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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanci schválili na 15. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Beckov dňa 29. 4. 2016 na-
sledovné uznesenia:

uz.č.158/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného 
dňa 11. 3. 2016 a mimoriadneho zasadnutia konané-
ho dňa 23. 3. 2016 bez pripomienok.

uz.č.159/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Informáciu o čerpaní príspevkov obce na čin-
nosť spoločenských a športových organizácií s pripo-
mienkou:

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu, 
aby informovala organizácie, ktoré žiadajú o dotácie, 
aby spracovávali žiadosti v súlade s VZN o poskyto-
vaní dotácií.

uz.č.160/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých 
má obec Beckov účasť – Združenie Hrad Beckov – 
bez pripomienok.

uz.č.161/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu o stave investičných akcií v obci.

uz.č.162/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo pre-
rokovalo výšku mesačného platu Ing. Jána Kri-
žana, starostu obce Beckov podľa § 4 zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov.

b) Obecné zastupiteľstvo určuje starostovi Obec 
Beckov Ing. Jánovi Križanovi podľa § 3 ods. 1 a § 4 
ods. 2 zák. č. 253 o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov plat vo výške 2 501,00 € s účin-
nosťou od 1. 4. 2016.

uz.č.163/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
spôsob obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou pod-
ľa predloženého návrhu s pripomienkou:

- vo výberovej komisii budú 2 poslanci obecného 
zastupiteľstva.

uz.č.164/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu starostu obce o prevádzkovaní 
Káblovej televízie v obci.

uz.č.165/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. pol-
rok 2016 bez pripomienok.

uz.č.166/2016 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Štatút Beckovských novín s účinnosťou od 1. 5. 
2016. Štatút vymedzuje pravidlá a zásady, ktorými sa 
riadia vydavateľ a tvorcovia obecných novín Beckov-
ské noviny.

uz.č.167/2016 – Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo poskytnutie sociálnej pomoci pre p. Petra Nožinu, 
Beckov č. 395, formou jednorazovej peňažnej dávky 
v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej po-
moci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze, na účel 
poskytnutia kúpeľnej liečby vo výške 70,00 €.

uz.č.168/2016 – Obecné zastupiteľstvo vyhovu-
je protestu prokurátora č. Pd 52/16/3304-3 zo dňa 
12. 4. 2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov 
č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plne-
nie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov.

uz.č.169/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Žiadosť p. Márie Šulejovej, bytom Beckov 
č. 40.

Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov, zo dňa 10. 6. 2016:

uz.č.170/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného 
dňa 29. 4. 2016 bez pripomienok.

uz.č.171/2016 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Správu o činnosti DHZO Beckov bez pripo-
mienok.

uz.č.172/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Plán prác DHZO Beckov na rok 2016 bez pripomie-
nok.

uz.č.173/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu o stave investičných akcií v obci 
bez pripomienok.

 uz.č.174/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky 
obce k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 
2015.

 uz.č.175/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Záverečný účet Obce Beckov za rok 2015 a celoroč-
né hospodárenie bez výhrad.

 uz.č.176/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervné-
ho fondu vo výške 153 601,36 €.

b) – Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom do 
31. 7. 2016 predložiť návrh na využitie rezervného fon-
du na kapitálové investície v roku 2016.

uz.č.177/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
úpravu rozpočtu Obce Beckov na rok 2016 – rozpoč-
tové opatrenie č. 2 bez pripomienok.

Rekonštrukcia 
zdravotného strediska

číslo 3 - jún 2016

Do konca roka 2015 sa zrealizovala rekonštruk-
cia sociálnych zariadení v budove zdravotného 
strediska. Práce vykonala firma G+G Gono s.r.o., 
Beckovská Vieska, víťaz verejného obstarávania 
zo 14. 10. 2015. 

Rozdiel je vidieť na prvý pohľad (fotky sme síce 
nepriložili, dôvod je jasný – záchodík, aj keď nový, 
nie je dosť fotogenický pre zverejnenie v novinách). 
Kto si pamätá stav pred a porovná ho so súčas-
ným, môže oceniť zmenu. Pacienti, ktorí navštevu-
jú svojich lekárov v zdravotnom stredisku, od No-
vého roka využívajú novo zrekonštruované priestory 
sociálnych zariadení, ktoré sú nielen funkčné, ale 
aj hygienické a pekné. Zrekonštruované toalety sa 
nachádzajú v priestoroch čakární v ambulanciách 
detskej lekárky a praktickej lekárky pre dospelých 
a sú určené pre pacientov a pre zdravotný personál.

Rekonštrukčné práce v zdravotnom stredisku sú 
súčasťou dlhodobejšieho zámeru postupne opraviť 
budovy v majetku obce.                                       DB

uz.č.178/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra Obec Beckov za rok 2015.

uz.č.179/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
VZN Obce Beckov č. 2/2016 o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území Obce Beckov s pripomienkami: 

- § 9 označiť ako § 9a a doplniť § 9b Nakladanie 
s odpadmi z nehnuteľností určených na rekreáciu 
(v zmysle predloženého návrhu).

uz.č.180/2016 – Obecné zastupiteľstvo uložilo 
predložiť návrhy na udelenie Ceny obce za rok 2015 
do 31. 7. 2016.

uz.č.181/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu o Rozhodnutí Okresného úradu 
Nové Mesto nad Váhom zo dňa 25. 5. 2016 o tom, 
že Územný plán zóny Zelená voda Beckov Juh sa 
bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a to z dôvodu, že na náklade výsledkov zis-
ťovacieho konania príslušný orgán usúdil, že s ohľa-
dom na závažnosť vznesených pripomienok je potreb-
né podrobnejšie zhodnotiť a navrhnúť opatrenia na 
dosiahnutie súladu strategického dokumentu so záuj-
mami ochrany životného prostredia a zdravia.

uz.č.182/2016 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie žiadosť spoločnosti ICS Systems, s.r.o., Sta-
rá Turá o stanovisko k umiestneniu optickej ústredne 
a príjazdovej cesty k ústredni.

b) Obecné zastupiteľstvo žiada, aby žiadateľ jasne 
vysvetlil zámer.

uz.č.183/2016 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie žiadosť Miroslavy Kubicovej, bytom Považská 
6, Nové Mesto nad Váhom, ohľadom prenájmu škol-
ského bytu.

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom bytu 
žiadateľke za podmienky, že prenájom bude podmie-
nený pracovným pomerom v ZŠ s MŠ J. M. Hurbana 
v Beckove.

uz.č.184/2016 - Obecné zastupiteľstvo ukladá 
obecnému úradu vyvolať jednanie s Farmou Beckov, 
družstvom ohľadne riešenia údržby ciest v Matyáške, 
Nad tehelňou a Pieskovej doline.

Spracovala A. Benková
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Dňa 4. júna si naša obec pripomenula MDD. Kul-
túrna komisia, ako tradičný organizátor, pripravila pre 
oslávencov bohatý program s názvom „O poklad krá-
ľa rozprávok“. Aj tento rok nás navštívili rozprávkové 
postavičky, ktoré mali pripravené rôzne skúšky pre 
deti. Tie ich plnili na každom stanovišti. Niektoré boli 
veľmi namáhavé, ale všetko dopadlo nakoniec ako 
v rozprávke – všetko sa skončilo dobre.

Ale všetko postupne. Najprv sa deti zapísali pri 
dvoch princezničkách. Tam dostali na svoju cestu 
rozprávkou kartičku, kde sa im po splnení úlohy roz-
právkové postavičky podpísali. A takto postupovali od 
stanovišťa ku stanovišťu. Stanovíšť bolo celkom 11:

- Skúška odvahy – Snehulienka a trpaslíci
- Hop a hop – Víla Amálka a Rybana
- Z kvietka na kvietok – Motýľ Emanuel a Makovička
- Pochytaj ryby – Vodník a víla
- Pohľadaj zlato – Čarodejnice 
- Nakŕm vlka – Červená čiapočka a vlk
- Pomôž nám v kameňolome – Fred a Bárny
- Zapáľ hviezdy – Deduško Večerníček a víla
- Postav dom – šašovia 
- Mechy, traste sa! – čerti 
- Prejdi cez ľad – Olaf a Elsa 
 Po splnení všetkých úloh prišli do cieľa, kde našli 

odmenu a diplom za ich odvahu. Asi po dvoch hodi-
nách však museli naše postavičky odcestovať. Deti sa 
s postavičkami rozlúčili pri tanci a fotení, ktoré bolo ten-
to rok naozaj dlhé. Lenže to už bol program v plnom 

Deň detí 2016
prúde. Prebiehali ukážky z hasenia požiaru a požiarne-
ho útoku od našich beckovských hasičov. Pán Mirko 
Košút vozil deti na voze, ktorý ťahal jeho krásny koník. 
Okrem toho sa deti mohli povoziť aj na hasičskom aute. 
Čakali pre nich rôzne súťaže: navliekanie príveskov, fut-
bal, skoky vo vreci, kopanie jedenástok, skoky cez švi-
hadlá, beh na chodúľoch a mnoho ďalších disciplín. 
Pre deti okrem súťaží boli nachystané atrakcie – nafu-
kovací hrad a trampolína. Poniektoré si zatancovali aj 
pri hudbe, ktorá znela po celý čas. Okrem toho si svoj 
smäd mohli uhasiť pri stánku s vineou a kofolou, ktorá 
sa pre deti čapovala zadarmo. Pre tých starších sa po-
staral o uhasenie smädu a hladu pán Nožina.

Jedinú starosť, ktorá robila usporiadateľom vrásky, 
bolo počasie. Ale Boh nedopustil, aby sa niečo po-
kazilo, a tak po výdatných modlitbách počasie nako-
niec vyšlo. A vyšiel aj celý deň. Posledné ceny boli 
rozdané, víťazi odmenení a všetci odchádzali vo ve-
černých hodinách domov. Do športového areálu pri-
šlo veľa detí a dospelákov, ktorí mali o zábavu a dob-
rú náladu postarané.  

Ešte nám treba poďakovať. A to konkrétne ľuďom, 
ktorí aj napriek teplu obliekli masky a urobili tak radosť 
deťúrencom. Sú to títo: Aďka Vanková, Sima Dovi-
nová, Klaudika Bakalová, Maru Babulicová, Davidko 
Strieženec, Stelka Porubská, Agi Bánovská, Naťa Mi-
kušová, Julka Babulicová, Sofi Betáková, Soňka Pav-
líová, Saška Kubánová, Miška Kusendová, Dominika 
Šutovská, Naťa Tyznerová, Nika Lištiaková, Radko Ma-

cejka, Braňko Mikuš, Livi Múdra, Vanes Jordánová, 
Jančí Gába, Paťo Kopčan, Gabko Kováč, Aďo Šprin-
cl, Peťo Pevný a Dominika Kabelíková.

Poďakovanie patrí aj beckovským hasičom, p. Ko-
šútovi, pracovníkom prevádzky, členom KK a všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tomto dni.

A ešte jedno veľké ďakujem patrí ľuďom, ktorí 
prispeli našim deťom. Sú to sponzori: pán Ing. Ján 
Macejka, pán Milan Nožina, pani Alenka Masárová, 
pán Boris Klčovský, PZ Hurban Beckov.

A čo dodať nakoniec? Aktívnej kultúrnej komisii sa 
opäť podarilo zorganizovať výborné podujatie.

Za KK napísala Martina Striežencová

Po dlhšom čase námestie v Beckove opäť ožilo. 
Dňa 30. 4. 2016 bola krásna slnečná sobota. Už do-
poludnia boli na námestí členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru, ktorí usmerňovali návštevníkov hradu, 
aby neparkovali na námestí, nakoľko na hrade bolo 
slávnostné otvorenie 20. sezóny. Večer o 18. h sa to 
začalo. Námestie sa len tak hmýrilo deťmi i dospelými, 
ktorí sa pomaly schádzali a čakali na stavenie mája. 
Deti sa naháňali, dospelí sa rozprávali. Zrazu to priš-
lo. Pán starosta sa krátko prihovoril a členky kultúrnej 
komisie priniesli naviazané pestrofarebné stužky. Vy-
zvali deti a ich rodičov, aby šli ozdobiť máj. O malú 
chvíľu bol máj posiaty farebnými stužkami. Potom sa 
všetky očká, malé i tie skôr narodené, upierali na že-
riav pána Králika, ktorý pomaly dvíhal máj. Keď už bol 
máj zdvihnutý, zamestnanci prevádzky ho osadili. Po-
stavenie mája ľudia ocenili potleskom. Ďalej pokra-
čovali rozhovory a hry detí. Atmosféru spríjemňoval 
pán Ján Pavlech hrou na harmonike. Nechýbalo ani 
občerstvenie v podobe výborných pagáčikov a ovčieho 

STAVANIE MÁJA 
syra. Ďakujeme 
kultúrnej komisii, 
pánovi Králiko-
vi a Dobrovoľné-
mu hasičskému 
zboru, ktorí sa 
postarali o dobrú 
organizáciu. Po-
ďakovanie patrí 
aj pani Štefániko-
vej a pani Šimko-
vej, ktoré napiekli 
pagáčiky, a tiež 
pánovi Birasovi 
za ovčí syr. Ďa-
kujeme aj všet-
kým ostatným, ktorí sa postarali o tento veľmi príjemný 
podvečer, kde sa pri posledných lúčoch slnka stretli 
ľudia pri priateľských rozhovoroch a mohli tak spoloč-
ne privítať príchod jari.                                              RP

Dňa 4.6 2016 ožilo beckovské ihrisko detským smie-
chom, krikom a vravou. Už od 14. hodiny boli pre deti 
pripravené úlohy na stanovištiach, na ktorých boli rôzne 
rozprávkové bytosti, ako je Červená čiapočka a vlk, ča-
rodejnice, či Elsa a mnoho ďalších. Úlohy na stanoviš-
tiach boli zaujímavé, ale škoda, že mnohé z nich sa už 
niekoľko rokov po sebe opakovali. Deti za absolvovanie 
všetkých disciplín získali sladkú odmenu a diplom. Sa-
mozrejme, tým zábava nekončila. Deti si mohli zaská-
kať na trampolíne či skákajúcom hrade. Tiež v tvorivej 
dielničke si mohli vyrobiť rôzne zaujímavé náramky a ná-
hrdelníky a iné tvorivé výtvory. No najviac oceňujeme, 
že sa do tohto dňa zapojil aj dobrovoľný hasičský zbor. 
Jeho členovia nielenže previezli deti na hasičskom aute, 
ale deti si mohli vyskúšať aj hasenie na cieľ, a to tak, že 
prúdom vody mali zhadzovať kužele. Tak isto si mohli 
vyskúšať hasenie z hornej časti auta. Myslím, že takýto 
priamy kontakt s hasičmi bol pre mnohé deti veľkým zá-
žitkom. Aspoň na malú chvíľku sa z nich stali malí hasiči 

Deň detí na ihrisku

či hasičky. I napriek tomu, že mračná len tak viseli na 
oblohe, dážď sa nespustil a zábava detí mohla pokračo-
vať až do večera. Ďakujeme všetkým členom kultúrnej 

komisie, Dobrovoľnému hasičskému zboru a všetkým 
sponzorom a dobrovoľníkom za prípravu i realizáciu Dňa 
detí na našom ihrisku.                                                   RP

Foto: J. Straka

Foto: Ing. J. Štefanec
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Deň matiek alebo nechcené dieťa Anny Jarvisovej
Deň matiek ako sviatok materstva, matky ako nositeľky rodu, opatrovateľky detí 

a domova má veľmi dlhú tradíciu a nájdeme ho v mnohých náboženstvách v takej 
či onak podobe – kult Panny Márie v kresťanstve, starogrécky kult Kybelé, hindský 
sviatok Mata Tirtha Aunshi a mnohé ďalšie. Moderná podoba Dňa matiek má však 
odlišné pozadie a jej začiatky možno nájsť v Amerike na začiatku 20. stor vďaka 
Anne Jarvisovej. 

Moderný Deň matiek sa prvýkrát slávil v Graftone v USA 10. 5. 1908 v metodis-
tickom kostole na podnet Anny Jarvisovej, ktorú motivovala činnosť jej matky Ann 
Reeves Jarvisovej a potreba uctiť si jej pamiatku – zomrela 9. 5. 1905 – ako aj 
upozorniť na jej činnosť. Pôvodne spomienkové omše sa však čoskoro premenili na 
oslavu materstva a prejav vďaky matkám – vlastným aj všeobecným prostredníctvom 
kvetov (biely karafiát), ďakovaných listov a pod. Dôležitá pre Annu Jarvisovú však 
bola citová hodnota sviatku a nie jeho materiálne vyjadrenie, vďaka čomu sa veľmi 
skoro dostala do konfliktu s ostatnými oslavujúcimi.

Ann Reeves Jarvisová si podobnú vďaku bezpochy-
by zaslúžila, a to nielen preto, že bola matkou 13 detí, 
z ktorých však 9 skoro zomrelo. Vo viacerých americ-
kých mestách zakladala a viedla spolky na zlepšenie 
úrovne hygieny a zdravia, ktoré nielen šírili osvetu, ale 
sa aj starali o chorých a pomáhali v rodinách, ktorých 
matky zomreli na rôzne ochorenie – tieto činnosti boli 
v 2. pol. 19. storočia nutné, keďže tuberkulóza, týfus či 
cholera boli častými spoločníkmi a predovšetkým vo väč-
ších mestách sa ľahko šírili (nedostatočná hygiena, málo 
priestoru atď.). Bola taktiež mierovou aktivistkou a ošet-
rovateľkou počas a aj po skončení Americkej občianskej 
vojny (1861-65); členovia jej spolkov ošetrovali vojakov 
oboch táborov, po skončení vojny sa ďalej aktívne činila 
v živote spoločnosti, pomáhala vojnou zasiahnutým ro-
dinám, organizovala verejné stretnutia, učila v nedeľnej 
škole a neprestajne zdôrazňovala nutnosť hygieny, kva-
litnej výchovy a taktiež rolu matky v spoločnosti a nutnosť 
ich uctenia sa. 

