ju podpísala. 

Preto som naozaj smutná, keď vidím 
nové a nové plochy bez stromov, bez 
ich majestátneho vzhľadu, bez hniezd 
a tajomných skrýš veveričiek, ďatľov 
či dole spomínaných kukučiek. A hľa, 
každé vypílenie stromu si nájde svoje 
odôvodnenie – raz ničí chodník, inoke-
dy korene ničia základy domu, padajú 
listy, ktoré nemá kto hrabať, bývajú na 
ňom všelijaké hávede, je nebezpečný, 
lebo môže padnúť konár na hlavu, spô-
sobuje alergiu, veľmi zavadzia, nedá 
sa pod ním kosiť, treba ho osekať do 
kocky či iných geometrických tvarov. 
Kde je však pravda? Svoje uvažovanie 
som vložila do týchto slov: 

Kde rastie divočina...

Spomedzi múrov utekám
už oddávna a od mladosti,

do medzí,
kde rastie divočina...

Ako obuvník z Pyšnej princeznej
skáčem jasotom do výšky neba

a spievam chvály,
že moje srdce pohladila zeleň

ľudskou rukou nedotknutá
Čas už nič neznamená,

len číre bytie
opojené krásou...

a tichým šepotom žasnutia,
údivu bez slov...

A realita?
Kruté prebudenie!

Máloktoré z dnešných detí trávi čas 
v prírode, kde by mohlo vidieť rásť lúč-
ne kvety a živočíchy – podobenstvá 
k životu. Jednoduchšie je zapnúť po-
čítač a budovať svoju farmu vo virtu-
álnej realite, ale oveľa častejšie sú to 
bojové hry. Keď som bola malá, stará 
mama mi napísala k nakreslenej kytič-
ke do pamätníka: „Pozoruj prírodu, jej 

krásu, účelnosť, rozmanitosť. Povie Ti 
veľa.“ Práve mi prišiel do ruky úryvok 
z knihy Babička od Boženy Němcovej, 
z ktorého vyberám pár slov:

„Stromy úprkom obaľovali sa lis-
tom, konáre veselo ihrali sa v povetrí, 
škovránok vznášal sa vysoko vo vzdu-
chu, deti ho i počuli, ale málokedy vi-
deli toho malého speváčka, i kukuč-
ka sa už ohlasovala a deti kričali do 
hory: Kukučka, povedz nám, ako dlho 
budeme žiť? Dakedy zakukala, dake-
dy však sa Adelka na ňu hnevala, že 
schválne nechce zakukať.“ 

Pripomenulo mi to časy spred ta-
kých 15 rokov, kedy som dala deťom 
na slovenčine čítať Babičku. Okrem 
čudovania sa, že či majú „celú knihu 
prečítať?“ mi žiaci povedali, že tá kni-
ha je „o ničom“. Fúha? O ničom??? 
Ale... veď ona je celá o živote! A ne-
môžem vynechať – o prírode! Veď 
to všetko býva prepojené: láska k ži-
votu s láskou k Božiemu stvoreniu... 
A dodávam – nielen takou hocijakou. 
Aj príroda sama ohlasuje Božiu velebu 
a slávu, nemé tvory chvália Boha, lebo 
inak robiť nemôžu. 

Žalm 96,13
I zajasajú všetky stromy lesa
pred tvárou Pána, že prichádza, 
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh 
a národy podľa svojej pravdy. 

Iba človek nielenže nechváli, ale 
ničí všetko, čo mu príde do cesty pod 
pláštikom rozumu a logiky. Vari sa 
nedá poškodený strom opraviť? Veď 
napr. tisícročná lipa v Bojniciach bola 
kovovými obručami stiahnutá, aby čo 
najdlhšie žila. A vari sa nedá chodník 
prerobiť tak, že strom sa uvoľní z asfal-
tu, aby mohol dýchať? Alebo sa zám-
ková dlažba okolo stromu jednoducho 
vynechá? Prečo hneď pílime a robíme 
radikálne rezy? Takto v Piešťanoch vy-
riešili mnohé stromčeky na uliciach. 
A vari sa nedá aspoň zasadiť strom na-
miesto toho spíleného? Ale môže sta-
rú lipu alebo gaštan s mnohými met-
rami štvorcovými listov nahradiť malý 
stromček, zostrihaný do malej korun-
ky v podobe guličky? Ako chceme učiť 
deti ceniť si stromy a prírodu, keď ich 
učíme robiť presne naopak? 

Dnes som sa pýtala mojich študen-
tiek, či si nevšimli, že sa nejako viac 
rúbu stromy. A ony sypali odpovede, 
že v Trenčianskych Tepliciach vo veľ-
kej miere, v Dubodieli – 4 nákladné 
autá plné stromov išli z lesa, v Trenčí-
ne pri Váhu sa breh javí ako vytlčené 
zuby a niekde sa premenil na trávna-
té golfové plochy, na Brezine sú po-
ukladané veľké spílené pne, a pred 
mostami nedávno stáli 4 stromy, už 
nestoja... Okolité záhrady a záhrad-
ky... Áno, je jednoduchšie pestovať 
iba trávu, alebo dať umelú, už aj to 
som videla. Nechápem, prečo ľuďom 
zavadzia kúsok voľnej, nepoškvrnenej 
prírody v okolí dedín a miest? Na to mi 

dosiaľ nikto zodpovedne neodpove-
dal. A tak sa aj ja pýtam: ´Kukučka, 
povedz nám, ako dlho budeme žiť?´