Deň matiek sa v Amerike stal oficiálnym štátnym 
sviatkom už v roku 1914, pričom v predchádzajúcich rokoch (od 1910) ho po-
stupne začali uznávať jednotlivé štáty USA. Spolu s jeho rozšírením začali vzni-
kať aj nové sféry podnikania – predaj pohľadníc ku Dňu matiek, zvýšený predaj 
bielych karafiátov a výrazné zvyšovanie ich cien, predaj tematických darčekov 

(mydlo s nápisom „ďakujem, mami“ a pod.) atď. Anna Jarvisová, prirodzene, ne-
bola nadšená a komercializáciu sviatku matiek považovala za stratu hodnôt, ktoré 
mal sviatok predstavovať, a tak veľmi skoro po uznaní sviatku začala organizovať 
bojkoty za jeho zrušenie, ostro kritizovala jeho priebeh, hrozila žalobami firmám, 
ktoré vyrábali pohľadnice ku Dňu matiek (a veľmi na podobných činnostiach zbo-
hatli), a dokonca bola v tejto súvislosti zadržaná pre rušenie pokoja na stretnutí 
Amerických vojnových matiek (ktoré si dovolili predajom bielych karafiátov zará-
bať peniažky na fungovanie svojej organizácie). Aby sme ale veci uviedli na pravú 
mieru, boli to práve tieto kapitalisticky nenásytné organizácie kvetinárskeho a dar-
čekového priemyslu nivočiace sviatok plný lásky a rodinného spolunažívania, kto 
sa o Annu Jarvisovú postaral, keď vážne ochorela a musela byť hospitalizovaná až 
do svojej smrti (1943–1948).

A na záver pár zaujímavostí o Dni matiek – v „Jarvisovskej“ verzii sa oslavuje 
v 46 krajinách sveta nezávisle na politickej orientácii alebo nábožen-
stve. Tak napríklad Argentína je jediná krajina oslavujúca Deň matiek 
v októbri – sviatok sa totižto prepojil so staršími tradíciami nábožen-
ského pôvodu. V Austrálii ju síce oslavujú v druhú májovú nedeľu, ale 
miesto karafiátov dávajú matkám chryzantémy, keďže v máji je v Austrá-
lii jeseň a v angličtine chryzantémy končia slovom mama („chrysanthe-
mum“). Francúzi slávili deň matiek už v 19. stor., ale právo na gratulácie 
mali vtedy len veľmi plodné mamičky – bol zameraný na zvýšenie pôrod-
nosti v krajine. Maďarsko sa s oslavami ponáhľa – tu slávia Deň matiek 
už prvú májovú nedeľu od roku 1925 (vďaka Mládeži Červeného kríža). 
A napokon tradície u nás doma – v Československu sa prvýkrát osla-
voval Deň matiek v roku 1923 v druhú májovú nedeľu a jeho najväčším 
zástancom a promótorom bola Alica Masaryková, dcéra T. G. Masary-
ka. Po nástupe komunizmu bol Deň matiek nahradený Medzinárodným 
dňom žien 8. 3., ktorý sa na Slovensku zachoval aj po páde režimu, na 
rozdiel od Českej republiky, kde si vystačia len s dňom matiek. 

Čo do spôsobu osláv, základ sa od dní Anny Jarvisovej výnimočne 
nezmenil – matkám sa darúvajú kvety (dnes už karafiáty pomenej; ktovie 
prečo), drobné darčeky a pod. V Holandsku alebo aj Nórsku sú matky 
už od rána rozmaznávané a vraj nemusia nič doma robiť, v Číne sa kladie 
dôležitosť na charitatívnu pomoc chudobným rodinám, najmä matkám 

a vdovám. Vo všeobecnosti je z ohľadom na tradíciu slávený druhú májovú nedeľu, 
hoci vo viacerých krajinách si dátum prispôsobili podľa vlastných potrieb a tradícií: 
Argentína, arabské krajiny (23. 3.), Arménsko, Bielorusko, Grónsko, Nórsko a iné. 

 (KB)

Anna Marie Jarvis (1. 5. 1864– 
24. 11. 1948) – zakladateľka Dňa 
matiek (foto: internet)

DEŇ MATIEK

číslo 3 - jún 2016

Koniec vojny
Uplynulo 71 rokov od skončenia druhej 

svetovej vojny, najstrašnejšej vojny aká kedy 
bola. Nemecko kapitulovalo a londýnsky 
rozhlas vysielal túto správu do celého sve-
ta. Ako to bolo sa pomaly zabúda. Len fil-
mové dokumenty nám pripomínajú jej hrô-
zy. Nemci kapitulovali dvakrát. Prvýkrát vo 
francúzskom Remeši, kde mal hlavný stan 
generál Eisenhower. Ale Stalin si dal pod-
mienku na podpísanie kapitulácie v Berlíne 
v sovietskej zóne. V ten deň, 8. mája 1945, 
kapitulovala aj vláda Slovenského štátu, 
v tom čase na úteku v rakúskom Kremsmün-
steri.                                                              LP

Mama
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. 
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny. 

Mama. Človek, čo najdlhšie mlčí, 
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde ma znova chodiť učí. 
Po každom plači ma znova utíši.

Mama. Tá večná kvetinka skromná. 
Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná. 
No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik. 
A dá aj to, čo sama postráda.

Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. 
Nechce nás stratiť. 

Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. 
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela 
a že nám toľkej lásky netreba.

Nech neradí a nech sa nevyzvedá. 
A vtedy mnohí z nás sa porania,
keď rady matky za lesk sveta predajú. 
Mama vždy chcela iba ochrániť.

Potom snáď tuší utajenú bolesť 
ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé. 
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Prečo to mnohí prineskoro zistia? 
Prečo sa stala mnohým privšedná?

Tak ako breza so šumiacim lístím, 
tak ako svetlo každučkého dňa
tak samozrejme, že ho nevnímame. 
A zabúdame zaň i ďakovať.

Tak vážme si ich, kým sú medzi nami. 
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často vo svete boli sami 
bez našich dobrých milujúcich mám.

A tým z nich, Bože, čo už s nami 
nie sú a ktoré kryje tichá čierna zem, 
ktorým len sám vieš správne adresu, 
tým pošli od nás tiché – ďakujem.

Silvia Kučerková

Dňa 8. 5. 2016 pripravil obecný úrad 
v spolupráci s kultúrnou komisiou a ZŠ 
a MŠ J. M. Hurbana v kultúrnom dome sláv-
nostný program pri príležitosti Dňa matiek.

Kultúrny dom sa zaplnil mamičkami, bab-
kami, prababkami a občanmi našej obce. 
Pani Janka Ježovicová na úvod predniesla  
krásnu báseň a po príhovore pána staros-
tu Ing. Jána Križana sa začalo vystúpenie 
plné radosti a dojatia. Na pódiu vystúpili 
naši predškoláci s materskej škôlky a svo-
jimi pesničkami pohladili srdiečko každej 
mame. Po nich nasledovalo vystúpenie detí 
zo základnej školy, ktoré bolo plné piesní, 
básní, ale aj divadelného predstavenia. 

Deti nakoniec obdarovali v sále každú 
mamičku, babičku aj prababičku kvietkom, 
a tým uzavreli krásne nedeľné popoludnie.

Naše deti to zvládli na jednotku, a tým 
patrí poďakovanie aj pánom učiteľom a pani 
učiteľkám a celému pedagogickému zboru 
ZŠ a MŠ, že nacvičili s deťmi krásne vystú-
penie.                                 Dana Klčovská
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svedčia aj nasledujú-
ce fakty.

Po Stiborovej smr-
ti pripadol obrovský 
majetok synovi Stibo-
rovi mladšiemu. Bol 
to vzdelaný človek, 
absolvent Karlovej 
univerzity. Na jeho 
dvore sa úradovalo aj 
po slovensky. Dvad-
sať rokov po smrti 
otca zomrel aj Stibor 
mladší. Zanechal tes-
tament, ale ten bol 
spochybnený a manželka Dorota a dcéra Katarína 
boli pripravené o dedičstvo a rodový Beckov. Kráľ 
Žigmund, ktorý prežil obidvoch Stiborovcov deň pred 
smrťou (1437) spísal listinu, ktorou hrad Beckov da-
roval Pavlovi Bánfimu, a to pod podmienkou, že sa 
zosobáši so Stiborovou vnučkou Katarínou. A tak sa 
Stiborovci na Beckov vrátili. Kráľ akoby nechcel odísť 
na druhý svet s dlhom voči svojmu rytierovi, aj keď 
ten bol už dávno mŕtvy.

Príbehy ako z rozprávky. Skutočné príbehy o ozajst-
nom rytierovi, ktorý žil na našom hrade. Sme potomka-
mi Stiborových ľudí, koluje v nás ich krv...

Ján Macejka

Pár faktov o tom, prečo Stibor, pán Beckova a ce-
lej rieky Váh, je výnimočnou osobnosťou svojej doby 
a jednou z najväčších postáv stredoveku. Pár faktov 
o tom, prečo práve Stibor a nikto iný má byť ústred-
nou postavou príbehov rozprávaných na hrade Bec-
kov. Nie je to preto, že mne alebo niekomu sa to páči. 
Je to preto, že sú to historické pravdy. Jednoducho 
stačí citovať slová a vety známych a uznávaných his-
torikov – Daniely Dvořákovej a Pavla Dvořáka.

A tu je pár myšlienok z knihy Stopy dávnej minulosti 
6 a z rozprávania pána Dvořáka.

Stibora mylne poznáme ako krutého pána z povestí 
o hradnom šašovi Beckovi a stavbe hradu a z povesti, 
ako dal zhodiť poddaného zo skaly, a potom ho stihol 
Boží trest – do roka a do dňa. Fakty však hovoria, že 
skutočný Stibor určite nebol krutý. Dal postaviť kláštor, 
priamo pod hradom a ďalší v Novom Meste nad Váhom. 
A kláštory boli miestami milosrdenstva. V Skalici dal po-
staviť starobinec, ktorému sa dodnes hovorí Štibor.

Hrad Beckov daroval kráľ Žigmund Luxembur-
ský Stiborovi za verné služby (1388). Uhorský kráľ 
Žigmund bol prvým cisárom na uhorskom tróne. 
V Kostnici skoncoval s pápežskou schizmou, čo je 
historický čin. A práve v Kostnickej kronike (1415) 
je prvá a najstaršia písomná zmienka o Slovensku 
a práve v súvislosti so Stiborom: „ ...pán v sloven-
ských krajoch medzi Moravou a Poľskom pri rieke, 
ktorú volajú Váh a na tej rieke má päť miest. Trenčín, 

Taký bol názov zábavnej talkshow Borisa Fila-
na, ktorá sa uskutočnila na hrade Beckov v sobotu 
18.  júna. Borisa Filana určite netreba predstavovať. 
Je to známy slovenský spisovateľ, textár, dramaturg 
a scenárista. Poznajú ho určite všetci a tento krát 
nám predstavil aj svojho syna Olivera Filana. V takmer 
90 minútovom zábavnom programe nám vyrozpráva-
li to najlepšie z jeho známych rozhlasových vysielaní 

Pálenica – Uvidíte ušami vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor

Stretnutie s Mariánom Čekovským v Beckove

číslo 3 - jún 2016

Na Beckovskom hrade sa v prvý júnový deň uskutočnil druhý ročník prestížneho oceňovania pod ná-
zvom BECKOVSKE SLNKO, ktoré bolo uložené do rúk pána Jozefa Golonku. Už počas oficiálnej časti 
programu prišiel veľmi skromne a nenápadne jeden z najlepších muzikantov a inštrumentalistov na Sloven-
sku pán Marián Čekovský a bez zbytočných okázalostí sa zaradil medzi hostí. 

Premýšľajúc o tom, či je vhodné umelca osloviť alebo nie sme jednoducho k nemu vykročili s otázkou, 
či nám po vlastnom koncerte venuje pár chvíľ na rozhovor a spoločnú fotografiu. Naše obavy sa rozply-
nuli typickou spontánnosťou a otvoreným prístupom pána Čekovského, ktorý nám bez váhania svoj čas 
venoval hneď. Keďže sme ho oslovili ako sprievodcovia a sprievodkyne hradu, hneď si so záujmom žia-
dal možnosť prehliadky. Vzápätí sme už rozprávali o povestiach, ktorými je hrad opradený a stretli sme sa 
s pozorným záujmom a počúvaním i otázkami. V tej chvíli nám bolo jasné, že sme v prítomnosti človeka so 
silnou osobnostnou charizmou, z ktorého cítiť hĺbku umeleckej duše. 

Zakrátko sme si vychutnali jeho koncert za prítomnosti významných hostí, ako je gitarista Henry Tóth a spe-
váčka Nataša Džunková. Bol to vskutku hudobný zážitok, kde mal poslucháč možnosť cítiť, že dar muzikálnosti 
nebol Mariánovi Čekovskému darovaný zbytočne. Vychutnali sme si inštrumentálne umenie, každého jedné-
ho hudobníka a nechali sa obohatiť emóciami vyjadrenými hudbou. Na Beckovskom hrade sme zažili jedno 
z najkvalitnejších hudobných vystúpení. S Mariánom Čekovským sme sa lúčili so slovami, ktorými odprevádza-
me každého návštevníka, že je na našom Beckovskom hrade kedykoľvek vítaný.                       

 Petra ŠutovskáSprievodkyne, sprievodca a kastelán hradu s Mariánom Čekovským.

ako Pálenica či Tam-Tamy, 
humorné zážitky z cesto-
vania po Amerike, Rusku, 
Austrálii, Maroku a zvlášť 
po Južnej Kórei. Pobavili 
sme sa aj na rozmanitých 
rodinných príbehoch a his-
torkách. A aj na takých, kto-
ré nemohli byť odvysielané 
v rozhlase. Každé rozprá-
vanie sa končilo smiechom 
a potleskom. Celá talkshow 
bola umocnená úžasným 
prostredím a neopakovateľ-
nou atmosférou hradu Bec-
kov. Na akcii bolo možné si kúpiť knihu a dať si ju, sa-
mozrejme, podpísať alebo sa aj so samotným autorom 
odfotiť. Kto sa zúčastnil tohto príjemného a pohodo-
vého sobotného večera určite neľutoval. Nedá mi ne-
spomenúť, že občania Beckova mali na predstavenie 

vstup zdarma. Je chvályhodné, že sa na hrade Beckov 
konajú aj takéto kultúrne podujatia, a preto je škoda 
ich nevyužiť. Organizátorom patrí veľká vďaka za usku-
točnenie tohto programu. Tešíme sa na ďalšie akcie. 

 Jana Horečná 
 

Foto: Peter Ondrejovič

Foto: Peter Gába

Stredobodom príbehov na hrade Beckov musí byť Stibor 
– pán Beckova a celej rieky Váh

Beckov, Uherský Brod, Holíč so Skalicou a Hloho-
vec.“ Text je jedným z kľúčov k dejinám slovenského 
stredoveku. Stibora predstavuje ako pána nad Slo-
venskom... (slovenský kráľ?). Možno trošku prehna-
né, ale aj sám Stibor používal predikát: pán Becko-
va a celej rieky Váh.

Stibor bol rytierom tak ako Roland, Lancelot ale-
bo kráľ Artuš. Takí istí rytieri žili aj na Slovensku a taký 
rytier bol aj Stibor. Slovo rytier vyjadruje česť, ideá-
ly, morálku. Rytieri sa stali kultom, ideológiou, mýtom. 
Rytierstvo je spôsob života a myslenia. Štedrosť, milo-
srdenstvo, ochrana žien a vdov, to boli vlastnosti, ktoré 
spájali kráľa a rytiera. 

Stibor založil kláštor v Novom Meste nad Váhom ako 
plánované miesto svojho posledného odpočinku. Stre-
dovekí ľudia mysleli na smrť oveľa viac ako my. Rytier 
musel byť pripravený kedykoľvek nasadiť život. Zvolil si 
za rodové pohrebné miesto Kostol Panny Márie. Nepo-
známe presný dátum ani okolnosti smrti Stibora (1414), 
ale jeho hrob sa v Novom Meste nenašiel. Stratený 
hrob, dokonca aj skutočná podoba rytiera na náhrobku 
sa však našli v Stoličnom Belehrade (Székesfehérváre), 
v najdôležitejšom meste Uhorského kráľovstva, v mes-
te pohrebiska uhorských kráľov. Stiborov úmysel mohol 
zmeniť sám Žigmund. Miesto na pohrebisku kráľov bolo 
azda poslednou odmenou vernému rytierovi. 

O tom, že kráľ Žigmund, ktorý prežil obidvoch Sti-
borov (otca aj syna) na svojho rytiera nikdy nezabudol 

Fiktívny portrét Stibora od 
Konráda Švestku. Archív R-BN
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Je jún, 
m e s i a c 
k o n č i a -
ci školský 
rok. Je to-
-mu viac 
ako kopa 
rokov, keď 
som v ten-
to mesiac 
v r. 1952 
končil zá-

kladnú školu novozaradenými závereč-
nými skúškami. Mali sme vtedy vyni-
kajúceho triedneho učiteľa Dominika 
Štubňu Zámostského. Dodnes v pamäti 
mi zostali už iba obrysy dojmov tých liet, 
no a príbehov, žiaľ, ešte skromnejšie. 
No na jeden z nich však som dodnes 
nezabudol, nuž skúsim ho v skratke po-
núknuť váženým čitateľom! 