Študentka Adriana Trúnková, 19 r. 
(PASA TN) sa pridala k môjmu uvažo-
vaniu básňou, ktorá mi pohladila srd-
ce, preto sa chcem podeliť, milí čita-
telia, aj s vami:

V korune stromu ukrytý je život, 
a vždy keď ho zotnú – niekomu je cli-
vo. V tom strome možno vtáča štebota-
vé, malo svoje hniezdo, spievalo si prá-
ve. A možno v tieni toho stromu hľadali 
oddych jelene a mali radosť z chlád-
ku a zelene. Ale keď ľudská ruka prí-
de a zotne taký strom, príde malé vtáča 
o svoj dom a jelene bude trápiť páľava, 
netvárme sa, že sa toto nestáva. Aj keď 
je mocný a väčší než človek sám, ubrá-
niť sa nevie ničivým pohromám. Ten kto 
strom ľúbi a má ho rád, tomu bude ľúto 
vidieť padať sad. A každý z nás má tú 
moc a právo, postaviť sa proti tým, čo 
zveri kradnú chládok, tým čo kradnú 
domov úbohým stvoreniam, bez pomo-
ci sa však tieto veci nezmenia. Ja stojím 
za tým, že stromy majú stáť, a ak bude 
treba, za ne budem bojovať. Veď nie sú 
dielom človeka, tak nemajú právo, ničiť 
túto pýchu kruto a bezhlavo.

Potešilo ma, že sú ešte ľudia po-
dobného zmýšľania! Dokonca v  Bra-
tislave už onedlho asfaltovú plochu 
Landererovho parku v blízkosti Ša-
fárikovho námestia zmenia na lúku. 
A nebude to iba obyčajný trávnik, ale 
zelená plocha s lúčnymi kvetmi, byli-
nami aj trávou... Aká radosť ma napĺ-
ňa, že niekto uskutočňuje moje túžby! 
Že deti i dospelí budú vidieť nielen po-
kosenú plochu, ale zvončeky, marga-
rétky, klinčeky, nevädze a iné farebné 
hviezdy na zemi!    

A pár autorských citátov, ktorých 
hĺbka sa prihovára srdcu a dalo by sa 
o nich veľa písať:

- Dnes niekto sedí v tieni, pretože kto-
si kedysi dávno zasadil strom. (Warren 
Buffett)
- Strom kvetmi a človek láskou sa nebe-
siam najviac páčia. (Ázijské príslovia)
- Prajem vám čistú vodu a zelenú trávu. 
(Jetro Mojžišovi vo filme Mojžiš)
- Viac hluku narobí jeden padajúci strom, 
než rastúci les. (Orientálne príslovia)
- Suchý strom nepatrí do zeleného lesa. 
(Rabíndranáth Thákur)
- Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo 
raz z neho bude veľký strom. (Africké 
príslovia)
- Nechápem, prečo je tak ťažké poslú-
chať človeka, ktorý má pravdu. (Mojžiš 
Jetrovi vo filme Mojžiš)

Na konci môjho článku parafrázu-
jem známy citát: Púšť je krásna tým, že 
kdesi uprostred ukrýva strom. Môžem 
si to dovoliť, lebo ak sa tam niekde na-
chádza studnička, určite tam bude aj 
strom. A ak tam nebudú stromy, bude 
okolo nás iba púšť.

Za priazeň čitateľom ďakuje 
sr. Anežka Alžbeta Žatková de ND
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K 190. výročiu narodenia Dionýza Štúra

Výročná členská schôdza  ZO JDS

V apríli sme si pripomenuli 190. vý-
ročie narodenia známeho slovenské-
ho geológa Dionýza Štúra, ktorého 
vedecká činnosť bola významná i v os-
tatných krajinách bývalého Rakúska – 
Uhorska. Venoval sa však aj bohaté-
mu okruhu ďalších vedných disciplín, 
ako je napríklad geografia, fytopaleon-
tológia či botanika. 

Dionýz Štúr sa narodil 2. apríla 
1827 v Beckove, kde bol v evanjelic-
kom kostole pokrstený na mená Dio-
nysius Rudolphus Josephus. Jeho 
otec Jozef Štúr pochádzal z Trenčína 
a v rámci svojej učiteľskej a kantor-
skej kariéry pôsobil na Morave, v ro-
koch 1820 až 1828 v Beckove, ďalej 
vo Vrbovom i v Modre. Otec Johany 
Riznerovej, matky Dionýza, v Záriečí 
takisto pracoval ako učiteľ. 

Obaja jeho rodičia pochádzali zo 
vzdelaných a národne uvedomelých 
rodín Štúrovcov a Riznerovcov. Otec 
Dionýza bol bratranec s otcom Ľu-
dovíta Štúra Samuelom, takže Dionýz 
s  Ľudovítom boli bratrancami druhého 
stupňa. Z matkinej strany mal Dionýz 
Štúr ďalších bratrancov - Karola Riz-
nera, ktorý bol učiteľom v Horných 
Bzinciach a Ľudovíta V. Riznera, vý-
znamnú postavu slovenskej bibliogra-
fie. Keďže Ľudmila Riznerová – Podja-
vorinská bola dcérou Karola Riznera, 
Dionýz Štúr bol tejto významnej poet-
ke a spisovateľke strýkom druhého 
stupňa. Svojho strýka Ľudmila Podja-

vorinská spomína i v Slovenských po-
hľadoch, kedy v článku Drobnosti zo 
života Dionýza Štúra opisuje jeho prvý 
pokus vzlietnuť so svojím vlastnoručne 
zostaveným lietajúcim strojom. Žiaľ, 
výsledkom tohto pokusu bola neho-
da, pri ktorej našťastie Dionýz neutrpel 
vážnejšie zranenia. 

Základného školského vzdelania 
sa Dionýzovi dostalo od svojho otca 
Jozefa. Dva roky po jeho narodení 
sa celá rodina presťahovala do Vrbo-
vého, kde na evanjelickej cirkevnej 
škole prežil svoje prvé školské roky. 
Dionýz potom od roku 1840 študoval 
na evanjelickom gymnáziu v Modre, 
v rokoch 1843 až 1844 na evanje-
lickom lýceu v Bratislave a v rokoch 
1844 až 1846 navštevoval na poly-
technike vo Viedni prednášky z ché-
mie, matematiky a fyziky. 

Tento rok je zároveň i rokom jeho 
pracovných začiatkov, a to v Múzeu 
c. k. dvornej komory pre mincovníc-
tvo a baníctvo. Dionýz Štúr už ako 
dvadsaťročný uverejnil svoj prvý ve-
decký článok s názvom Geologický 
výskum v okolí Bratislavy a Modry, 
ktorý vzbudil pozornosť aj v tamojších 
vedeckých kruhoch. I tento článok 
dopomohol Dionýzovi k tomu, aby mu 
bolo udelené štipendium na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici. V roku 
1849 sa však znova vrátil študovať do 
Viedne, a zároveň tu začal pracovať 
v novozriadenom Ríšskom geologic-

kom ústave, kde sa z neho postupom 
času vďaka jeho usilovnosti a vysokej 
úrovni vedomostí stal špičkový od-
borník – geológ. Za hlavný cieľ čin-
nosti Ústavu bolo určené geologicky 
zmapovať oblasti bývalého Rakúska 
– Uhorska a Štúr sa na tejto úlohe 
zúčastňoval počas dvanástich rokov. 
Významné sú taktiež jeho diela do-
týkajúce sa nášho územia, ide o vý-
skumy a mapy z povodia Hrona, Nitry 
a Váhu, Spišsko-gemerského Rudo-
horia a iných oblastí. Spomedzi iných 
významných prác stojí za zmienku i tá 
z roku 1870, s názvom Nové nále-
zisko zvyškov jaskynného medveďa 
a iných cicavcov pri vrchu Skala pri 
Novom Meste nad Váhom.

Okrem vlastnej publikačnej činnos-
ti však i finančne podporoval sloven-
ské časopisy, ako napríklad Obzor, 
Sokol, Letopis MS, Domová poklad-
nica a podporoval taktiež gymnázium 
v Revúcej a nezabezpečených štu-
dentov. Dionýz Štúr udržiaval priateľ-
ské styky s mnohými slovenskými vý-
znamnými osobnosťami, akými boli 
napríklad J.B. Klemens, Ľ. Doležal, 
V. Paulíny-Tóth, D. Lichard, J.M. Hur-
ban, K. Kuzmány, G. Zechenter či 
F.V. Sasinek a bol jedným z prvých 
členov Matice slovenskej.

Vďaka vysokej hodnote a veľkému 
prínosu jeho prác bol Dionýz Štúr po-
vyšovaný - v roku 1863 bol vymenova-
ný za sekčného geológa, v roku 1867 

za banského radcu, v roku 1873 za 
šéfgeológa, v roku 1877 za zástupcu 
riaditeľa Ústavu, o dva roky neskôr sa 
mu dostáva titulu hlavného banského 
radcu a v roku 1885 bol menovaný za 
riaditeľa Ríšskeho geologického ústa-
vu vo Viedni, pričom táto funkcia bola 
obsadená iným než rakúskym pracov-
níkom prvýkrát v histórii. V roku 1889 
sa Dionýz stáva dvorným radcom. Bo-
hužiaľ, kvôli vážnym zdravotným ťaž-
kostiam, najmä kĺbovému reumatizmu 
a srdcovej chorobe, bol nútený požia-
dať o penzionovanie a po 42 rokoch 
bol zo služby v Ústave uvoľnený. Štú-
rovi bolo pri odchode z funkcie ude-
lené vyznamenanie rytierskeho radu 
Leopolda. 

Vo svojich 67 rokoch dňa 9. októbra 
1893 zomiera, je pochovaný na evanje-
lickom cintoríne vo Viedni a o dva roky 
neskôr umiera i jeho manželka Cecília. 
Pri príležitosti 60 rokov od úmrtia tohto 
popredného vedca bola v roku 1953 
v Beckove odhalená pamätná tabuľa 
a v tom istom roku bol podľa neho 
pomenovaný Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra v Bratislave. 
 Mgr. Juraj Slezák, historik Podjavorin-
ského múzea v Novom Meste n. Váh.

Použitá literatúra: IVAN, Ľ.- NOVÝ, 
J.M.: Dionýz Štúr. Život a dielo (1954); 
IVAN, Ľ. & NOVÝ, J. M.: Dionýz Štúr 
– bohatier vedy. Náš človek vo svete 
(1976); KARLÍK, J. (zost.): Beckov 1: 
Dejiny obce do roku 1918 (2006)

30. marca 2017 sa od skorého popoludnia schádzali členovia ZO JDS do 
pripravenej sály kultúrneho domu na výročnú členskú schôdzu. 

Výročná členská schôdza začala kultúrnym programom, ktorí si pripravili žia-
ci zo základnej školy. V úvode vystúpili mažoretky pod vedením pani učiteľky 
Úradníčkovej a ďalej nasledovalo pásmo o J.M. Hurbanovi, beckovskom rodá-
kovi, ktorého 200. výročie narodenia sme si pripomenuli 19. marca 2017. Deti 
zo základnej školy pod vedením pani učiteľky Striežencovej a Godálovej nás 
„previedli“ životom J.M. Hurbana a vystúpenie zakončili spevom.  