Vtedy väčšina našej triedy s obľu-
bou navštevovala čitateľský krúžok, kto-
rý viedol náš triedny učiteľ. Náplň prá-
ce krúžku predstavoval aj prednes jeho 
vlastných, novonapísaných básní a ná-
sledná pútavá diskusia k nim. Podával 
nám všetko so zápalom a šarmom jemu 
vlastným, zvlášť veľmi zaujímavo rozprá-
val starogrécke báje (však jeho učiteľská 
aprobácia bola: jazyk slovenský, dejepis, 
zemepis). Bolo to pútavé, povznášajúce 
a napĺňalo nás to, vedno sme sa tešili 
na každé následné stretnutia. I udiala sa 
v priebehu toho školského roka nešťast-
ná  príhoda. Mladší žiak školy, Janko 
Košťál pri strieľaní s „kľúčmi“ nešťastnou 
náhodou prišiel o jedno oko! Vážny úraz 

Mohlo by sa všetko splniť do poslednej hlásky… DOMINIK ŠTUBŇA ZÁMOSTSKÝ

razom otriasol žiactvom školy, dotkol sa 
i našej triedy a i pohody nášho krúžku! 
Náš pán triedny učiteľ čoskoro zareago-
val. Nezaprel ani vtedy v sebe básnickú 
dušu a na ktoromsi nasledujúcom krúž-
ku podchytil túto udalosť do útlej básnič-
ky pozostávajúcej zo štyroch slôh! Spo-
mínam si po rokoch iba na tú úvodnú, 
ktorá znela: 

Poďte chlapci, poďte,
volá Janko rúče,

naučím vás strieľať,
doneste si kľúče! 

Pozn.: Básnička sa volá „Nebezpečná hra“ a je 
zo zbierky „Detské radosti“ z r. 1952, str. 8.  

Nuž uveďme si tu jeho curriculum vitae.
Dominik Štubňa Zámostský bol 

pedagóg a spisovateľ pre deti a mlá-
dež. Používal pseudonym Ján Riecky. 
Narodil sa 20. 12. 1905 v Zámostí, 
dnes miestna časť obce Nemecká nad 
Hronom, zomrel 21. 12. 1970 v No-
vom Meste nad Váhom. Za manželku 
mal Máriu, rod. Šimkovú, deti: Dominik 
(1931–1999), Monika (1933–2001), 
Anastázia (1937) a Marián (1939).

Po absolvovaní učiteľského ústa-
vu v Banskej Bystrici začínal ako uči-
teľ v Turzovke – Korni. Pokračoval na 
ďalších miestach, ako v Uhorskej Vsi, 
v Skalici, v Beckove, začas na Meštian-
skej škole v Novom Meste nad Váhom, 
potom v Chtelnici a opäť krátkodobo 
v Novom Meste nad Váhom. Bol škol-
ským inšpektorom v Ružomberku, učil 
na Meštianskej škole vo Valaskej Belej 
a v Čachticiach. Napokon sa usadil v No-
vom Meste nad Váhom, aby tu postupne 

pôsobil na všetkých základných školách 
a aj na gymnáziu. Po učiteľovaní v rokoch 
1947–1964 odišiel do invalidného dô-
chodku, tu zomrel a tu je i pochovaný. 

Pripomeňme si, že učiteľovanie 
v Beckove zmenilo natrvalo život tejto 
našej osobnosti! Kronika obce zazna-
menala, že krátko po prevrate v r. 1918 
bola pridelená na túto školu i Mária Šim-
ková, miestna rodáčka, dcéra dlhoroč-
ného richtára Beckova a člena kurató-
ria školy Karola Šimka. Po istom čase 
správca tejto školy Ján Valašťan bol 
na vlastnú žiadosť preložený do Mar-
tina a na jeho miesto 3. 12. 1928 do 
Beckova nastúpil Dominik Štubňa Zá-
mostský. Hneď zo začiatku sa zozná-
mil s miestnymi pomermi a predostrel 
myšlienky, ako napr. na školskom poli 
je potreba zápoliť s ostatnými miestny-
mi školami, vo verejnom živote vzbudiť 
národné povedomie a dokázať, že ško-
la je fundamentom a zrkadlom obce! 
1. 9. 1930 začal sa školský rok so 142 
žiakmi a náš správca školy si zobral za 
ženu učiteľku Máriu Šimkovú. Manželia 
Dominik a Mária Štubňovci boli neskôr 
na vlastnú žiadosť preložení 2. 9. 1933 
na expozitúru vrbovskej štátnej meštian-
skej školy do Chtelnice. 

Dominik Štubňa Zámostský bol veľ-
mi obľúbený učiteľ, veľký humanis-
ta a človek verný duchu kresťanských 
ideálov. Týmto hodnotám podriadil celý 
svoj skromný a profesijný život a pre-
niesol ich aj do svojho literárneho die-
la, ktorým sa zaradil do progresívneho 
prúdu tvorcov slovenskej literatúry pre 

deti a mládež. Námety pre svoju tvor-
bu čerpal z každodenného života a zo 
spomienok na detstvo v krásnej príro-
de rodného kraja. Prispieval do det-
ských časopisov Priateľ dietok, Slnieč-
ko, Včielka, Zornička a i. Je autorom 
13 básnických zbierok a 6 zbierok próz. 
V r. 1995 vyšiel výber z jeho diela pod 
názvom Básne, poviedky, povesti, spo-
mienky.  

Roku 1971 poctili jeho celoživotnú 
tvorbu Cenou Fraňa Kráľa in memoriam.

„Mohlo by sa všetko splniť do posled-
nej hlásky, keby bolo na svete viac sú-
citu a lásky.“
Pozn.: Z básne „Na štedrý deň“ zo zbierky „ 
Z čarovného sveta“ z r. 1947, str. 98.

O túto myšlienku básnika Dominika 
Štubňu Zámostského, vyrytú do kame-
ňa jeho pomníka sa i mne trvale zachy-
táva zrak pri návšteve miesta odpočinku 
mojich rodičov na tunajšom cintoríne. 
V tejto súvislosti v hektike dní, mesia-
cov a rokov, v hektike doby nestíhame 
si akosi uvedomovať hrivny odkazu ta-
kýchto osobností pre nás živých a azda 
i nestíhame si uvedomiť, čo sme kon-
krétne dĺžni tomuto poetovi a pedagó-
govi za všetko to, čo nám vytvoril, čo tu 
zanechal. Pri tejto príležitosti dovoľujem 
sa opýtať, či sme urobili doteraz v na-
šom meste i obci dosť preto, aby sme si 
ho tu mohli trvale pripomínať? Veď všet-
ko a všade by sa malo plniť „do posled-
nej hlásky!“  

Gustáv Rumánek
18.3.2016 pre Novomestského 

spravodajcu a Beckovské noviny 

číslo 3 - jún 2016

Pozvánka na denný biblický tábor
Milé deti, pozývame Vás na 

spoločný čas pri hrách, piesňach 
a Biblických príbehoch. Pozvané 
sú všetky deti vo veku od 5 do 
12 rokov. Stretávať sa budeme 
na evanjelickej fare v Beckove 
v termíne od 15. do 19. 8 2016 
v čase od 8.00 do 16.00 h. Té-
mou bude Nehemiáš - stavanie 
hradieb. Prihlásiť sa môžete na 
fare do 1. 8. 2016.

Tešíme sa na vás. 
Kontakt: 

brat farár 0904 172 367

Kresba: Dušan Vaňko

Na nedávnej 129. letnej aukcii výtvarných diel a starožitností 
v a.s. SOGA v Bratislave 14. 6. 2016 sa objavili dva obrázky Bec-
kovského hradu pod názvom Zrúcaniny hradu Beckov I. a II. Die-
la pochádzajú z rozsiahlej zbierky umelcovej netere Margity Czó-
belovej, od ktorej ich kúpil pôvodný majiteľ v roku 1944 a časť 
sa nachádza od roku 2000 v zbierkach SNG. Oba akvarely boli 
predané po 4000 €.                                                                    DB 
Zdroj: http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/
aukcie/129-letna-aukcia-vytvarnych-diel-a-starozitnosti/mednyanszky-la-
dislav-zrucaniny-hradu-beckov-i-63367  

Beckovský hrad z dielne 
Ladislava Mednyánszkyho

Obrazy 
za tisíce eur

Najdrahším predaným obra-
zom doteraz na Slovensku sa sta-
lo dielo s názvom Večerná nálada 
alebo Po jarnom daždi. Toto dielo 
rodáka z Beckova ponúkala aukč-
ná sieň DARTE. Obraz pochádza 
zo súkromnej zbierky z Maďar-
ska. Už v roku 2010 bol v dražbe 
za 250-tisíc €. Maliar toto dielo na-
maľoval v roku 1911. Nevieme ako 
dlho ho maľoval, ale ide pravde-
podobne o jeho najväčšie dielo, 
rozmer je 1,65x2,31 m. Pre zaují-
mavosť, obraz Vnútro lesa sa pre-
dal za 230-tisíc €, Železná brána 
za 2.150.000 SK. Maliar Ladislav 
Mednyánszky sa narodil 23. apríla 
1852 v Beckove a zomrel 17. aprí-
la 1919 vo Viedni. V kaštieli Strážky 
má svoju stálu expozíciu.                   LP

Poznámka 
Na 128. aukcii SOGY v Bratislave 
bol 26. apríla 2016 vydražený ob-
raz Zurčiaci potok – Csobogó pa-
tak, olej na plátne, 150x200 cm, 
rok 1908, za konečnú cenu 
130 000 €, čo je zatiaľ najvyššia 
suma, za ktorú bol v Aukčnej spo-
ločnosti SOGA predaný obraz La-
dislava Mednyánszkyho. 

Zrúcaniny hradu Beckov I. – akvarel na papieri, 
25x33 cm, okolo roku 1875.

Zrúcaniny hradu Beckov II. – akvarel 
na papieri, 32,5 x 24 cm, okolo roku 1875.
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Po mojom minulom článočku o herniach a závis-
lostiach sa teraz poberiem do ďalšej náročnej témy 
– školstvo, výchova, vyučovanie. Ako to teda vlastne 
stojí či beží v školstve? O akom zápale alebo požiari 
chcem hovoriť?

Na začiatku musím povedať, že moje úvahy nech-
cú byť ani odsudzujúce, ani deprimujúce, ani vyčerpá-
vajúce. Skôr by som chcela prispieť troškou nádeje, 
ktorej nie je nikdy dosť! Chcem sa držať myšlienky, 
že nadávanie na tmu nepomôže, radšej zažnime svieč-
ku. Alebo – nechajme sa preniknúť viac zápalom ako 
hasiť už vzniknutý požiar. A keďže ja sama som z tejto 
brandže, ponúkam aspoň lúčik svetielka do tejto tmy.

Možno sa vám stáva, že neviete s niekým nadviazať 
komunikáciu. Nechcete hovoriť len o počasí, choro-
bách, akciách v obchodoch atď. Ako na to? Začnite 
témou „školstvo – škola“ a uvidíte, aký obrovský súbor 
otvoríte vo svojej pamäťovej karte. Dokonca sa až pri-
často zjednotíte so svojím komunikačným partnerom, 
pretože vaša skúsenosť je podobná so skúsenosťami 
druhých. Pojmy ako písomka, vysvedčenie, „sedieť na 
niekom“, vybehávať si známky, bifľoš, lajdák, záško-
lák, fluktuant, zápis... nechýbajú v slovníku žiadneho 
človeka.

V zdravom tele zdravý duch! Ako však vychovať mla-
dého človeka, aby mal zdravé telo aj zdravého mladé-
ho ducha? Čo robiť, aby si naše deti vybrali zdravý štýl 
života a dokázali odovzdať to isté aj svojim deťom? Pre-
tože oveľa častejšie, ako by sme mali robiť prevenciu 
pred požiarom vo výchove a vyučovaní, si dnes bez-
radne kladieme otázku: Čo bude z detí týchto detí ???

Ako ste si už všimli, rada sa pýtam mojich známych 
na názory o danej téme. Dnes som sa pýtala učite-
ľov, študentov, rodičov, ba i bývalých učiteľov na dô-
chodku. 

1.Prečo učíte? Čo vás drží nad vodou? Máte nieke-
dy dôvod tešiť sa zo svojej práce? Aké sú pozitíva, ke-
ďže chceme zvýrazniť viac nádej, než to zlé?

Učiteľky ZŠ a SŠ:
> Deti sú ako slniečka, ktoré každý deň nanovo vyj-

dú. Mám ich veľmi rada. (I. stupeň)
> Baví ma práca s deťmi. Je to aj zábava... Keď sa 

spolu s nimi zasmejeme, deň je hneď krajší. Milujem 
písomkové a odpoveďové perličky...

> Teší ma záujem detí. Je to krásne, keď vďaka uči-
teľke majú žiaci radi jej predmet.

> Teší ma toto povolanie, pretože to je viac ako za-
mestnanie. Keby ma to nebavilo, nerobila by som to!

> Je to láska k deťom, práca s nimi ma baví, oboha-
cuje, prináša radosť...

> Teší ma, ak je dobrá spolupráca či už medzi uči-
teľom a žiakmi, navzájom medzi žiakmi, medzi rodičmi 
a učiteľom.

> Učiteľ sa teší, keď často vidí spätnú väzbu od žia-
kov. Hovorí to aj o kvalite výučby, o vzájomnom rešpek-
te. Tiež to, že sú vo veku 15 – 16 ešte formovateľní.

> Rada učím na cirkevnej škole kvôli dobrej klíme 
v zborovni medzi kolegami a tiež v triedach. Výchova 
detí k hodnotám a dobrým mravom, k slušnosti, zbož-
nosti, rešpektu je tu ešte možná. Najviac ma teší, keď 
dokážem zaujať a nadchnúť aspoň zopár šikovných 
žiakov, keď prídu po hodine a pýtajú sa, chcú vedieť 
viac, keď občas prídu a zdôveria sa, keď vás s radost-
ným úsmevom zdravia na ulici... Keď aj oni chcú raz 
byť učiteľom práve vášho predmetu.

> Popri žiakoch mladnem....
> Teší ma práca s deťmi a to ma drží v tomto po-

volaní. 
> Čo ma drží nad vodou? Určite Ježiš Kristus!
Ďalšia otázka bola zameraná na negatíva, ktoré uči-

teľom prinášajú trpké chvíľky.
2. Čo učiteľom berie sily v ich poslaní, práci, čo vi-

dia negatívne v školstve a vo výchove?

Zápal verzus požiar v školstve
o  Demotivuje ma názor: „Učíš preto, že si nič lep-

šie nenašla?“
o  No coment!
o  Chýba mi entuziazmus u mladých učiteľov.
o  Demotivuje ma, keď nie je s rodičmi a ich deťmi 

dobrá spolupráca.
o  Zaťaženie učiteľa vypisovaním dokumentácie. 
o Nepedagogický prístup iných učiteľov, nechuť 

detí pracovať, niečo dosiahnuť, rodičia kryjú deti, ne-
pomáhajú škole vo výchove. Učiteľ je zlý, keď je na 
dieťa prísny a náročný.

o Ubíja ma ťažká komunikácia s rodičmi, ktorí by tiež 
chceli, aby mali ich deti dobré známky bez námahy.

o  Drzé až agresívne správanie žiakov, keď je učiteľ 
viac policajt, než učiteľ. Neúcta, odvrávanie, vulgariz-
my, zákernosť ba až šikana učiteľa. Možno by nebo-
lo zlé naspäť zaviesť aspoň malé telesné tresty – žiak 
by hneď pochopil a polepšil sa. 

Žiaci ZŠ: Čo je pre vás najťažšie v škole a čo máte 
radi? V danej skupinke štvrtákov bola najťažšia mate-
matika, slovenčina v pohode... a najobľúbenejší je sto-
percentne telocvik! Telocvikári majú veľkú výhodu - sú 
obľúbenou skupinou učiteľov.

Študentka VŠ odpovedala na otázku, čo si váži na 
svojich učiteľoch, takto:

Na svojich učiteľoch som si vždy vážila (a zostalo 
to tak doteraz) najmä ľudský prístup. Nech ide o žiaka 
na 1. stupni základnej školy či o študenta univerzity, 
najviac oceňujem, keď sa učiteľ snaží nielen vzdelá-
vať, ale aj vychovávať. Keď si uvedomuje, že nasle-
dujúcim generáciám nemá zanechať len informácie, 
ale tiež pocity z ich sprostredkovania, dojem stretnu-
tia človeka s človekom, hodnoty. Na svojich učiteľoch 
si tiež vážim, keď si nájdu čas na jednotlivých žiakov, 
zaujímajú sa o nich ako o ľudí a neberú do úvahy len 
samotný výkon, ale tiež pozadie, ktoré sa za ním skrý-
va. Mala som to šťastie stretnúť sa v školstve s takými 
ľuďmi a sú pre mňa skutočnými Učiteľmi. 

A čo jej najviac vadí?
Každý máme svoje chyby a problémy a som si ve-

domá, že niekedy je ťažké oddeliť svoj súkromný život 
od toho profesionálneho. Ak však učiteľ vníma svoje 
povolanie ako poslanie a vykonáva ho s láskou, mys-
lím, že sa mu dajú „odpustiť“ aj mierne pochybenia, či 
občasné zlé nálady.