Po kultúrnom programe nasledovala pracovná časť schôdze. P. Mináriko-
vá, predsedníčka organizácie, zhodnotila činnosť organizácie za rok 2016. 
Stav pokladne predniesla pokladníčka p. Kubíčková. Za hostí prítomných po-
zdravila p. Lovásová, predsedníčka okresnej organizácie JDS. Spolu s p. Lo-
vásovou sa za okresnú organizáciu našej schôdze zúčastnila aj p. Michal-
číková. S návrhom činnosti na rok 2017 nás oboznámil p. Masár. Ani na 
dnešnej schôdzi nechýbali gratulácie našim milým jubilantom. Každý jubilant 
dostal červený karafiát. Po gratuláciách nasledoval prípitok, „skorá večera“, 

občerstvenie a družné rozhovory. Príjemnú atmosféru dotvárala reproduko-
vaná hudba. Vzhľadom na pracovné zaneprázdnenie pán starosta Ing. Kri-
žan nás prišiel pozdraviť trošku neskôr a pozval nás prezrieť si panelovú vý-
stavu nainštalovanú v kultúrnom dome pri príležitosti 200. výročia narodenia 
J.M. Hurbana.  

Na záver treba poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili prežiť príjemné po-
poludnie. Patria k nim naši sponzori – Obecný úrad Beckov, Elipos - p. Vavro, 
Sevotech, Zlatý pavúk, Reštaurácia U Martiny a Pekáreň Beckov. O prípravu 
sály sa postarala pani Alica Stehlíková, celé popoludnie nás obsluhovali a ve-
čer všetko poupratovali pani Zdenka Krasňanská, Iveta Martišová a Monika 
Striežencová. O dovoz a odvoz našich členov sa postaral pán Peter Čaňo, 
o hudobnú produkciu pán Jaroslav Straka a o fotografovanie pani Danka Badž-
goňová. Pani Danke Badžgoňovej patrí poďakovanie aj za pomoc s administra-
tívou spojenou s činnosťou našej organizácie. S prichádzajúcim večerom sme 
sa rozišli do našich domovov.                                             Ing. Mária Mináriková 

Na fotografiách prítomní jubilanti za rok 2016
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Fotky oslobodenia obce
Zrejme po prvýkrát publikujeme 

v BN fotky z oslobodenia našej obce, 
ktoré sa udialo 4. a 5. apríla 1945. 
Vieme, že obec utrpela škody bom-
bardovaním a následným požiarom 
a že dvaja ľudia prišli o život a jeden na 
následky zranenia do týždňa zomrel 
(pozri BN č. 2/2016, str. 4). Ale dote-
raz sme nevedeli o človeku, ktorý tieto 
udalosti nafotil, a tak zachoval pre ďal-
šie generácie. Jeho fotografie sa na-
šli v starom albume na povale u jeho 
príbuznej Jany Soukeníkovej, rod. On-
drejovičovej, informácie z jeho života 
sme získali od jeho sesternice Marty 
Ondrejovičovej a v Mestskom archíve 
v Bratislave. Súdime, že za tieto fotky 
by si zaslúžil oveľa viac, ako pár riad-
kov životopisu v BN a poďakovanie 
jeho príbuzným...

Ten, kto pohotovo odfotil oslobode-
nie obce, sa volal Ľudovít Lajda. Narodil 
sa v Beckove 7. marca 1898. Jeho mat-
kou bola „Beckovanka“ Mária Lajdová, 
rod. Ondrejovičová (1868–1919), ses-
tra Štefana Ondrejoviča (otca Marty, Mi-
roslava a Jána) a otcom bol Ján Lajda, 
ktorý pracoval v mäsiarstve vo Vrbovom 
(zomrel v roku 1906). Otec skoro um-
rel, tak mama dala tri deti (Jána, Máriu 
a Ľudovíta) do sirotinca v Modre a sama 
išla pracovať do Budapešti, kde mala 
trafiku (novinový stánok). 

Mladší syn, náš fotograf, Ľudovít Laj-
da po skončení 4 tried štátnej chlap-
čenskej meštianky sa vyučil v šk. roku 
1922/1923 za strojného zámočníka, 
ale už od decembra 1922 pracoval pre 
Radu Mesta Bratislavy v Tržnici ako vý-
berca poplatkov, neskôr ako úradník 

v správe obchodu (mal na starosti zá-
sobovanie chlebom a pečivom). Pre 
Mesto Bratislava pracoval až do odcho-
du do dôchodku (17. 4. 1958). 

V Bratislave býval na Vajnorskej uli-
ci, kúpil si aj záhradu a založil rodinu. 
Jeho manželka Katarína, rod. Blaho-
vá (26. 11. 1901–21. 5. 1961), bola 
z Pezinka. Mali jediného syna Ľudovíta 
(5. 11. 1928–6. 4. 1946), ktorý v 17 ro-
koch nešťastnou náhodou zomrel, keď 
na školskom výlete stupil na mínu. 

Na konci druhej svetovej vojny, keď 
bola Bratislava bombardovaná, ukryli sa 
začas v Beckove, bývali v dome na rech-
torovci za ev. kostolom. A bola to šťastná 
súhra okolností, pretože vďaka jeho po-
bytu v Beckove ako aj toho, že bol ama-
térsky fotograf, vzniklo týchto päť foto-
grafií z oslobodenia obce Beckov a ešte 

štyri ďalšie z Nového Mesta nad Váhom. 
Ľudovít Lajda sa aj po vojne rád vra-

cal do svojho rodiska, chodil na náv-
števu k bratrancom a sesternici, ako aj 
pokochať sa krásnou prírodou, kde si 
zberal liečivé byliny. Už ako dôchodca 
sa nechal nahovoriť študentmi Vyso-
kej školy výtvarných umení v Bratisla-
ve, aby im pózoval ako model. Teda 
ďalší z ondrejovičovskej rodiny, čo mal 
blízko k umeleckej činnosti.

Lajdovci zomreli v Bratislave. Po 
úpravách na Slávičom cintoríne, kde 
boli pôvodne pochovaní, Ľudovít Laj-
da dal preniesť pozostatky svojich ro-
dičov, syna a manželky na beckovský 
cintorín – a nakoniec tu spočinul aj 
sám (10. 9. 1984).                                  DB  
Na fotografiách sú zdokumentované kontakty 
rumunských vojakov s obyvateľmi Beckova.

72. výročie oslobodenie Beckova
  V podvečerných hodinách dňa 5.  apríla 2017 sa pred budovou základnej 

školy zhromaždili občania Beckova. Boli to zástupcovia všetkých generácií – 
starí rodičia a ich deti s najmenšími ratolesťami. Boli medzi nimi pani Klčovská 
(naša najstaršia obyvateľka), ktorá sa ako mladá žena zapojila do odboja a uči-
teľka Bubeníková, ktorá v detstve zažila na vlastnej koži hrôzy vojny. Vytvorili 
sprievod, ktorý smeroval do parku. Deti niesli malé pochodne – lampióny, kto-
ré pri zotmení umocňovali túto pietnu atmosféru. Lampiónový sprievod ukon-
čil svoj pochod a zastal pred pamätníkom. Symbolickú úctu a vďaku padlým 
hrdinom vzdal starosta obce Ing. Ján Križan a poslankyňa OZ Anna Kabelíko-
vá položením venca k pomníku padlým. Po príhovore vyzval starosta občanov 
k minúte ticha, počas ktorej sme si poniektorí uvedomili, že mier je príliš kreh-
ký výdobytok, ktorý sme dostali vďaka hrdinstvu generácie našich starých ot-
cov. Túto hlbokú pravdu sme si uvedomovali aj počas vystúpenia Beckovského 
speváckeho zboru, ktorý zaspieval pieseň Domovina moja a Kolo Tatier čier-
ňava. Prednes poézie Janka Kráľa sprostredkovali žiačky Základnej školy J.M. 
Hurbana. Potom starosta Beckova vyslovil poďakovanie všetkým zúčastneným 
a v korunách prastarých líp sa vznášala už len tichá spomienka  na toto pamät-
né podujatie. Možno, alebo určite to bola iba náhoda, ale... akoby to bola sym-

bolika, že každý rok, ktorý nás delí od roka oslobodenia, zastupoval pri tomto 
akte jeden občan (dospelý či dieťa s lampiónom). Bolo nás tam 72...

  D. Jarábková

Foto: Ing. J. Štefanec
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Medvedí cesnak
Príroda sa naplno prebudila zo zimných dní. Je 

jar, všade prevláda zelená farba. Začína sa všetko 
odznova, tak ako každý rok, len s tým rozdielom, 
že teraz je všetko zakvitnuté skôr, inokedy si dáva 
príroda pomalší štart. Kvitnú stromy, kríky, ale tiež 
rôzne byliny. 

V posledných rokoch sa teší veľkej obľube 
medvedí cesnak. Jeho zelené listy s vôňou ces-
naku sa vyskytujú tak dva mesiace na jar. Obľu-
bujú skôr vlhké prostredie lesa. V našom chotári 
prirodzene nerastie, ale môžete si kúpiť jeho listy 
na trhu ku konzumácii alebo jeho korene, ktoré 
zasadíte a o rok vám bude rozvoniavať v záhradke. Medvedí cesnak má široké 
uplatnenie, používa sa pri vysokom cholesterole i tlaku, pri bolestiach hlavy, 
chrípke, má čistiaci účinok. Jeho listy sa môžu prikladať na ťažko hojace rany. 

Podbeľ liečivý
S príchodom jari sa prebúdza celá príroda. Ak si urobíme jarnú prechádzku, 

môžeme ako jeden z prvých kvetov nazberať práve podbeľ. Zberáme jeho žlté 
kvety. Svojou farbou lákajú tiež včely a iný 
lietajúci hmyz. Kvety sú liečivé na dýcha-
cie cesty. Neskôr zberáme a sušíme aj 
listy – používajú sa na bolesti kĺbov či zá-
paly. Túto nenáročnú rastlinu nájdeme na 
lúkach alebo na okrajoch lesa. Zaujímavé 
je, že semienko začne klíčiť už po pár ho-
dinách po zasiatí do zeme.

Ľ. Paulus

číslo 2 - apríl 2017

Pranostiky marec – apríl
 Suchý marec, mokrý apríl, studený máj sľubujú plné stodoly a sena plný háj.
 Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
 Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotí, dočkáme sa teplého leta. 
 Aprílové sucho a májové mokro, hospodár sýpku zasype úrodou až po okno. 
 Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
 Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.                      ĽP

Kukučkine rukavičky 
či babinove kľúče

Na mojich obľúbených vychádzkach do prírody po 
rodnom beckovskom chotári sa vždy poteším každej 
rastline, ktorá sa po mrazivom zimnom období po-
maly, ale urputne bojujúca s tvrdým povrchom, vytlá-
ča z premrznutej zeme. Niektorým druhom stačí len 
skromné zohriatie pôdy a vzduchu slabými lúčmi jar-
ného slnka. Potom sa už každý kochá ich krásou. Kto 

však pozná ich užitočnosť, môže mať osoh z týchto prvých poslov jari. Jedným 
z nich je prvosienka jarná. Spomínam si, že kedysi nás babička učila spozná-
vať kvietky, a prvosienkam hovorila „kukučkine rukavičky“. O niekoľko rokov 
neskôr som na návšteve u manželových rodičov pod Javorinou počula pome-
novanie „babinove kľúče“ – iný kraj, svojské názvy.