Pri niektorých učiteľoch som však mala pocit, že sa 
zmýlili vo výbere povolania. Byť učiteľom je náročné 
a nie každý má dar zvládnuť to. 

To, čo mi na týchto ľuďoch najviac prekážalo, bola 
akási zatrpknutosť a odmeranosť pri vykonávaní ich 
povolania. V triede som sa tiež stretla s ponižovaním, 
či vybíjaním si zlosti na konkrétnych neobľúbených de-
ťoch či dospievajúcich. Myslím si, že takéto negatívne 
skúsenosti môžu mladého človeka poznačiť na celý ži-
vot. A už vôbec by nemali byť spojené s osobami, kto-
rým má dôverovať a rešpektovať ich.

Otázka rodičovi - matke: V čom jej škola najviac po-
mohla vo výchove dieťaťa a čo pekné jej príde na my-
seľ, keď počuje slovo ŠKOLA?

Odpovedala, že to bol záujem učiteľky na I. stupni o jej 
dieťa, ktorému triedna učiteľka zozbierala od 1. triedy 
rôzne materiály, prvé pokusy s písmenkami, počítaním, 
výkresmi a fotografiami, z ktorých takto neskôr istá mat-
ka žiaka urobila každému album. Ešte dnes si ho spolu 
s dcérou radostne prelistuje a teší sa pri spomienke na 
školu. Zároveň sa dieťa naučilo zodpovednosti.

Učiteľ na dôchodku odpovedal na otázku, čo mu 
odoberalo a čo dodávalo silu do učiteľského povola-
nia takto: Silu mi postupne uberala iba únava, vyčer-
panosť i svetská nespravodlivosť, či prijímanie na toto 
povolanie nehodných či nevhodných. Sila bola daná 
výchovou (jeho matka bola tiež učiteľka): obeta veno-
vať sa druhým takmer bez prestania. 

Veľmi ma tešia pozitívne skúsenosti učiteľov, žia-
kov, ba i rodičov, ktoré sa mi podarilo zozbierať, pre-
tože práve ony sú tými svetielkami, vďaka ktorým je 
tma menšia. Budúcnosť nielen nášho národa závi-
sí od toho, aký postoj zaujíma spoločnosť ku škol-
stvu a výchove. Kedysi sa hovorilo, že: „Ruka, ktorá 
hýbe kolískou, hýbe svetom.“ Obrovskú časť výcho-
vy odvádza v rodine matka s otcom, starými rodičmi, 
súrodencami navzájom, celé príbuzenstvo a priatelia 
detí. Ale dnes sú rozbité rodiny často dôvodom prob-
lémových žiakov, ktorým chýba pevná otcovská ruka. 
Matka sama nenahradí mužský vzor, preto chýba žia-
kom aj úcta k učiteľom a vôbec – k autoritám. Dajme 
si každý z nás ruku na srdce: Kde sme urobili chybu? 
Nehasíme len už rozširujúce sa požiare, pričom bolo 
treba robiť prevenciu? Nechýba často práve spoločen-
ská klíma, v ktorej bol učiteľ autoritou, nielen prísnym 
sudcom, ale nositeľom kultúry života, strážca odvekej 
múdrosti našich predkov? Nechýba nielen morálne 
ohodnotenie, ale aj odmena namáhavej práce obeta-
vých a v práci zodratých, ale aj mladých a ešte zapá-
lených učiteľov? Tých, ktorí si neprišli do školstva len 
zarobiť, ale s bázňou formujú detské mysle, aby si ve-
deli v slobode vybrať dobré veci? Dokonca veci ťažké 
a náročné? Lebo len dosiahnutý cieľ uspokojí bežcov, 
ktorí trénujú pod rukami pokorne kráčajúcich múdrych 
učiteľov spolu s nimi po ceste poznania.

Mohli by sme spomenúť mnohých veľkých učiteľov, 
národovcov, osobností, ktorí naše školstvo povýšili na 
svetovú úroveň. Ale nesmieme zabudnúť na Učiteľa 
par excellence, nášho Majstra a Pána, ktorý povedal 
v Písme tieto slová:

„Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovo-
ríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl 
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umý-
vať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som 
ja urobil vám.“ (Jn 13, 13-15)

„Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je 
váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľ-
mi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi 
vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povy-
šuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýše-
ný.“ (Mt 23,9-10)

„Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6,7)
„Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, 

bude iba ako jeho učiteľ.“ (Lk 6,40)
Nuž, ak ste sa, vážení čitatelia inšpirovali nejakou 

tou myšlienkou o škole, výchove a školstve v závereč-
ných dňoch uplynulého školského roka, mal tento člá-
nok zmysel. A zapálili ste malé svetielko v tme. 

Chcem poďakovať všetkým, ktorí úprimne prejavi-
li svoje pocity, skúsenosti a zodpovedali mi na dané 
otázky.

sr. Anežka Alžbeta Žatková de ND    
 

Ilustračné foto: internet 
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tb-
n:ANd9GcTe5WtYgn8Y216vNtJprGYoNSrUa2Cu-
ODNk7eCqPN5lmOtAlp9vDA 

číslo 3 - jún 2016



Beckovské novinyBeckovské NOVINY          www.obec-beckov.skî 8

Škola v prírode v Račkovej doline

číslo 3 - jún 2016

Keďže sa v budove Materskej škôlky 
chystajú rekonštrukčné práce a bude 
počas letných prázdnin mimo pre-
vádzky, zvolalo vedenie Základnej ško-
ly s materskou školou J. M. Hurbana 
v Beckove dňa 8. 6. 2016 rodičovské 
združenie, aby informovalo prítomných 
rodičov o plánovaných prácach ako aj 
organizácii prevádzky škôlky počas let-
ných prázdnin. 

Pán riaditeľ Pekarovič privítal prítom-
ných rodičov a dal do pozornosti body 
programu rodičovského združenia, kto-
ré okrem spomenutého informovania 
zahŕňali aj prezentáciu aktivít predškolá-
kov. Prítomní rodičia získali komplexné 
informácie o pripravovanej rekonštruk-
cii budovy materskej škôlky a počas 
jej trvania by mali byť vymenené toale-
ty, prevedená rozsiahla oprava kuchy-
ne ako aj rekonštrukcia elektroinštalá-
cií. Z týchto technických príčin bude aj 
budova materskej škôlky počas letných 
prázdnin mimo prevádzky. Rodičom 
budú poskytnuté náhradné priestory 
v budove základnej školy, a to v miest-

Rodičovské združenie v Materskej škôlke
nosti pre predškolákov v trvaní dvoch 
týždňov, kde bude v tamojšej výdajni za-
bezpečená príprava stravy.

Pani učiteľka Dobrovodská predsta-
vila dva projekty, ktoré tvorili s pred-
školákmi, a to Kalendár a Škôlkarské 
mudrovačky. Všetko mala spracované 
do prezentácie a zdokumentované fo-
tografiami, ktoré si rodičia pozreli na 
multifunkčnej tabuli. Kalendár vytvorili 
predškoláci pomocou pracovných lis-
tov, ktoré boli autentické a deti si ich 
sami vymýšľali. Tak sa učili lokalizovať 
hlásky a čítať ročné obdobia, ako aj po-
znávať mesiace, dni v týždni – všedné 
i sviatočné. Deti mali radosť, keď do-
kázali uhádnuť dátum narodenia na-
príklad p. riaditeľa a to pomocou há-
danky. Z listu vyčítali informácie a tieto 
poznatky ďalej upevňovali. Používali vo-
pred určené symboly a pracovali s en-
cyklopédiou. Projekt Škôlkarské mud-
rovačky slúžil ako ukážka jazykových 
schopností, pochopenie literárneho 
textu a schopnosti hrať sa s rýmom. 
Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční 

28. 6. 2016 v budove Základnej školy, 
kde bude i odprezentované záverečné 
video z predškolského vzdelávania detí.

Pán riaditeľ poprosil prítomných rodi-
čov o zúčastnenie sa brigády a informo-
val, aké práce boli na ploche areálu za 
škôlkou vykonané a ktoré práce treba 
ešte vykonať. Počas školského roka bola 
odstránená šmykľavka a vyčistené pies-
kovisko, kde sa našli nevhodné predme-
ty. Plán ďalších prác by mal pokračovať 
v podobe opravy a náteru lavičiek, ako aj 
úplnej výmeny piesku v pieskovisku. Ter-
mín brigády bol určený na piatok 17. 6. 
2016 o 16.00 hod. a o jej priebehu píše-
me i v tomto vydaní Beckovských novín.

V diskusii viacerí rodičia otvorili prob-
lém zdravotného stavu detí, veľkú cho-
robnosť. Ako pomoc pri hľadaní vý-
chodiska z tejto nepriaznivej situácie 
chorobnosti detí bola odprezentovaná 
možnosť zakúpenia germicídnych žia-
ričov, ktoré sa bežne používajú v zdra-
votníckych zariadeniach a UV žiarením 
čistia vzduch od mikroorganizmov. Je 
potrebné osloviť obec o finančnú pod-

poru a samotní rodičia vyjadrili možnosť 
aj čiastočného financovania týchto žia-
ričov z vlastných finančných zdrojov. 
Pani zástupkyňa Škulcová svojim prí-
spevkom do diskusie žiadala rodičov 
o dôsledné dodržiavanie pravidiel uve-
dených v školskom poriadku aj čo sa 
týka zaradenia chorého dieťa do kolek-
tívu. Do diskusie prispela informáciami 
aj vedúca jedálne p. Solovicová, ktorá 
žiadala o dôsledné prihlasovanie a od-
hlasovanie detí na stravu nielen počas 
školského roka, ale aj počas prázdnin, 
pokiaľ bude škôlka v prevádzke. Ozná-
mila rodičom, že od budúceho škol-
ského roka 2016/2017 bude zrušená 
možnosť odhlasovania olovrantov. Toto 
rodičovské združenie bolo súčasťou 
ďalších rodičovských združení, ktoré 
nám nastoľujú celý rad otázok proble-
matiky vyučovania v materských ško-
lách na Slovensku a zvlášť v Becko-
ve. Mnohé otázky neboli uzatvorené, 
k čomu aj rodičia pristupujú zodpoved-
ne a zapájajú sa do ich riešenia.

Petra Šutovská

Po úspešnej minuloročnej brigáde sa rodičia opäť stretli v areáli beckovskej materskej škôlky, aby prispeli 
svojou pracovnou činnosťou na skrášlení prostredia, v ktorom ich deti trávia čas oddychu a hier. Pán riaditeľ 
Pekarovič už na júnovom rodičovskom združení avizoval potrebu výmeny piesku v pieskovisku a obnovu lavi-
čiek. Tak sa zbytočne neváhalo, ale pristúpilo sa k činom a v piatok 17. júna 2016 v poobedňajších hodinách 
sa stretla skupinka mamičiek a ockov, aby tento zámer uskutočnili. Navečer bol krásny pohľad na ihrisko za 
škôlkou, pretože zarastené chodníky boli úhľadne vyčistené od zeliny a pozametané, lavičky natreté a piesko-
visko vypratané od starého a znečisteného piesku. Škôlka zakúpila aj ochrannú fóliu na pieskovisko, aby bolo 
ochránené od zvieracích návštevníkov. Keďže zostala ešte sila a chuť, ockovia odpratali z areálu aj množstvo 
nepotrebných predmetov a odviezli obecnou multikárou na prevádzku. V mene pána riaditeľa si dovolím poďa-
kovať rodičom: p. Briškovi, p. Juríkovej, p. Križanovi a p. Križanovej, p. Šimkovi a p. Šimkovej, p. Šutovskému 
a, samozrejme, aj zamestnancom škôlky: p. uč. Škulcovej, p. uč. Kubicovej, p. uč. Kosecovej, p. Šimonči-
covej a v neposlednom rade pánovi Košútovi z obecnej prevádzky za kus dobre vykonanej práce. Manželom 
Danekovcom ďakujeme za sponzorský dar v podobe hračiek do pieskoviska, pretože sa brigády nemohli zú-
častniť a tento dar poskytli ako pomoc rodičov škôlke.                                 Petra Šutovská (text a foto)

Usilovní rodičia brigádovali v Materskej škôlke

V dňoch 20. 6.–24. 6. 2016 sa žiaci 2., 3. a 4. 
ročníka s pani učiteľkami Burzovou, Macovou a Ro-
maníkovou zúčastnili Školy v prírode v Račkovej doline 
v Západných Tatrách.

Počas pobytu deti zažili veľa aktivít, dobrodružstiev, 
ale naučili sa aj niečo nové.

V rámci spoznávania histórie našej krajiny navštívili 
najmladší skanzen na Slovensku – Múzeum liptovskej 
dediny Pribylina. Počas prehliadky mali možnosť vidieť 
stredovekú dedinu s výsadami a právami mestečka. 
Drevené obytné a hospodárske stavby priblížili deťom 
typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a re-
meselníckych vrstiev. Okrem toho mali možnosť pre-

hliadky goticko-renesančného kaštieľa z Parížoviec 
s fragmentmi pôvodných nástenných malieb. Taktiež 
navštívili ranogotický kostol Panny Márie z obce Lip-
tovská Mara, ktorá bola zaplavená za účelom vybudo-
vania priehrady Liptovská Mara. Z pútavého výkladu 
pani sprievodkyne sa okrem iného dozvedeli aj to, že 
v tomto kostole sa natáčal film Báthory – o Bátoričke 
z Čachtického hradu.

V rámci spoznávania jaskýň Slovenska navštívili naj-
krajšiu jaskyňu na severnej strane Nízkych Tatier – De-
mänovskú jaskyňu slobody. Táto jaskyňa vyniká množ-
stvom a pestrosťou kvapľových útvarov každého druhu. 
Okrem bielych kvapľov sa tu nachádzajú kvaple rôznych 

iných farieb. Zaujímavos-
ťou je, že všetky kvaple  
sú tu živé, v procese ras-
tu, s vysokým leskom, 
čo býva v ostatných jas-
kyniach zriedkavosťou.

Počas turistiky v blíz-
kom okolí ubytovne mali 
žiaci za úlohu sledovať 
prírodu, zapisovať ale-
bo zakresľovať zaujímavé 
rastliny, stromy a hmyz za 
účelom spoznávania hlav-
ne takých, ktoré sa vysky-
tujú len vo vyššie polože-
ných miestach Slovenska.

V poobedňajšom čase mali deti väčšinou zábavné, 
tvorivé, športové a súťaživé činnosti. Súťažili medzi se-
bou v hrách zameraných na zručnosť, rýchlosť, silu, 
vytrvalosť. Počas tvorivých aktivít si napríklad pripravili 
krátke vystúpenie v skupinkách alebo jednotlivo, kde 
sa predviedli v speve, tanci, scénkach.

Týždeň plný aktivít, spoznávania, ale aj oddychu, kedy 
nám naozaj od prvého dňa prialo aj počasie, bol ukonče-
ný diskotékou a odmenením detí za ich usilovnosť.

Domov sme sa vrátili obohatení o nezabudnuteľné 
chvíle a zážitky, ktoré sme prežili v krásnej prírode Zá-
padných Tatier.

V prípade záujmu si na stránke našej školy môže-
te v sekcii Fotoalbum pozrieť fotky zo Školy v prírode.

Mgr. Marcela Macová
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                               Rozpráva pán Rafael

            Šuškaná
Čas na rozprávkuÚspechy našich detí – Barborka

číslo 3 - jún 2016

Juliana si poskakovala po dvore. V ruke držala novučičkú bábiku, z ktorej sa veľ-
mi tešila. Všade kde chodila sa vychvaľovala svojou novou bábikou. Nikoho nevidela 
iba seba a svoju novú bábiku. Každej kamarátke takto hovorila: „Pozri sa akú mám 
krásnu bábiku, nikto nemá takú peknú ako mám ja.“ Nikto a nič pre ňu neexistova-
lo. Len ona a jej bábika. Prišla teda aj k svojmu milému orechu Rafaelovi a vraví mu: 
„Pozri Rafael, akú mám krásnu bábiku, videl si?“ 

Rafael jej potichu riekne: „Už dlhšie ťa pozorujem, že všade, kde chodíš sa vy-
chvaľuješ so svojou novou bábikou. Počúvaj, niečo ti porozprávam:“ Raz na jar som 
nádherne zakvitol. Moje kvety sú iné ako kvety ostatných stromov. Nič iné som 
nerobil len som sa obzeral v zrkadle mláky, aký som krásny. Všetky moje priateľky 
stromy jablone, hrušky, slivky, som si vôbec nevšímal. Koľkokrát sa chceli so mnou 
hrať, toľkokrát som ich odmietol. Raz mi jabloň pošepla: „Poď si s nami zahrať šuš-
kanú, veď tú máš najradšej?“ Je to hra, kde si šuškáme slová tým, že nakláňame 
naše koruny k sebe. Vždy je pri tom veľká zábava, lebo tým, že naše lístie vo vetre 
šúští, slová sa často skomolia a my sa potom smejeme. Keď budeš niekedy vidieť 
ako sa k sebe stromy nakláňajú, tak už budeš vedieť, že to sa nebozkávajú, ale hra-
jú šuškanú. Bola to moja najobľúbenejšia hra. Ale vieš, čo som jej povedal? „Nie, 
nemôžem sa hrať, lebo by mi moje krásne kvietky mohli pri hre odpadnúť alebo sa 
poškodiť.“ Taký som bol samoľúby, že moje kvety boli pre mňa dôležitejšie ako pria-
telia. Ťahal som sa k oblohe, aby sa mi rozvili ďalšie a ďalšie kvety. Vedel som, že 
slniečko mi len pomôže k tomu, aby som bol ešte krajší. Zaoberal som sa len sám 
sebou, nikoho iného som nevidel. Nevidel som ani to, ako sú moji priatelia smutní 
z toho, že stratili svojho dobrého priateľa Rafaela. Nevidel som nič a nikoho okrem 
seba. Zrazu sa prudko ochladilo. Prišiel mráz. Všetky moje kvety, z ktorých neskôr 
mali byť orechy zmrzli. Už neboli také krásne svieže, ale ostali úplne čierne. Veľmi 
som zosmutnel. Plakal som. Prišiel som o to najdrahšie, čo som mal. Hovoril som si. 
„Čo budem teraz robiť? Už nebudú zo mňa ani orechy. Na čo som tu?“ Vtedy som 
obrátil svoj pohľad na susedné stromy. Moje priateľky jablone, hrušky či slivy nemali 
ešte kvety, takže nezmrzli. Smutne však hľadeli na mňa. Ja som nahnevane odvrkol: 
„No čo tak na mňa pozeráte? Vari nevidíte, čo sa mi stalo?“ Pýtal som sa sám seba. 
Prečo sa to stalo práve mne? Prečo aj oni nezmrzli? Prečo len ja? Niekoľko dní som 
len smutne hľadel do zeme a ľutoval sa. Vtom zavial vietor. Stromy vedľa mňa hrali 
šuškanú a ja som v šušťaní vetra začul, niečo čo sa ma dotklo. Neviem či to poslali 
ku mne moji priatelia, alebo to vietor zmenil, to neviem, ale dotklo sa ma to. Bolo to 
jedno slovo – sssssebeckosť. To bola odpoveď na všetky moje otázky. Vtedy som 
si to uvedomil, prečo sa to stalo. Videl som len seba, príliš som bol pyšný, dokonca 
som svoje kvety považoval za najdrahšie, čo mám, a pritom to najdrahšie bolo oko-
lo mňa a ja som to nevidel. Boli to moji priatelia zo záhrady jablone, slivky a hrušky. 
Och, tak mi to bolo ľúto. Chcel som sa im ospravedlniť, ale bál som sa či mi to od-
pustia, keď som im toľkokrát ublížil. Ale nazbieral som odvahu. Vedel som, že nám 
čo stratiť. Zodvihol som svoju korunu a poprosil som všetky stromy o odpustenie. 
Všetky ma v láske prijali a spolu sme sa objímali a plakali od radosti. Od toho dňa 
som sa už nezaoberal sám sebou, nezávidel im tie krásne kvety, ktoré im začali pu-
čať. Ale naopak. Každé ráno som ich s úsmevom obdivoval a chválil ich nové šaty, 
ktoré sa zo dňa na deň iba skrášľovali. Bolo nádherné obdivovať svojich priateľov 
a tešiť sa z ich šťastia spolu s nimi. A čo ja? Na to som už nemyslel. Raz mi moja 
priateľka jabloň vraví: „Rafaeal, ty si si asi ani nevšimol, že sa ti objavili nové kvety... 
a sú ešte krajšie ako tie predtým.“ A naozaj. Stal sa zázrak. Vypučali na mne nové 
kvety a ja som si to ani nevšimol. Uvedomil som si, že je krajšie tešiť sa z druhými, 
ako len hľadieť na seba. A tak je to aj s tebou, Julianka. Máš krásnu bábiku. Ale 
nezabudni, že sú tu aj iní, tvoji priatelia, ktorí majú tiež krásne veci a potrebujú tvoju 
lásku a pochvalu. Nehľaď len na seba.“ 

Juliana to veľmi rýchlo pochopila, šla sa ospravedlniť svojim priateľkám za jej 
sebecké správanie a rozhodla sa, že sa už nebude vychvaľovať, ale bude iných po-
važovať za hodnejších než seba.                                                                             RP

Na IV. ročníku Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante GABI 2016 získala čest-
né uznanie v prvej A kategórii Barbora Macejková z Beckova. Mesto Galanta, 
Odbor školstva OÚ Trnava a Trnavský samosprávny kraj spolu so Základnou ume-
leckou školou v Galante uskutočnili súťažnú prehliadku výtvarnej tvorby detí a mlá-
deže od 5 do 18 rokov dňa 27. 4. 2016. Známej umeleckej súťaže sa zúčastnilo 
39 umeleckých škôl z celého Slovenska, medzi nimi aj ZUŠ z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorej je Barborka žiačkou. Z vyše 700 prihlásených diel porota vybrala ví-
ťazov v štyroch vekových kategóriách v tvorivých oblastiach kresba, maľba, grafika 
a keramika. Téma súťaže – Farebný svet.

Krátko predtým Barborka zvíťazila sériou grafík 12. apríla 2016 v detskej výtvarnej 
súťaži, ktorú usporiadalo mesto Uherský Brod v spolupráci s Domom dětí a mláde-
že v Uherském Brodě, Základní uměleckou školou a Domem kultury v Uherském 
Brodě pod názvom Země očima dětí a fantazie. V kategórii VIII. ZUŠ do 7 rokov zís-
kala 1. miesto. Pre sedemročnú žiačku 1. ročníka beckovskej základnej školy je to 
veľké povzbudenie v jej možno aj umeleckých začiatkoch a pre p. uč. Mgr. Danielu 
Trebatickú i jej rodičov dôvod na radosť. Gratulujeme!                                          DB

Na obrázku úspešná práca Barborky Macejkovej, čestné uznanie z Galanty.

Prvé miesto z Uhorského Brodu

Potulky Južnou Amerikou
Dňa 27. 5. 2016 navštívil základnú školu v Beckove Peter (Becko) Ondrejovič 

a v školskom klube detí predstavil svoju prezentáciu s názvom potulky Južnou Amerikou.
Na úvod ukázal deťom prezentáciu fotiek Beckova a pohľad na našu obec z heli-

koptéry. Potom nasledovali zaujímavosti z Peru. Deti mohli vidieť na fotkách peliká-
nov, tučniakov Pinguin, plameniakov, papagáje ARA, žabky a aj kolibríka, najmen-
šieho vtáčika. Žiakom vysvetlil spôsob odparovania sa slanej vody, z ktorej sa vyrába 
soľ. Taktiež deti zaujala výroba sandál z pneumatík. 

Oboznámil ich s najväčšou horou Machu Picchu, slaným jazerom Titicaca, naj-
väčším vodopádom Salto Angel a porozprával zaujímavosti z Bolívie, Venezuely – 
aké tam majú ľudia zvyky a ako sa stravujú. Deti zaujal aj rafting, a takto strávili 
príjemné popoludnie v školskom klube detí, ktoré bolo plné zážitkov a Beckových  
dobrodružstiev na cestách.

Touto cestou by sme mu radi poďakovali a tešíme sa na ďalšiu návštevu.
Dana Klčovská
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Spoločenská kronika (júl - august)

NARODILI SA: 
 Zuzana Zapletalová, Bianka Patyková, 

Matej Ondříšek, Juraj Križan

BLAHOŽELÁME
50 rokov:  Ing. Peter Martiš, Jana Pevná, 
 Mária Vazovanová
55 rokov:  Ľuboš Ondrejovič, Ing. Miloš Pavlík, 

Mária Fiedlerová
60 rokov:  Jozef Bodnár, Pavol Švec, 
 František Biras, Štefan Deglovič, 
 Mgr. Oľga Lacková, Elena Groschmidtová
65 rokov: Dušan Čikel, Henrieta Klčovská, 
 Oľga Šimková, Anna Kollárová, 
 Jana Hanicová
70 rokov:  Marián Gába, Emília Ježková
75 rokov: Ernest Benko, Anna Hossová, 
 Elena Kolesíková
85 rokov: Margita Paceková
90 rokov: Alojzia Blašková

ROZLÚČILI SME SA: 
  Mária Tunegová, Mária Kapľavková

 Pripravila A. Benková

Narodená v Beckove 
Pôrod v domácom prostre-

dí bol kedysi samozrejmos-
ťou. Dnes je skôr výnimkou, 
keď sa žena rozhodne priviesť 
na svet dieťatko doma. A pred-
stavte si, stalo sa... V ponde-
lok, krátko po polnoci, 24. 5. 
2016 mi zazvoní telefón. Sms-
-ka: „Kto mi môže tak neskoro 
písať správu?“ pomyslím si. 

A tu fotka a správa, ktorá znela takto: „Ahojte, tak ste sa 
ma konečne dočkali, volám sa Bianka a narodila som sa 
dnes 23. 5. 2016 o 21.40 v Beckove s mierami 3250 g 
a 49 cm.“ Mne od šťastia vyhŕkli slzy a dlho som sa ne-
mohla spamätať. V Beckove? Áno, Bianka Patyková sa tak 
poponáhľala, že jej mama nestihla prísť do pôrodnice. Za 
pomoci manžela a lekára na telefóne sa Zuzke Patykovej 

Dotĺklo srdce, utíchol hlas, 
mal rád život a mal rád nás. 

„Tvojim verným, Pane, život sa neodníma, 
ale iba mení.“

V Teba som dúfal, nebudem zahanbený.

S pretrvávajúcim zármutkom v duši pripomíname, 
že 3. 6. 2016 uplynulo dvadsať rokov, čo nás opustil 
vo veku 49 rokov náš milovaný manžel a otec Pavol 
Šprincl. 

Pamiatka na 
neho je stále živá 
v našich srdciach. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami 
tichú spomienku.

Smútiaca man-
želka, dcéra 

a dvaja synovia 
s rodinami.

Spomienka na Pavla Šprincla

Gratuluje - M. Bubeníková

POĎAKOVANIE

Áno, raz každý musí odísť tam,                                   
odkiaľ už niet cesty späť.                                        
Raz každý vo svete živých                                        
musí svoju lásku zanechať,                                     
všetko, čím žil, čo mal rád.                                        

Aj on odchádza a my                                        
môžeme už len spomínať.

Spomíname a ďakujeme – 
všetkým Beckovčanom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť na posled-
nej rozlúčke s naším manže-
lom, otcom, bratom a švag-
rom Jozefom Koníčkom do 
Opatoviec v stredu 4. mája 
2016, aby si uctili jeho pa-
miatku a nás podporili v tomto 

hlbokom a nečakanom žiali. Opustil nás náhle vo veku 
57 rokov. Odišiel od nás všetkých dobrý človek, ktorý 
nezištne a obetavo pomáhal svojim blízkym aj priate-
ľom. Odišiel ten, ktorý nás miloval a my sme zostali 
v náhlom osamení... a v srdci smutno nám je. A preto 
ďakujeme.

 Smútiaca rodina

Vďaka za dary srdca

číslo 3 - jún 2016

Pani učiteľka Margita Bubeníková je dobre známa 
čitateľom Beckovských novín i v našej obci. Bývalá 
predsedníčka ZO JDS v Beckove, sprievodkyňa na 
hrade, kronikárka obce a dlhoročná prispievateľka do 
Beckovských novín je stále tou pravou osobou, za kto-
rou prichádzajú nové sprievodkyne po radu. Ochotná, 
iniciatívna, aktívna – a tak človeku ani nenapadne, že 
už oslávila okrúhle 80-te narodeniny.

Pani Bubeníková, pripájame sa ku gratulantom za 
naše BN a do ďalších rokov želáme predovšetkým 
pevné zdravie, plno elánu a duševnej pohody!

Redakcia BN
V stredu 25. mája 2016 jubilantke Margite Bubeníkovej prišli zagratulovať za obec a sociálnu komisiu po-
slanec OZ Ľuboš Hajdúšek, predseda sociálnej komisie, Petra Šutovská (na obrázku) a Dana Badžgoňová 
(za fotoaparátom), členky SK.

podarilo doma priviesť na svet ich tretie dieťatko. Násled-
ne boli obe prevezené do nemocnice v Trenčíne. Bec-
kov sa však do Biankinho rodného listu nedostal, nakoľko bol 
pôrod ukončený v Trenčíne a Zákon o matrikách 154/1994 
Z. z § 13 odsek 3 hovorí: „Narodenie je povinný oznámiť mat-
ričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po 
pôrode poskytol liečebný úkon.“ Avšak pre jej rodičov, rodinu 
i priateľov zostane Bianka navždy narodená v Beckove. Nech 
je Bianka zdravá, nech je krásna, nech vám rastie pre radosť 
a nech je vám symbolom vašej vzájomnej opory a lásky. 
Šťastným rodičom troch detí (Meliska, Paťko a Bianka) bla-
hoželáme a chceme popriať veľa múdrosti radosti a lásky pri 
ich výchove.                                                                           RP
Poznámka: Posledné dieťa, ktoré má zapísaný Beckov ako 
svoje rodisko, je Martin Pálka od Ďurišov. Narodil sa na kon-
ci júla presne pred 30-timi rokmi a rovnako aj jeho mama 
pred 51 rokmi.                                                                      (b)

Každé životné jubileum gratulanta vyprovokuje aj 
k spomienkam na uplynulé roky prežité v blízkosti ju-
bilanta. Keď blahoželáme oslávencovi k dožitiu vyso-
kého veku, želáme mu určite hlavne zdravie a pokojné 
nastávajúce obdobie.

Aj ja pri príležitosti významného jubilea – deväťde-
siat rokov, ktorého sa dožila moja teta Mariška Letko-
vá, pridávam sa s podobným želaním. Ale k želaniu 
všetkého dobrého do ďalších dní cítim, že je veľmi 
dôležité vysloviť jej hlavne vďaku za veľkú časť týchto 
dlhých prežitých rokov, ktoré venovala iným, a to pre-
dovšetkým nám, blízkej rodine. Práve pri tete Mariške 
sa mi potvrdilo moje presvedčenie o zmysle života člo-
veka a to, že človek svoj život žije hlavne pre iných. 
U nej je to o to vzácnejšie, že nemala vlastné deti, ale 
my všetky „deti“ v celej rodine sme bohato pociťovali, 
že ona takto skutočne žije. Po celý svoj život mala roz-
dávajúce srdce, hlavne pre tých, ktorí to potrebovali.

Bola určite veľkou pomocníčkou celej širokej rodine. 
Pomáhala často pri poľných prácach, bola skúsenou 
radkyňou, ale aj šikovnou pomocníčkou pri samotnej 
práci. V čase domácich zabíjačiek sa bez jej pomoci 
a dobrých rád neobišla žiadna naša rodina. A tak by 
som vedela pokračovať ďalej. Hádam s každou prácou 
a činnosťou si vedela rady.

Pre mňa bola dôležitou osobou v mnohých iných 
životných situáciách. Cennou spomienkou sú zážitky 
z obdobia môjho detstva, keď napríklad počas zimných 
drápačiek peria nám deťom rozprávala rozprávky. Až 
v čase mojej dospelosti som si uvedomila, koľko ich ve-
dela naspamäť. Nemôžem nespomenúť skutočnosť, že 
jej bicykel slúžil ako učebná pomôcka hádam všetkým 
deťom v ulici. Vždy sme ho bez ťažkostí od nej dostali. 
Teta Mariška celý život veľmi rada čítala, mala a aj má 
veľmi veľa kníh. V mojom dievčenskom veku som na jaj 
povale objavila úžasné „rodokapsy“ (tie mala po svojich 
bratoch), ale tiež romány o láske, vtedy vzácne knižky z 
„červené knihovny“. Ale v jej knižnici bolo vždy a je veľa 

hodnotných kníh, pri čítaní ktorých trávila hlavne dlhé 
zimné večery. Určite aj táto jej záľuba mala vplyv na roz-
voji jej úžasného logického myslenia. S ňou sa dalo po-
rozprávať o hocičom, vedela sa orientovať v mnohých 
životných situáciách.  Iste jej tieto schopnosti pomáhali 
zvládnuť mnohé vlastné  ťažkosti.

Takto by som mohla spomenúť ešte veľa jej dobrých 
vlastností, ktoré ale poznali aj iní, či už spolupracovní-
ci alebo susedia. Keď jej zdravie slúžilo do vysokého 
veku, veľmi rada pomáhala každému.

K môjmu veľkému ďakujem chcem ešte pridať že-
lanie, aby jej súčasné aj budúce dni neboli boľavé, ale 
aby bolo pre ňu silnejšie poznanie, že prežila život veľmi 
hodnotný, a hlavne s dobrým a láskavým srdcom. Aby 
ich prežila s vedomím, že aj ona svojím životom skrášlila 
a obdarovala život iných, hlavne nás, jej blízkych. Ďa-
kujem osudu, že som mohla prežiť veľkú časť svojho 
života blízko pri nej. 

S láskou Marta Fabušová

Marta Fabušová s dcérou Zuzanou počas gratulá-
ce jubilantke Márii Letkovej. Za obec priniesla ky-
tičku úcty sociálna pracovníčka a redaktorka BN 
D. Badžgoňová.
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Manželia Mária, rod. Kovaľová (6. 5. 1936–24. 6. 2016) a Daniel Kapľavka (4. 1. 
1934) pochádzajú z východného Slovenska, ona z Malého Lipníka v okrese Stará Ľu-
bovňa a on z Milpoša v okrese Sabinov – čo je na ceste z Prešova do Starej Ľubovne. 