V týchto dňoch na prechádzkach v okolí Beckova nachádzam spomínanú 
prvosienku jarnú. Rastie najmä vo svetlejších listnatých lesoch. Nájdeme ju 
však i na horských lúkach a kopcoch nielen na Slovensku. Vyskytuje sa takmer 
v celej Európe a jej príbuzné druhy rastú aj pri Kaukaze a vo východnej Ázii. 
Teraz, pri premenlivom jarnom počasí, je šálka prvosienkového čaju vhodnou 
prevenciou pred chorobami.

Nálev z koreňov slúži ako liek proti horúčke. Vhodný je i na vypotenie a vy-
kašlávanie pri chorobách dýchacích orgánov. Osvedčil sa na úľavu pri astme 
i pri liečbe srdcových chorôb. Čaj z kvetov je obľúbeným sedatívom pri boles-
tiach hlavy i reumatických bolestiach. Je prostriedkom na spanie pri migré-
nach, nespavosti, závratoch a rôznych neurózach.

Listy sú cenným zdrojom vitamínu C i ďalších vitamínov.
V ľudovom liečiteľstve sa používa pri zápale priedušiek, čiernom kašli, zá-

pale pľúc, chrípke, angíne, zápale vedľajších nosných dutín. Čaj z prvosienky 
prečisťuje krv a pomáha tak zbaviť sa látok spôsobujúcich reumu a dnu.

D. Jarábková

Ocenený včelár
12. 3. 2017 bol na výročnej členskej 

schôdzi Slovenského včelárskeho zväzu 
ocenený bronzovou medailou náš oby-
vateľ pán Pavel Hos. O tom, že si túto 
medailu zaslúžil oprávnene už pred via-
cerými rokmi, o tom niet pochýb. Preto 
aj touto cestou mu chceme popriať veľa 
zdravia a úspechov vo včelárení.  

Včelári z Beckova.

Deň po veľkonočných sviatkoch som sa vybrala na tradičnú vychádzku do 
prírody. Bolo príjemne, desaťstupňová teplota ako ideálna na pohyb. Keď som 
však vyšliapala do „Proškôlky“, všetko sa v priebehu chvíle zmenilo. Slniečko 
zaclonili mračná, ktoré dofúkal neodbytný vietor. Ako tak pozerám na lúčku 
pred sebou, nechce sa mi veriť, čo vidím! Všetko je zabelené, roztancované 
biele lupene z rozkvitnutej čerešne sa vo vzduchu vznášajú a preháňajú okolo 
mňa na všetky svetové strany. Je to doslova „kvetosneženie“! Potom sa otočím, 
pretože zvuk, ktorý počujem, nie je ten mne známy šum vetra a určite ho ne-
spôsobili roztancované okvetné lupienky. Preto ešte raz zažmurkám viečkami, 
aby som poriadne videla ten úkaz, a ihneď som pochopila. To šumenie a jem-
né ťukanie vylúdili padaním na konáre a vyrastajúce jarné rastlinky snehové 
vločky guľaté ako hrášky! „Tak, toto je dupľovaná  snehovica!“ – s údivom som 
si v duchu pomyslela.

Z „kľudnej podívanej“ ma vyrušilo „zbafnutie“. Otočím sa tým smerom a vidím 
obrovské telo bachyne – diviačej matky, za ktorou náhlivo cupkali malé prasiat-
ka. Vybehli nad sklad popred mňa vo vzdialenosti asi 20 metrov a stratili sa. Vy-

Šantenie prírody

Dňa 4. apríla 2017 vydala Slovenská ky-
nologická jednota potvrdenie o chránenom 
názve chovnej stanice chovateľa Eugena Ju-
rovicha, bytom Beckov č. 256, a zaviedla 
chránený názov do medzinárodného registra: 
z Beckovskej FCI 15/17 pre každé šteniatko 
od feny Deutscher Jagdterrier Bini Nabuks, 
narodená v roku 2013. 

Za týmto úspechom treba vidieť kus dob-
rej práce so psíkom vo voľnom čase, preve-
denie psíka cez množstvo skúšok a chovných prehliadok. Nakoniec je odme-
nou uznanie chovnej stanice. Je to tiež zviditeľnenie našej obce na Slovensku. 
Chovateľ je čakateľom na členstvo v PZ Hurban Beckov.                              PH

Úspech v kynológii

 Ilustračná fotka – Deutscher 
Jagdterrier (zdroj: internet)

rušená matka ich odviedla na pokojnejšie miesto k potrave. Kráčala som teda 
ďalej. Nevedela som, že mám len pár  minút na spamätanie sa a premietnutie 
posledného zážitku. Za Hornou Proškôlkou mi opäť doslova skrížili cestu oby-
vatelia lesa. Najskôr som si pomyslela, že som zbadala ježka – ale to stvorenie 
bolo väčšie a bolo toho viac... a jemne to pri pohybe kvičalo. „Veď to sú zase 
diviačatá!“ uvedomila som si a veľavravné „zbafnutie“ ma opäť dostalo do po-
zoru. To sa zase ozvala ich mamina – bachyňa, ktorá už bola na druhej strane 
jarku a smerovala asi na Kút. „Žeby to bolo tá istá diviačia rodinka, ktorú som 
vyrušila pri našej búdke?“ Už som ich len pohľadom odprevadila a kráčujúc ďa-
lej na chatku som si cestu skrátila – nešla som popod Lašid okolo Obrázka, ale 
namierila som si to krížom cez Bakoš. Uvažujem: „Dostanem sa  takto skratkou 
na náučný chodník a lúčku s hlaváčikom jarným“. Kráčam netušiac, že sa blíži 
vyvrcholenie a zlatý klinec mojej vychádzky. Len pár metrov od chodníka som 
zažila neopakovateľné chvíle! Dve statné bachyne – diviačie matky – dohliadali 
na svoje potomstvo. Pozorovala som tucet pásikavých drobcov, ako sa čičra-
li v rozrytej zemi. Prasiatka cupkali okolo mamy. Skupinka tých nasýtených sa 
hravo naháňala, sácali sa a doslova prevaľovali. Na vzdialenosť asi dvadsaťpäť 
metrov to vyzeralo, akoby sa hrali mačiatka. Čo však bolo zvláštne – bolo me-
dzi nimi jedno ružovučké, bledé prasiatko. Vraj sa aj v živočíšnej ríši stáva, že 
sa narodia Albínkovia. Pre svojich ostatných súrodencov teda aj toto výnimočné 
prasiatko je a bude pravým diviakom. Keď bude dobre živené, vyrastie, a keď 
bude čas lovu tejto zveri, nech majú poľovníci na pamäti moju skúsenosť. Jeden 
z nich možno uloví  tohto „ružového“ diviaka!                                   D. Jarábková
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Beckovčan na Men´s  Physique
Priestory posilňovne v budove Obecného 

úradu v Beckove navštevujú členovia OŠK 
a aj tí, ktorí si chcú na vlastnom tele vyskú-
šať pravdivosť známeho výroku: Život je pohyb 
– pohyb je zdravie. Jedným z nich je už nie-
koľko rokov aj mladý muž – jubilujúci tridsiat-
nik – Mário Pavlík. I keď má povolanie, v kto-
rom telo dostáva poriadne fyzicky zabrať, svoj 
voľný čas pravidelne trávi v posilňovni pri čin-
kách. Od minulého roka je registrovaným pre-
tekárom s licenčnou kartou v kategórii Men´s 
Physique za oddiel kulturistiky a fitness P+D 
Jarábek. Našu obec reprezentoval v minulom 
roku na dvoch súťažiach. Na majstrovstvách 
republiky v Prešove v kategórii Men´s Phys-
ique na 183 cm skončil za finálovým umiest-
nením. Podľa súťažných pravidiel, ktoré vyda-
la asociácia SAKFST, je táto kategória určená 
pre mužov a juniorov, ktorí uprednostňujú me-
nej svalnatú, ale atletickú a esteticky atrak-
tívnu postavu. Sú to fyzicky zdatní súťažia-
ci s vhodným tvarom a súmernosťou postavy 

spolu s muskularitou a celkovou dobrou kondíciou. Každý pretekár v tejto ka-
tegórii by mal vedieť pózovať a prezentovať sa na pódiu, tiež vedieť sa čo naj-
lepšie predstaviť porote a publiku s preukázateľnou sebaistotou.  Náš pretekár 
Mário Pavlík má za sebou iba prvú súťažnú sezónu, ale napriek tomu sa súťaž od 
súťaže zlepšuje a na súťažných pódiách je čoraz bližšie k medailovému umiest-
neniu. V svojej kategórii je v prvej desiatke medzi najlepšími. Ďakujeme mu za 
reprezentáciu Beckova v športovej oblasti a želáme na tohtoročných súťažiach 
veľa úspechov a čo najlepšie umiestnenia!                       Ing. Darina Jarábková

Posledný májový víkend bude už 
tradične patriť podujatiu Birell Bike-
Fest a všetkým fanúšikom bicyklov. 
Tri dni nabité bikami a športovou ak-
ciou majú čo ponúknuť každému.

Birell BikeFest 2017 začne v pia-
tok 26. mája 2017 v bikeparku Kál-
nica a vyvrcholí v nedeľu obľúbeným 
maratónom. Tento rok festival potrvá 
plné 3 dni. To znamená viac času na 
súťaženie v jednej z 11 disciplín alebo 
na testovanie bicyklov z viac ako 400 
modelov rôznych značiek.

Priaznivci strhujúcej atmosféry by 
si nemali nechať ujsť najextrémnejšiu 
šou festivalu – Garmin Slopestyle, 
ktorá je už tretíkrát súčasťou Freeride 
Mountain Bike World Tour s bronzo-
vým statusom. Zaradenie v tejto sé-
rii je zárukou medzinárodnej účas-
ti špičkových riderov, ktorí predvedú 
svoje najlepšie skoky a polety.