Svadbu mali 10. 6. 1956 na Ukrajine, narodili sa im štyri deti: Mikuláš, Peter, 
Viktor a Anna. Dnes majú 8 vnúčat a jedno pravnúča. Zdravie u pána Kapľavku je 
primerané veku, ale manželku trápi choré srdiečko a diabetes, potrebuje rehabili-
tačné pomôcky, ako je polohovateľná posteľ a invalidný vozík. 

Na našu návštevu sa obaja tešili. Pán starosta Ing. Ján Križan našich druhých naj-
starších manželov (manželia Gestingerovci sú o rok starší) pozdravil k ich krásnemu 
okrúhlemu jubileu, potešil kyticou kvetov a rozhovorom o ich živote a súčasných 
starostiach. Niečo z rozprávania našich jubilantov vám, milí čitatelia, ponúkame.

Mária K: Môj otec postavil dom, a potom odišiel aj s rodinou na Ukrajinu. Bolo to 
nešťastné rozhodnutie, neskôr sme ho všetci oľutovali. Išla som do 4.triedy, mala 
som 11 rokov. Potom sme prišli na Moravu a v roku 1975 do Beckova. Peniaze, kto-
ré som šetrila na dom, manžel použil na kúpi moskviča, a tak našiel Beckov – pre-
sťahovali sme sa sem v roku 1975. Obaja sme pracovali v JRD. 

Daniel K: Rodičia pochádzali z Mil-
poša pri Prešove. Na Ukrajine sme boli 
19 rokov (1947–1966). Otec bol par-
tizán, bol aj v Nemecku na robotách. 
Vtedy odišlo do Ruska 50 tisíc Slová-
kov. Dostali sme sa na miesto po od-
chádzajúcich Čechoch, mali sme dom 
a robili v kolchoze. Chodili sme tam do 
školy, a keď nám zastrelili slovenského 
učiteľa, tak sme chodili do ukrajinskej 
školy. Vyučil som sa za šoféra a praco-

val som ako pomocník v autodoprave 12 rokov. Nechceli ma pustiť, keď sme sa roz-
hodli aj s rodinou vrátiť do Československa. Po návrate som chvíľu pomáhal doma 
pri zbere úrody, a potom sme odišli na Moravu, kde nám neter zohnala prácu a bý-
vanie na štátnom majetku. 

V Beckove som robil na JRD šoféra a všade, kde bolo treba, aj v drevovýrobe, 
aj som pásol kravy (asi 300 kusov) – mal som šikovného psa, ktorý poslúchal na 

slovo. Pracoval som aj na dôchodku na 
vrátnici. 

Svadbu sme mali na Ukrajine, tam 
sme sa stretli, obe naše rodiny praco-
vali na jednom mieste. Pochádzal som 
so 6 detí, manželka zo štyroch. Svad-
bu sme mali 10. júna 1956. Narodili sa 
nám tam 3 deti – Mikuláš, Peter a Vik-
tor, a štvrté, dcéra Anna, až na Morave. 

Roky prežité na Ukrajine pokladáme 
za naše najhoršie roky. Krajinu ovláda-
li banderovci, zabíjali ľudí aj po vojne, 
dediny boli vypálené Nemcami a po 

60 rokov spoločného života – KAPĽAVKOVCI

vojne terorizované bandami. Ako deti sme sa zabávali tým, že sme v lesoch hľadali 
mŕtvych nemeckých vojakov! Platili nám za to. Otec bol predseda KSČ a partizán 
v Milpoši, na Ukrajinu mal ísť pôvodne na dva roky, ale zostali sme tam dlhšie. Ako 
deti sme boli občania ZSSR, a preto v roku 1966 sme mali problém s vybavením 
občianstva v ČSSR. V rokoch 1966 až 1975 sme žili na Morave v obci Boršov pri 
Moravskej Třebovej. Z Ukrajiny sme prišli najprv do Milpoša pri Prešove, a potom 
na Moravu na miesto, kde robili bratove dcéry. 

Mária K: Na Morave bolo veľmi dobre, banujem, že sme odišli. Robila som tam 
v mliekarni, aj potom v Beckove som bola pri odovzdávaní mlieka. V práci som aj 
ochorela, ešte na Morave som dostala jednu barlu. 

Daniel K: Angažoval som sa v mládežníckom hnutí v okrese Brno a pracoval 
v JZD. Niekoľkokrát ma vyznamenali ako vzorného pracovníka „zemědělství“. 

Mária K: Máme 4 deti, 8 vnúčat a jedného pravnuka, Krištofka, ktorý sa narodil 
v teraz v máji. 

Aké majú koníčky? Daniel Kapľavka hrá od detstva na akordeóne, značky Vesna, 
ruskej výroby, ktorú má doteraz a na záver našej návštevy aj zahral. Vraj po roku. 
Pani Mária na seba a svoje záľuby nemala čas, starala sa o domácnosť, gazdovstvo, 
deti a chodila do práce. 

Koníčky v súčasnosti nahradili každodenné úkony starostlivosti a opatery. Man-
žel sa láskyplne a oddane stará o svoju manželku, lebo jej zdravotný stav si pomoc 
vyžaduje. Trpezlivo, odovzdane... a s Božou pomocou. To hlavné je za nimi a to, čo 
ich čaká, je vlastne odmena za všetky ťažké roky mladosti prežité – pre nás dnes 
už v nepredstaviteľných trápeniach. Ako im roky pribúdajú, vracajú sa aj spomienky 
na detstvo a mladosť a ich ukrajinská „epizóda“ je stále viac zdrojom údivu – ako 
sme to mohli vydržať? Prečo tam rodičia išli? Vedeli, do čoho idú? Otázka strieda 
otázku, ale odpovede neprichádzajú... Áno, aj takýto býva ľudský život. Neverte, že 
na utrpenie sa časom zabúda. Nie, ono sa vráti v spomienkach, aby znovu, hoci aj 
po polstoročí, potrápilo, lebo človek je už starý, zoslabnutý, menej odolný. A preto 
šťastní, ktorí vedia, kde hľadať pomoc.                                       Dana Badžgoňová

V júli bude tomu už 61 rokov, čo sme mali svadbu, 
ktorá sa konala v Rajci. Už je tomu cez polroka, čo 
manžel zomrel a pri spomienkach na spoločný život 
prídu mi na myseľ i príhody, ktoré sme spolu prežili. 

Na tretí deň po svadbe sme s manželom a jeho bra-
tom Palkom išli užívať prázdniny k manželovým rodičom 
do Beckova. Boli sme mladí, zdraví, obidvaja učite-
lia, na svadobnú cestu peniažky neboli. Cestu vlakom 
z Rajca do Beckova cez Žilinu sme v Predmieri preru-
šili, lístky sme mali Rajec – Predmier. Manžel učil na 
tamojšej základnej škole matematiku – fyziku, bol deň 
prázdninovej výplaty, niesol výslužku a išiel sa rozlúčiť. 
Mal na to dve hodiny do odchodu ďalšieho vlaku. My so 
švagrom aj s batožinou sme sedeli na lavičke pri stanici, 
čas pri družnom rozhovore nám rýchle ubiehal. 

Tesne pred odchodom vlaku dobehol manžel, vbehol 
do staničky kúpiť lístky, nastúpili sme do odfukujúceho 
osobného vlaku smer Bratislava. Spokojní sme sa usa-
dili, manžel usmiaty, že má výplatu vo vrecku, aj rozlúč-
ku s kolektívom. Za Považskou Bystricou vstúpil do voz-
ňa sprievodca so slovami: „Kto pristúpil, prosím?“ Môj 
mladomanžel z vrecka nohavíc vytiahol jeden cestovný 
lístok, v tom k nám pristúpil sprievodca, ja som sa otočila 
k oknu, lebo my dvaja sme lístok nemali. Prebral ma hlas 

SVADOBNÁ CESTA
sprievodcu: „A ty kde cestuješ hneď po svadbe?“ Bol to 
môj krajan z Rajca. Švagor sa vynašiel, ponúkol ho zá-
kuskami a pohárikom vínka. On si prisadol a až po Tren-
čianske Bohuslavice sa k nám vracal, lístky už nepýtal. 

Keď sme v Bohuslaviciach vystúpili, skoro sme 
manžela ubili. On sa bránil, že si myslel, keď sme tam 
dlho sedeli, že sme si lístky kúpili.

Ďalšie prekvapenie nám pripravil Váh, tiekol plný, 
cez brod sa prejsť nedalo. Manžel sa vyzliekol a pre-
plával na druhú stranu, k svokrovcom nebolo ďaleko. 
Zobral kľúč od zámky, ktorou bol hajov (čln) zaistený, 
k tomu širšiu latu na miesto vesla, s ním prišiel i svokor. 
Čln vytiahol vyššie, naložili sme sa a spustili, voda nás 
unášala a chudák svokor kričal: „Dovidenia, deti moje, 
v Komárne!“ Zastali sme šťastne, ale troška nižšie. Čln 
chlapci vytiahli na miesto, pripevnili na reťaz a zamkli. 

Toto bola moja svadobná cesta a prvé manželské 
prázdniny sme prežili robením kvádrov, kúpaním vo 
Váhu. Tak sme začínali náš spoločný život, ktorý nám 
vydržal 60 rokov a 4 mesiace. Zo žartu som manželovi 
vravievala: „Ty mi nič nehovor, už po svadbe si ma vie-
zol vo vlaku na čierno.“ 

Za tie roky sme prežili viac úsmevných príhod. 
Margita Bubeníková

číslo 3 - jún 2016
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Možno ste sa už stretli s tým-
to obrázkom Beckovského hra-
du. Jeho autorom je Karl Hugo 
Frech, maliar a grafik – doku-
mentarista. 

Grafika – kolorovaný linorez 
na papieri, vznikla v roku 1935 
a je majetkom Galérie mesta 
Bratislavy, ktorá vlastní rozsiahlu 
zbierku autorvých malieb, kre-

sieb, grafík, akvarelov a skíc v počte okolo 600 kusov. 
 Karl Hugo Frech sa narodil 9. 9. 1883 v Stuttgarte-

-Gaisburgu v Nemecku. Výtvarné vzdelanie získal na 
umeleckom inštitúte G. F. Schreibera v Esslingene; 
na umelecko-priemyselnej škole v Stuttgarte (1903 
až 1905) a na Akadémii výtvarných umení v Karlsruhe. 

Krátko žil a pracoval ako ilustrátor a grafik v Esslin-
gene, potom veľa cestoval po Európe. V roku 1914 
sa oženil a natrvalo presťahoval do Bratislavy. „Živil sa 
ako maliar a grafik, bol aj členom bratislavského spol-
ku Pressburger Kunstverein. Prispieval ilustráciami do 
bratislavských novín Pressburger Zeitung a Grenzbo-
ten a okrem toho sa podieľal na ilustrovaní rôznych 
kníh či grafických albumov s námetom Bratislavy.“(2)

Jeho topograficky presné kresby a skice bratislav-
ských ulíc a domov – hlavne podhradia, spoľahlivo navo-
dzujú predstavu o živote mesta a jeho vizuálnej podobe 
v rokoch 1914 až 1945. „Zomrel 27. júla 1945 v blízkosti 
rakúskeho mesta Steyr na úteku z Bratislavy pri odsune 
Nemcov. Jeho hrob leží v mestečku Sankt Ulrich.“

Významný trenčiansky maliar Bedrich Hoffstädter, 
príslušník Generácie 1909, neobišiel ani Beckov pri 
svojich potulkách Slovenskom, napokon, bol iba kúsok 
od jeho rodiska, mesta Trenčín. 

Bedrich Hoffstädter bol známym maliarom pôsobia-
cim v Prahe, aktívne sa podieľal na vytváraní blízkych 
vzťahov medzi slovenskými a českými umelcami výtvar-
níkmi v medzivojnovom období, v čase druhej svetovej 
vojny i v rokoch povojnového budovania krajiny. Ako 
žiak profesora Willy Nowaka vychádzal vo svojej tvor-
be z francúzskej a českej moderny. Venoval sa prevaž-
ne figurálnej maľbe, zobrazoval mestské témy, objavne 
stvárnil športové námety či súčasné vojnové témy. Kon-
com života sa venoval prevažne krajinomaľbe a ľudovým 
námetom z oblasti Liptova.

Bedrich Hoffstädter sa narodil 15. 11. 1910 v Tren-
číne a umrel 10. 8. 1954 v Paludzi (Liptovský Mikuláš). 
Jeho otec, amatérsky maliar, bol súdnym úradníkom 
v Trenčíne, kde mladý Bedrich vyrastal s dvoma bratmi. 
Študoval na obchodnej škole v Trenčíne, a potom odi-
šiel v roku 1927 do Prahy študovať maliarstvo. Sám sa 
musel živiť ako kreslič v ateliéri architekta Majora. Nad-
viazal tu kontakty s druhou generáciou mladých Slová-
kov študujúcich v Prahe. Základy maliarstva získal na 
Ukrajinskej akadémii (prof. Kulec, 1928–1930) – za-
chovali sa jeho rané výtvarné práce krajinárske s tema-
tikou rodného Trenčína. Až štúdium na Akadémii výtvar-

Beckov v diele Bedricha Hoffstädtera

Beckovský hrad Karla Frecha

ných umení v rokoch 1931 až 1936 u profesora Willyho 
Nowaka mu otvorilo cesty do sveta umenia. Na škole 
sa zoznámil aj so svojou prvou manželkou Žofiou Ko-
peckou (1943–1949). Z tohto obdobia pochádzajú aj 
krajinky z okolia Trenčína, „patria k dobrému študent-
skému priemeru“ (1). Prvýkrát vystavuje v roku 1934 
na výstave Spolku slovenských umelcov v Pardubiciach 
s kolegami – študentmi, jadrom budúcej Generácie 
1909. Neskôr sa stal aktívnym členom Umeleckej be-
sedy (člen od roku 1940). So súčasným umením sa zo-
znamoval na študijných cestách v Drážďanoch a najmä 
v Paríži (trojmesačný študijný pobyt v roku 1936). Po 
skončení vojenčiny v roku 1938 sa rozhodol pre život 
v Prahe, napriek krátkej epizóde v Liptovskom Mikuláši, 
kde mal byť profesorom kreslenia. V Prahe vo výstavnej 
sieni Elánu mal aj svoju prvú súbornú výstavu na prelo-
me januára a februára 1939. Po rozpade ČSR zostal 
v Prahe ako cudzinec s pasom a občas dostal povo-
lenie cestovať za rodinou na Slovensko. V roku 1943 
bol vyšetrovaný gestapom kvôli obrazu V tramvaji a krát-
ko pracovne nasadený. Po vojne sa ako umelec sna-
žil spoločensky angažovať. Prvú samostatnú výstavu 
na Slovensku mal v hoteli Tatra v Trenčíne v apríli 1947. 
V lete podniká prvú maliarsku cestu po Slovensku s Oľ-
gou Kormanovou, svojou budúcou druhou manželkou 
(Liptov, Heľpa, Detva). Roky 1947–1948 sú považova-
né za umelecky a tvorivo najsilnejšie. V roku 1948 sa 
stal predsedom Skupiny výtvarníkov 29. augusta a na 
jeseň sa presťahoval do Bratislavy, začal učiť ako od-
borný asistent na Pedagogickej fakulte Slovenskej uni-
verzity. V júli 1950 sa oženil s Oľgou Kormanovou a stal 
sa predsedom slovenskej sekcie Zväzu čs. výtvarných 
umelcov. Neustále vystavoval doma aj v zahraničí. Na-
rodil sa mu prvý syn Ján (1951) a 3 týždne po umelco-
vej smrti druhý syn Bedrich. Umelec zomrel na násled-
ky dopravnej nehody 10. 8. 1954. Obaja jeho synovia 
zdedili výtvarné nadanie – starší Ján je sochár, pedagóg 
na VŠVU v Bratislave (bol rektorom 200–2007) a mlad-
ší Bedrich je sochár a reštaurátorom v SNG. 

K dielu s námetom Beckovského hradu
Obázky hradu pochádzajú z jeho študentského ob-

dobia a tesne po skončení štúdií.

V ponuke a.s. SOGA z 26. 04. 2016 bol obraz pod 
názvom Beckov, okolo rokov 1930–1935 (olej na plát-
ne, 47x53, signovaný), cena v predaji 3000 €. (2)

V roku 2006, 28. 11., bol v ponuke na 68. Zim-
nej aukcii výtvarných diel v spoločnosti SOGA jeho 
obraz Hrad Beckov za cenu 1826 €, ktorý vznikol 
v rokoch 1936–1938 (signovaný obraz, olej na plát-
ne, 37x29 cm).(3) 

Na youtube je od marca 2014 video s Beckov-
ským hradom z vtáčej perspektívy Slovensko – 
Hrad Beckov, 4,48 min. Video si môžete pozrieť: 
https://www.youtube.com/watch?v=hXGQv13y-
Ucw. Autor: jarda 117.

Druhé video Hrad Castle Beckov Slovakia – je z 
27. 4. 2015 (4,30 min), jeho autorom je Milan Daněk 
a vidieť ho môžete na: https://www.youtube.com/

Beckovský hrad na videu
watch?v=bqZPw1njvvg. 

Tretie video Beckov, Čachtice a Bradlo je na: 
https://www.youtube.com/watch?v=WW_KW-
Tj9OXc; autor: milanthepilot, 4,23 min, bolo zverej-
nené 9. 9. 2013.

Záujem o našu obec a predovšetkým jej hrad 
nás všetkých teší – a autorom týmto ďakujeme! 

(b)

Karl Frech obľuboval grafic-
kú techniku kolorovaného dre-
vorezu a linorytu, kontrastné 
hrubé línie dláta či rydla v kom-
binácii s výraznou farebnosťou, 
ktorými vytváral jedinečnú at-
mosféru zobrazovaného. 

Pokiaľ ide o Beckovský hrad, 
zrejme vznikol počas niektorej 
z jeho ciest po Slovensku a je 
súčasťou širšieho cyklu hradov 
– okrem často krát zobrazované-
ho Bratislavského, vytvoril aj gra-
fiky ďalších hradov, ako sú Bec-
kovský hrad, Pajštún, Čachtický 
hrad, Červený kameň, Skalka pri 
Trenčíne, Lietava, Slanec, Kežmarok a ďalšie. 

V roku 2011 GMB pripravila súbornú výstavu Bratisla-
va očami Karla Frecha v Pálffyho paláci na Panskej 19. 

Poznámky: 1,2) Patrícia Ballx, http://www.gmb.sk/
sk/month/detail/april_2011 

Dana Badžgoňová

Poznámky
1) Ľudmila Peterajová, Bedrich Hoffstädter, Pallas 
Bratislava 1977, s. 11.
2) http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-
-starozitnosti/aukcie/128-vecerna-aukcia/hoffstad-
ter-bedrich-beckov-63246
3) http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-
-starozitnosti/aukcie/68-zimna-aukcia-vytvarnych-
-diel/bedrich-hoffstadter-hrad-beckov-12630 

 Dana Badžgoňová

číslo 3 - jún 2016
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Takmer neznámy príbeh hrdinov z Beckova
Niekedy sa človek nestačí čudovať, 

v akých pozoruhodných príbehoch figu-
ruje naša obec a jej ľudia! Nedávno som 
dostala otázku, či viem kto boli Adam Skú-
py a Ján Polorecký? Áno, obecný úradník 
a žandár... pomohli utečencom z leopol-
dovskej väznice a sami skončili vo väze-
ní niekedy v 50-tych rokoch. Dosť málo. 
Časom, ako sa informácie zhromažďova-
li, vznikol príbeh ľudí, ktorí v pohnutých 
dobách budovania socialistického Čes-
koslovenska sa zaradili na „nesprávnu“ 
stranu. Ich odvaha byť inými neposkyto-
vala nikomu z nich žiadne výhody vo vte-
dajšej spoločnosti, naopak, ohrozovali 
sami seba, svoje rodiny, budúcnosť vlast-
ných detí. Nebezpečenstvo jáchymov-
ských „uranových dolů“, Leopoldova či 
šibenice (aj) bolo reálne. A predsa v roz-
hodujúcej chvíli sa nepodriadili strachu, 
ktorý určite mali, ale rozhodli sa pre po-
moc blížnemu. Pre nezištnú pomoc. 

Kto boli hlavní aktéri príbehu Pravomi-
la Raichla a o čo vlastne išlo?

Najstarší  Štefan Ondrejovič sa naro-
dil 2. 9. 1890 a celý život býval v Beckove, 
zomrel v auguste 1960. Jeho manželkou 
bola Emília, rod. Čiklová (1891–1969) 
a spolu mali päť detí. Bol roľník, býval 
v dome „Na rádku“. V roku 1952, kedy sa 
odohrával náš príbeh, mal ešte prenajatú 
stodolu na tzv. Schwertnerovci (od Kur-
za). V mladosti ako vojak rakúsko-uhor-
skej armády bojoval na východnom fron-
te, dostal sa do ruského zajatia, a potom 
s československými légiami sa prebojoval 
cez Ural a Sibír do Vladivostoku, odkiaľ sa 
loďou dostal v roku 1920 do novej vlasti – 
Československej republiky. Detaily nevie-
me, žiaľ, odišli spolu s ním. Niežeby deti 
a vnuci nemali záujem počúvať, ale on 
nechcel o týchto udalostiach svojich mla-
dých rokov hovoriť – to, čo prežil, nebo-
lo na spoločenskú konverzáciu a doba, 
v ktorej žil, nebola tolerantná voči tým, čo 
bojovali proti boľševikom. Nevadilo mu 
byť iným, dokonca aj navonok, vraj chodil 
v lete v zime bez ponožiek (a to sa nepatri-
lo). Bol to tvrdý chlap, ktorý sa len tak ho-
cičoho nezľakol. Ani po rokoch. Ku koncu 
života podstúpil veľkú skúšku statočnosti, 
keď v januári 1952 pomohol ukryť dvoch 
utečencov z Leopoldova. Ukrýval ich asi 
dva týždne v prenajatej stodole v sene, 
takže verejnej bezpečnosti po predvolaní 
na výsluch vo veci utečencov z Leopoldo-
va vravel vlastne pravdu, keď sa vyhovoril, 
že on nevedel, kto to bol, vraj keď príde 
žobrák, dá mu najesť, ale inak im nepo-
máhal. Musel byť veľmi presvedčivý, keď 
ho nezatkli a mohol sa vrátiť domov. Sy-
novi síce dohováral... Vedeli o tom nielen 
v najbližšej rodine, ale mlčali. 

Štefan Tlstovič (1. 1. 1911–1. 1. 
1998) v tom čase ešte býval aj s ma-
mou v dome pani Vidánovej nad kosto-
lom smerom na hrad. Neskôr si kúpi-
li domček na rohu Trojičného námestia 
na ceste k hradu. Mal brata Jána a ses-
tru Annu. V dedine bol známy ako chova-
teľ  kôz – tieto jeho „beckovské kamzíky“ 
sa pásli na hrade i lúkach pod hradom. 
Býval obecným sluhom (hlásnikom) a prí-
ležitostným sprievodcom na Beckov-
skom hrade, ktorému v roku 1965 zverili 
kľúče od brány hradu. Zaujímal sa o sta-
ré príbehy a rád ch návštevníkom  roz-
prával. Pomohol Adamovi Skúpemu pre-
viezť dvoch väzňov do Beckova a ukryl 
ich krátko na hrade. A o všetkom mlčal. 
Poznal utrpenie, cez vojnu bol v zajatí.

Adam Skúpy (8. 5. 1923–30. 8. 
1998) z Moravského Lieskového praco-
val v Beckove ako úradník na MNV a býval 
v nájme na Germanovci za kostolom. Bol 
sused Štefana Tlstoviča. Obecný úrad 
sídlil v budove dnešného zdravotného 
strediska. Po skončení meštianky v No-
vom Meste nad Váhom pracoval na úra-
de v Beckove, neskôr sa stal redaktorom 
Trenčianskych novín. V januári 1952 bol 
ešte v Beckove. Oženil sa v roku 1957 
s Máriou Kusendovou a mali dcéru Vie-
ru. Jeho sestra Alžbeta sa poznala s Pra-
vomilom Raichlom, dokonca si dlhé roky 
písali aj po vojne. Počas druhej svetovej 
vojny v roku 1940 mu pomáhala prejsť 
z Protektorátu cez Slovensko do Soviet-
skeho zväzu, ale oboch ich zatkli, ju pre-
pustili a Raichl z väznice utiekol. 

Pravomil Ladislav Raichl (31. 1. 
1921–25. 2. 2002) po prechode do So-
vietskeho zväzu prežil niečo ako peklo. 
Dostal sa do zajatia a pred smrťou v gu-
lagu ho zachránilo formovanie Českoslo-
venského armádneho zboru, do ktorého 
povolali všetkých zajatcov. A tak sa vrátil 
cez Duklu do Prahy. Bol niekoľkokrát ra-
nený. V roku 1945 Raichl znovu prišiel 
do Moravského Lieskového, ale Alžbe-
ta už bola vydatá za Ladislava Zámeč-
níka a bývali v Bratislave. Raichl ešte 
v roku 1945 prešiel čs. západné hra-
nice a skontaktoval sa s agentom ame-
rickej spravodajskej služby CIC. Znovu 
sa vrátil do vlasti, pretože jeho manžel-
ka porodila syna. Tento demokraticky 
zmýšľajúci dôstojník naletel provokaté-
rom z radov štátnej bezpečnosti a zapo-
jil sa do tzv. mosteckej aféry, ktorá bola 
namierená proti národnosocialistickej 
strane. Komunisti po Februári z nej 
spravili politický proces, obvinili 22 ľudí 
a troch odsúdili na trest smrti – medzi 
nimi bol Raichl. Našťastie, rozsudok 
zmenili na doživotné väzenie. Trest si 

číslo 3 - jún 2016

Pred štyrmi rokmi v ešte existujúcom charitnom domove 
v kláštore sa dožil 90-tich narodenín dnes už zosnulý Mons. 
František Očenáš. Rada si spomínam, ako denne kráčal 
cestou na hrad – keď bolo menej ľudí, tak sa zastavil na kus 
reči. Bol drobnej postavy a vo svojom baloniačiku nám pri-
padal akoby sa vznášal hore kopcom. Keď sme sedávali na 
lavičke nad pokladňou až som žasla, o čo všetko sa zaujímal, 
ako vedel veľa z histórie hradu a obce. Nosil mi výstrižky z kul-
túrnych novín, napríklad o Ladislavovi Medňanskom, Móricovi 

  Spomíname – Mons. František Očenáš
Beňovskom (jeho rodokmeň), László Mednyánszkym. Cením 
si článok o Františkovi Šujanskom, kňazovi, rodákovi z Rajca. 
Keď som pátrala, zistila som, že to bol brat môjho prastaré-
ho otca. Pôsobil v Radvani a Selciach, kde je aj pochovaný.

Mons. František Očenáš zomrel 5. júna 2016 vo veku 94 ro-
kov, 8. júna bol pochovaný v Selciach a svoj večný spánok spí 
vedľa môjho prastrýka F. Šujanského. Dožil sa požehnaného 
veku – nech odpočíva v pokoji. 

Margita Bubeníková

odpykával na Borech, potom v Jáchy-
move, odkiaľ sa pokúsil utiecť, tak ho 
poslali do Leopoldova koncom roka 
1951. S Adamom Skúpym sa uvideli 
už v januári 1952, keď Raichl a ďalších 
päť spoluväzňov utiekli z Leopoldova. 
Pravomil Raichl utekal s Josefom Cha-
lupom smerom na Tematín, pomohol 
im lesník Leopold Trautenberger, kto-
rý odovzdal Raichlov písomný odkaz 
Adamovi Skúpemu v Beckove. Bola to 
žiadal o pomoc, chceli sa čo najskôr 
dostať za hranice Československa. 
Do Beckova im pomohol Štefan Tlsto-
vič s Adamom Skúpym a o úkryt sa po-
staral Silvester Ondrejovič – priviedol 
ich domov. Pokiaľ sa utečenci skrývali 
v stodole u Štefana  Ondrejoviča, jeho 
otca, Skúpy s pomocou priateľa Jána 
Poloreckého, beckovského žandá-
ra (v Beckove bola žandárska stanica 
v druhom dome od „zhoreniska“ Jedno-
ty), im pomohol vybaviť občianske preu-
kazy. S novými dokladmi odišli z Becko-
va – miestny rozhlas hral českú pieseň, 
dohodnutý signál so Skúpym, že môžu 
bezpečne sadnúť na autobus do No-
vého Mesta nad Váhom a po zastávke 
v Moravskom Lieskovom do Uherského 
Brodu a cez Prahu do Chebu na štátnu 
hranicu, ktorú aj obaja úspešne prešli. 
Ďalšie roky žil v USA.

Pravomil Raichl bol po revolúcii reha-
bilitovaný a v roku 2000 prevzal od pre-
zidenta Václava Havla vyznamenanie za 
statočnosť – Rád Bieleho leva a hodnosť 
plukovníka.  

Po úteku väzňov bol roky pokoj, až 28. 
januára 1958 prišli zatknúť Adama Skú-
peho priamo do trenčianskej tlačiarne. 
Urobili aj domovú prehliadku u Skúpeho 
rodičov v Moravskom Lieskovom, našli 
nejaké listy dokazujúce kontakt Skúpe-
ho s Raichlom. Adam Skúpy a Ladislav 
Zámečník boli odsúdení Krajským sú-
dom v Bratislave za velezradu 19. mája 
1958 na 11 a 6 rokov. Na slobodu sa 
dostali vďaka amnestii v máji 1960. Skú-
py až do penzie pracoval v Novom Mes-
te nad Váhom vo Vzduchotechnike ako 
zvárač. 

Žandár Ján Polorecký, nar. 17. 7. 
1917, bol zatknutý 1. 2. 1958 a Vyšší 
vojenský súd v Trenčíne ho odsúdil na 
16 rokov väzenia za velezradu, sabotáž, 
zneužitie právomoci verejného činiteľa. 
Trest si odpracoval na Příbramsku v tá-
bore Bitýz. Prepustili ho 20. 7. 1965 po 
7 a pol roku. Po návrate sa s manželkou 
Helenou, s ktorou mal dve dcéry, rozvie-
dol a dom v Beckove predali. Pracoval 
na Starej Turej a presťahoval sa do Vrbo-
vého, kde aj v roku 2005 umrel. 

Ich dobrodružné putovanie sa stalo 
námetom na film, vyšlo niekoľko článkov 
v rôznych časopisoch i v knižných vyda-
niach. Dlhé roky sa príbehom Pravomi-
la Raichla zaoberá publicista Jaroslav 
Čvančara, Ústav pro studium totalitních 
režimů, ktorý s plukovníkom Raichlom 
nadviazal osobný kontakt. Pripravuje kniž-
ku, ktorá vyjde pred Vianocami 2016. Pri 
svojej návšteve v Beckove 15. júna 2016 
nám prezradil, že v nej bude zmienka aj 
o udalostiach v Beckove. Uvidíme, v kaž-
dom prípade je pozitívne, že autor chcel 
aj na vlastné oči vidieť miesta spojené so 
životom svojho hrdinu.

Pán Čvančara nám poskytol fotogra-
fiu P. Raichla, vznikla počas jeho náv-
števy Beckova pri natáčaní  filmového 
dokumentu Dagmar Průchové, Poutník 
v krajině paměti, 1993, o živote Pravo-
mila Raichla.                                        DB

(pokračovanie v budúcom čísle).

V Beckovských novinách 3/2014 
sme písali o novomestskom podcho-
de, kde sa nachádza graffiti Beckova. 
Po necelých dvoch rokoch sa sprejeri 
zo Street Madness production v spo-
lupráci s mestom rozhodli pokračovať 
na zvyšných voľných plochách v pod-
chode. Počas Bielej soboty 23. marca 
2016 pribudla k regionálnym motívom 
ďalšia maľba Beckovského hradu. Ten-
to raz je zrúcanina zobrazená z východ-
nej strany od „Cipca“. Okná gotickej 
kaplnky však zachytili vo fáze pred re-
konštrukciou, počas ktorej v nich pri-
budli kamenné články ostenných otvo-
rov. Chalanom sa však podarilo opäť 
umelecky zobraziť dominantu Beckova 
a aj takýmto spôsobom odprezentovať 
okoloidúcim našu obec. Podľa spolu-
organizátora Marka Jurena z Nového 
Mesta nad Váhom sa do projektu zapo-
jilo približne dvanásť sprejerov. Medzi 
nimi i legenda slovenskej graffiti scé-
ny DAOR, ktorý ukazuje svoju tvorbu 
po celom svete. Dielo však ešte stále 
nie je zavŕšené, nakoľko v podchode 
zostal voľný priestor, a tak uvidíme, či 
sa hrad dočká aj tretieho spracovania.

Kristína Jurzová

GRAFFITI 
Beckovského hradu 2
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AKO SOM S DEDKOM PÁLILA STARÉ PENIAZE 
Môj dedko bol úžasne šporovlivý človek. Celý život ukladal korunku ku korunke. 

S babkou sme mu vraveli, aby kúpil nejaký nábytok, lebo tam bol len starý, ošúchaný. 
Nechcel o tom ani počuť.Hovoril babke: „Eva moja, a načo budeme na starosť dom 
zariaďovať? Až nám vnukovia dorastú, dáme im peniaze, nech si kúpia, čo chcú.“

Ale ja som už nechcela spávať na tom slamenom strožoku, zle sa mi tam spalo. 
Tak som dedka prosila, aby mi dal peniaze, že si kúpim kanape. No dedko len sľu-
boval, že mi peniaze dá, ale stále to odkladal. Bolo to v roku 1953. Raz som bola 
u našich susedovcov Wienerovcov. Práve k nim prišla návšteva z Prahy. Boli to dvaja 
páni. Potichu im vysvetľovali, že vedia z dôverného zdroja, že onedlho bude mena 
peňazí. Pani Wienerová prišla za mnou a požiadala ma, aby som šla do kuchyne 
a pomohla kuchárke. Ja som tam nešla, ale som letela rovno k babke. Rozpovedala 
som jej o dvoch pánoch, či robia na ministerstve v Prahe a ako prezradili, že bude 
mena peňazí. Zavolala som aj dedka, všetko som mu povedala a zaviazala som ho, 
aby to nikomu neprezradil. Miesto toho, aby čím skôr začal nakupovať, a tak sa zba-
vil peňazí, vytiahol remeň. Začal ma ním šľahať a veru poriadne. Tak som ušla do-
mov k tatičkovi. Ten si ma vypočul, nemal síce veľa peňazí, ale to kanape mi kúpil. 

SPOMIENKY NA BECKOV IV. podľa rozprávania Eleny Škultétyovej rodenej Čiklovej

 Dňa 4. 6. 2016 sa uskutočnilo stretnutie žiakov základnej školy v Beckove, roč-
ník 1950–1951.