CTM Enduro race preverí kondíciu 
i techniku jazdca v rôznych terénoch, 

Blíži sa BIRELL BIKEFEST 2017
Siedmy ročník najväčšieho bicyklového festivalu na Slovensku 26. – 28. máj 2017 Bikepark Kálnica

Za klub HK Elimer v Novomestskej hokejovej lige opäť odohrali sezónu 
2016-17 Ľuboš Prokopenský a Marek Šutovský. Boj o prvé miesto sa drama-
tizoval až do posledných zápasov. Po dôležitej výhre 7:3 nad trojnásobným ví-
ťazom tri kolá pred koncom sa im podarilo prvýkrát vyhrať súťaž.                  RP 

1. HK Elimer 27 19 5 1 148 : 74 62
2. HC Čachtice 27 18 5 2 146 : 76 60
3. HK Rudník 27 17 4 4 143 : 80 59
4. HC Bošáca 27 17 9 0 139 : 84 53
5. HC Sharks 27 16 9 0 131 : 71 52
6. HK Horná Streda 27 9 13 2 87 : 83 35
7. HC Emerson-Manz 27 10 15 1 80 : 127 33
8. HC Záhumenice 27 10 15 2  96 : 114 32
9. HK Migs 27 5 21 1 78 : 169 16
10. HK Bzince p. J. 27 1 26 0 44 : 214 3

HK Elimer s Beckovčanmi 
víťaz NMHL

a preto tradične patrí k najvyhľadáva-
nejším disciplínam. Navyše sa tento 
rok stane súčasťou Stredoeurópskej 
enduro série. Všetky trate na obľú-
benom Kellys BikeFest maratóne za-
bezpečí skúsený tím Slovenského 
cykloklubu. Tento rok sa navyše roz-
šíri počet kategórií na kratšej 23 km 
trati. Viac štartujúcich sa očakáva aj 
v e-bikovej kategórii.

Na Birell BikeFeste 2017 môže-
te zažiť neopakovateľnú atmosféru 
najväčšieho bicyklového festivalu 
na Slovensku, a to úplne zadarmo. 
Celé tri dni bude na voľné jazdenie 
k dispozícii areál bikeparku a všet-
ky trate. Najmenší sa zabavia v Ken-
zel detskej zóne. A na tých, čo aktív-
ne nejazdia, čaká bohatý sprievodný 
program.

Novinky 2017
Na Birell BikeFeste nehrozí nuda, 

ani keď zájde slnko. V piatok večer 
patrí hlavné pódium živým hip hopo-

vým koncertom a v sobotu drum&-
bass tancovačke. Po zotmení si vo 
vonkajšom kine Red Bull TV Cinema 
budete tiež môcť vychutnať tie najlep-
šie bikové filmy.

Organizátori sa aj tento rok zavia-
zali skvalitniť služby pre návštevníkov. 
Okrem rozmanitého jedla, posilne-
ného hygienického zázemia, sa ne-
musíte báť prísť naľahko. K dispozí-
cii bude pojazdná práčovňa Whirpool 
s chill out zónou.

Výhodné registrácie online
Na webe bikefest.sk je už teraz 

spustená registrácia na všetkých 
11 disciplín Birell BikeFestu 2017. 
Možná je už aj rezervácia testovacích 
bicyklov, pričom každú chvíľu pribú-
dajú nové modely.

Najväčšou výhodou včasnej regis-
trácie je zvýhodnená cena. Každý, 
kto sa zaregistruje do 11. mája 2017, 
získa tiež štartové číslo so svojím me-
nom a národnosťou. 

V predstihu tiež odporúčame re-
zerváciu bicykla na testovanie. Čím 
skôr sa pustíte do výberu svojich tes-
tovacích favoritov, tým viac možností 
budete mať! Okrem toho samozrej-
me ušetríte nielen peniaze, ale aj čas, 
ktorý môžete na mieste venovať na-
plno testovaniu. Na výber bude viac 
ako 400 testovacích bicyklov, vráta-
ne úplných noviniek a e-bikov. Re-
zervácie testovacích bicyklov sú už 
spustené a priebežne pribúdajú nové 
modely.

Organizátori tiež ponúkajú mož-
nosť úrazového poistenia pretekárov 
a zodpovednosti za škodu pri  testo-
vaní bicyklov. Poistiť sa môžete vý-
hradne online pri registrácii na pre-
teky alebo pri rezervácii bicykla na 
testovanie. O dôvod viac registrovať 
sa online v predstihu!

Viac informácií nájdete na www.bi-
kefest.sk

  Petra Liptajová, PR konzultant

Náhodný a nečakaný nález diviači-
kov pri lesnej ceste - ako sa stalo v na-
šom prípade, dopadol pre fotografa 
dobre. V čom spočíva ohrozenie v ta-
kejto situácii sme sa spýtali poľovné-
ho hospodára Pavla Hladkého. 

Dňa 21. apríla 2017 som dostal k na-
hliadnutiu fotografiu odložených divia-
čikov v borovicovom brlohu, kde ich 

Mláďatká diviaka odložené v brlohu
odložila ich matka diviačica a čas od-
počinku diviačikov využila k hľadaniu 
potravy pre seba. Snímka sa mnohým 
bude zdať nádherná, ale z hľadiska živo-
ta v prírode je veľmi nebezpečná, priam 
riskantná. Diviačica má vyvinutý silný 
materinský pud a v prípade výskytu ne-
žiaduceho tvora, vrátane človeka alebo 
náhleho skvíknutia diviačika, okamžite foto: Peter Jarábek, 16.02.2016

útočí a tvrdo bráni svoje mláďatá. Môže 
dôjsť k zraneniu osoby, a keď má svojho 
štvornohého priateľa so sebou, aj jeho. 
V tomto prípade mal fotograf šťastie, di-
viačica bola vzdialená dosť ďaleko za po-
travou a diviačiky nevydali poplašný kvi-
kot. Pri návšteve prírody rešpektujme 
život v nej a jej zákonitosti – v záujme 
vlastnej bezpečnosti.                P.Hladký
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