 Nebolo to prvý raz, ale teraz o to srdečnejšie a vzácnejšie. Uplynulo už 50 rokov, 
čo sme opustili brány základnej školy. Samozrejme, roky sa na nás zapísali, ale du-
chom sme zostali stále mladí a čo sa dnes veľmi nenosí – máme sa radi a veľmi radi 
sa stretávame a vždy je niečo nové, s čím sa chceme pochváliť. Chcem sa i touto 
cestou poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili a poprosiť i ďalších, aby si 
o rok našli miesto v srdiečku i pre spolužiakov, radi ich uvidíme – čas plynie rýchlo. 

 Všetkým ďakuje Eva Budiková

Čože je to päťdesiatka....

číslo 3 - jún 2016

Na dedka som sa hnevala, radšej som k nemu nešla. Za necelý mesiac bola naozaj 
mena a dopadla na ľudí veľmi ťažko. Peniaze sa stali bezcennými. Skoro všetci pri-
šli o svoje úspory. Dedko núkal peniaze ľuďom, ktorí ich nemali, aby si ich zobrali 
a pomenili v banke. No skoro nikto ich nechcel. 

Tak zobral starý drevený kufor, čo mali regrúti a šiel s ním k hnojisku pred maš-
taľami. Vyhĺbil doňho jamu. Nahádzal do nej všetky peniaze a zapálil ich. Ale okolo 
bolo plno suchého lístia a hnoja a to všetko sa chytilo. S hrôzou si uvedomil, že od 
plameňov sa môžu chytiť aj maštale. Začal strašne kričať. Pribehla som s hrabľami 
a zahrabávala suchý hnoj s mokrým. Pribehol aj paholok, ten prekopával celé hno-
jisko. Podarilo sa nám to uhasiť a popolievali sme to ešte aj vodou. Objal ma a ľuto-
val, že ma nepočúvol a nedal mi tie peniaze. Celý život s babkou hrdlačil, všetko, čo 
dorobili, predávali na trhu v Novom Meste a peniaze si odkladali. A teraz o všetko 
prišli a zostali chudobní ako kostolné myši.

Rozprávanie Eleny Škultétyovej zapísal a pre Beckovské noviny poskytol 
Milan Stano (Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď, Bratislava).                      

(pokračovanie)

V nedeľu 22.5.2016 sa konala v Kunoviciach na Morave Jízda 
králů. A práve toto mestečko a toto podujatie bolo cieľom autobu-
sového zájazdu Jednoty dôchodcov v Beckove. 

Jízda králů má dlhoročnú tradíciu. Prvá písomná zmienka 
je z r. 1897. Už v r. 1771 je doložená jej obdoba pri príležitosti 
návštevy cisára Jozefa II. na kunovickej fare a jeho následného 
sprievodu do Uherského Hradišťa. Išlo o tzv. banderium – sku-
pinu miestnych chlapcov, ktorí na vyzdobených koňoch sprevá-
dzali významné osoby pri ich návšteve obce. Jízdu králů verejne 
povoľuje starosta. Tohtoročná kunovická Jízda králů bola v zna-
mení 20. výročia jej znovuobnovenia. 

O 8,00 hod. sa vydáva autobus s účastníkmi zájazdu z Beckova 
na cestu. Asi o 1,5 hod. zastavujeme na parkovisku v Kunoviciach. 
V tomto čase sa práve konalo žehnanie Jízde králů a nasledovalo 
žiadanie kráľa. Tento rok ním bol 11-ročný chlapec. Celý deň sme 
mali možnosť vidieť vyparádené kone a rôzne dobové kočiare. 
Na Panskom dvore – nádvorí bol jarmok vína, vyhrávala dychová 
hudba, vystupoval folklórny súbor z našich susedných Trenčian-
skych Stankoviec Rozvadzan. Pred radnicou spievali mužské zbo-
ry. Na námestí vedľa radnice sa konal jarmok, kde bola možnosť 
občerstviť sa a ochutnať rôzne špeciality. 

Súčasťou nedeľňajšieho programu Jízdy králů bola aj slávnost-
ná svätá omša v kostole sv. Petra a Pavla za účasti predstavite-

Zájazd do Kunovíc  

ľov mesta a vzácnych hostí z Texasu. Svä-
tú omšu slúžil olomoucký generálny vikár, 
olomoucký prepošt, rodák z Kunovíc a 
miestny pán farár. Niektorí účastníci zá-
jazdu zašli do Pamiatkového domu, kde 

mali možnosť vidieť výrobu ružičiek. O 17,00 hod. 
sme plní dojmov odchádzali z Kunovíc. Bodkou za 
týmto pestrým dňom bola večera v reštaurácii v Bzin-
ciach pod Javorinou. A večer o pol ôsmej sme šťastli-
vo prišli domov.                                     M. Mináriková

Výlet na Skalice
Kultúrna komisia pripravila pre všetkých milovníkov prírody spoločnú prechádz-

ku náučným chodníkom Beckovské Skalice, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 1. mája 
2016. Stretnutie účastníkov bolo o 14,00 hod. pred klubom pri parku. Trasa bola 
stanovená tak, aby ju zvládli všetky vekové kategórie. Náučným chodníkom sprevá-
dzal predseda ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Ing. Viliam Mas-
lo a botanička RNDr. Katarína Rajcová, ktorá počas prechádzky poskytla výklad 
o vzácnych a chránených rastlinách prírodnej rezervácie Beckovské Skalice, prá-
ve kvitnúcich. Výlet zakončili na salaši Stiborov dvor pri malom občerstvení. Všetci 
účastníci strávili príjemné nedeľné popoludnie v lone nádhernej prírody, spestrené 
Beckovým fotením na pozadí Beckovského hradu.                                                (b)
Zdroj: http://www.obec-beckov.sk/upload/aktuality/aktuallity_2016/pozvanka_na_turistiku.
pdf , fotky pozri: http://www.obec-beckov.sk/index.php?go=215

Foto: Peter Ondrejovič

Foto: D. Badžgoňová
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V tomto príspevku by som sa chcela venovať 
NÁM. To označenie zahŕňa hromadu ľudí – vedú-
cich, dobrovoľníkov a členov, ktorých združuje ra-
dosť z aktivity: vedeckej, prírodovednej, hudobnej, 
dramatickej, športovej, či len tej takej spoločen-
skej – zmysluplne trávime spolu voľný čas. Náš 
klub zastrešuje deti z novomestského regiónu 
a v tomto článku sa budeme rozprávať konkrétne 
o nás – členoch z Beckova (členská základňa Bec-
kov). Členskú základňu tvoria deti, rodičia a my 
- Mgr. Martina Striežencová, Mgr. Ľubica Babuli-
cová, Mgr. Martin Babulic. Sme ľudia-nadšenci, 
ktorí sa venujú deťom, mládeži, občas aj „dospe-
lákom“ vo voľnočasových aktivitách. Naše projek-
ty sú podporované z dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 
2014–2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slo-
venský inštitút mládeže. A možno teraz, na konci 
školského roka prišiel ten správny čas na bilanco-
vanie našej činnosti a aktivít.

Čo znamená AMAVET?
Je to skratka pre Asociáciu pre mládež, vedu 

a techniku. AMAVET je mimovládna nezisková organi-
zácia, ktorá združuje desiatky klubov, ako sme my – 
po celom Slovensku.

Ako, kde a kedy sme začínali?
Mnohí z vás možno vedia a možno aj nie, že 

náš klub pôsobí v Beckove od októbra 2013. Za-
čínali sme ako malý klub, ktorý pôsobil najmä v ZŠ 
s MŠ Beckov. Vďaka spolupráci našej hlavnej ve-
dúcej PhDr. Márie Ďuríkovej a bývalej pani riaditeľ-
ky Mgr. Anežky Ilavskej vznikol úspešný, dlhodobý, 
vedecko-vzdelávací program pre deti našej základnej 
školy. Medzi pravidelné aktivity patrili Prírodovedný 
krúžok, či rôzne voľnočasové akcie pre deti – exkur-
zie, odborné a interaktívne prednášky z rôznych ob-
lastí, letné tábory, dokonca aj v zahraničí. Momentál-
ne už v ZŠ Beckov nepôsobíme. Aktivity vykonávame 
pre deti priamo v obci. Sídlo klubu máme v Novom 
Meste nad Váhom (pôsobíme v celom regióne Nové 
Mesto nad Váhom), takže ak by sme chceli spome-
núť všetky aktivity nášho klubu, rozpísali by sme sa 
na niekoľko strán.  

Tak trocha o nás: AMAVET klub 956 (členská základňa Beckov)
Naše najvýznamnejšie aktivity
Na základe dlhodobej spolupráce medzi naším klu-

bom a SNM – Prírodovedným múzeom sa deti štvrť-
ročne mohli zúčastňovať interaktívneho edukačného 
programu Škola v múzeu / Veda hrou priamo v múzeu 
pod vedením známeho entomológa RNDr. V. Jánske-
ho. Deti mali možnosť absolvovať prednášky v rôznych 
oddeleniach múzea, navštívili dokonca aj tie časti, 
ktoré neboli sprístupnené verejnosti. Išlo teda o dlho-
dobé vzdelávanie a vedenie. 

Spoluprácou so SAV Bratislava vznikol v r. 2013 
veľmi úspešný projekt, ktorý sa realizoval v ZŠ Bec-
kov – Popoludnie s vedou pod Beckovským bralom, 
ktorý mal až nadregionálnu účasť. Išlo o vydarenú 
akciu, počas ktorej sme vytvorili prostredie vedy, 
experimentu, zábavy a vzájomnej interakcie medzi 
vedcami a účastníkmi našej akcie. Odbornými ga-
rantmi boli Ing. E. Kováčová, RNDr. V. Šmatko zo 
Slovenskej akadémie vied, za ZŠ Beckov bola od-
borným garantom pani učiteľka Mgr. A. Zatkalíková. 
Išlo o prezentácie a interaktívne prednášky z oblastí 
paleontológie, biológie, entomológie, včelárstva, fy-
ziky a chémie, mykológie, astronómie, atď. Veľmi nás 
prekvapil záujem o túto akciu, spätne sme sa dozve-
deli o pozitívnych ohlasoch na túto akciu od účastní-
kov z iných základných škôl, či od individuálnych náv-
števníkov a nadšencov pre vedu a techniku. 

Momentálne stále prebiehajú prednášky, vzdeláva-
cie pobyty a exkurzie pre deti. Určite musím spome-
núť exkurzie do Jadrovej elektrárne v Mochovciach 
– Energoland, či Poľnohospodárske múzeum v Nitre, 
ktoré sme absolvovali v začiatkom tohto júna. Pre deti 
z Beckova, Nového Mesta nad Váhom a iných obcí 
sme vytvorili ponuku krúžkov, ako sú napríklad Tvorivé 
čítanie pod vedením našej dlhoročnej dobrovoľníčky 
Mgr. Anežky Ilavskej; Programovanie z LEGA, Hejné-
ho matematika, Štebotalko, Turistický krúžok, Drama-
tický krúžok, atď. Ako sami vidíte, ponuka je naozaj 
široká a čo nás teší, že aktívnymi účastníkmi krúžkov 
a exkurzií sú aj deti z Beckova. 

Deti – zázračné bytosti z krajiny fantázie
V neposlednom rade musím spomenúť najmä deti. 

Pre ne a kvôli nim toto všetko robíme. Sú našou zák-

ladňou, hnacím motorom a nevyčerpateľným zdrojom 
nápadov a inšpirácií. Za roky nášho fungovania sa do-
kázali vypracovať na celkom „slušný vedecko-báda-
teľský tím“. Okrem reprezentácie nášho klubu na rôz-
nych olympiádach či súťažiach, majú naše deti prehľad 
v každej oblasti, ktorej sa aktívne venujeme. Aj počas 
letných táborov a pobytov absolvujú rôzne vzdelávacie 
aktivity: prírodovedné, fyzikálne, chemické, ale aj tie 
tvorivé: dramatické, hudobné, športové, tvorivé diel-
ne. Učia sa pracovať s encyklopédiami, informáciami 
z odborných stránok na internete. Mať „otvorené oči 
a uši“ v prírode je základom pre každý kvíz, ktorý po-
čas tábora absolvujú. Samozrejmosťou je aj účasť na 
DUK – Detská univerzita Komenského, ktorú každo-
ročne absolvujú deti, ktoré sa chcú vzdelávať aj počas 
letných prázdnin.

Čo chystáme?
V šk. roku 2016/17 máme v pláne pokračovať 

v krúžkoch pre deti (Tvorivé čítanie, Hejného matema-
tika, Anglický jazyk, Programovanie z LEGA, Spozná-
vanie Slovenska, Divadelný krúžok, atď.). Samozrej-
mosťou je nadviazanie a pokračovanie v spolupráci 
s našimi odbornými garantmi, plánujeme vytvoriť novú 
ponuku vedecko-bádateľských exkurzií a prednášok. 
Všetky krúžky sa konajú v Novom Meste nad Váhom 
(Súkromné centrum špeciálno-pedagogického pora-
denstva Kálnica) – takže ak máte záujem, ponuka platí 
aj pre vaše dieťa. Zážitkové aktivity, exkurzie, voľnoča-
sové aktivity vytvárame v Beckove aj v Novom Meste 
nad Váhom.

Toto leto nás čaká ešte vzdelávací a dobrodruž-
ný výlet pre deti z Beckova – Dobrodružné Beskydy 
2016, ktorý sa bude konať v Makove. Pre deti sme pri-
pravili športové, hudobné, bádateľské aktivity plné ra-
dosti, priateľstva a spoločných skvelých zážitkov v pro-
stredí krásnej prírody Kysuckých Beskýd.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za dlho-
ročnú spoluprácu všetkým deťom, rodičom, občanom 
našej obce a dobrovoľníkom, ktorí nás podporili akým-
koľvek spôsobom. Tešíme sa na ďalšie spoločne strá-
vené chvíle. J

Mgr. Martina Striežencová, 
Mgr. Ľubica Babulicová, Mgr. Martin Babulic

Chátrajúci strom a ešte horší obrázok na ňom. Poškodený, dolámaný, celý pre-
močený. Od detstva sme s našimi rodičmi radi chodili na prechádzku „Pod ob-
rázok“. Je to také príjemné, tiché miesto. Človek si tam posedí a zabudne na 
celý svet. Len v poslednej dobe sa stalo nepekným miestom. A tak sa 16. apríla 
stretla výborná partia ľudí, aby opäť vrátila tomuto miestu dôstojnosť. Stretávka 
bola v pracovnom pri kostole a išlo sa hore. Aj keď nám slniečko riadne pieklo, 
my sme sa nevzdávali a stúpali sme hore kopcom. Naša námaha bola ale čosko-
ro odmenená. Už pomaly plaziačky sme prišli na poľovnícku chatu, kde bolo už 
prichystané občerstvenie. Pani Striežencová, alias moja mama, varila kapustnicu. 
Maťa Gábová, čo by po nočnej, už chystala na stoly občerstvenie. A tak sme sa 
museli najprv posilniť, aby sme vládali robiť. Po výdatnej strave a ešte výdatnejších 
nápojoch sa začala naša práca. Najprv sme čistili okolo oskorušky, vyklčovali sme 
kríky, vyčistili sme svah od buriny. Chlapi medzitým povytínali hrubšie kríky, vyrov-
nali kopček a nainštalovali vlastnoručne vyrobené lavičky pre pocestných. Potom 
pripevnili na strom nový obraz Panny Márie s historickým prehľadom. Po tejto 
skoro dvojhodinovej práci prišlo finále. Pán farár Cyril Adam posvätil tento obraz 
aj miesto. Aby každý z nás, kto prejde okolo tohto miesta, sklonil hlavu, oddýchol 
si na tomto mieste a možno aj zaspomínal na časy minulé a dávne. Tento obrad 
bol veľmi krásny, aj vtáčiky stíchli, aby precítili ten vzácny okamih. Po duchovnom 
nasýtení nasledovala hostina. Nemohla chýbať výborná kapustnica, opekačka, 
oddych v tieni stromov na poľovníckej chate a spomínanie. Asi najväčšou atrak-
ciou pre deti bolo vojenské auto, na ktorom prišla rodina Peťa Gábu, aby mohli 
vyviezť všetko potrebné nielen na varenie, ale aj čistenie miesta. Ale všetko má 
svoj koniec. Atak aj naše príjemné stretnutie sa muselo skončiť. Avšak odchádzali 
sme s pocitom dobre vykonanej práce a že Tá, pre ktorú sme to robili, bude za 
nás všetkých prosiť u svojho Syna.

A prichádza ďakovanie. Títo ľudia nečakajú na poďakovanie, ale predsa. Veľká 
vďaka vdp. Cyrilovi Adamovi, Mgr. Anežke Ilavskej a jej vnukovi Jonášovi a vnučke 
Klárke, p. Štefanovi Vazovanovi a jeho manželke Majke, p. Petrovi Gábovi a jeho 

Náš OBRÁZOK

manželke Maťke, p. Ľubošovi Gábovi a jeho drahej polovičke Aďke, deťom Tomino-
vi, malinkej Elke a Stelke, p. Júliusovi Majzlovi a jeho manželke Maťke, synovi Mar-
tinkovi a ich dcérke, Aničke Hyžovej, Jankovi Gábovi, p. Dušanovi Stehlíkovi a jeho 
manželke Ajke a deťom Sárinke, Tobinkovi, Šimonkovi, Aďovi Kelešimu, p. Martinovi 
Babulicovi a jeho manželke Ľubke a ich deťom Julke a Maruschke, p. Pavlovi Strie-
žencovi a jeho manželke Martuške.

A poďakovanie patrí aj PZ Hurban Beckov za poskytnutie chaty.
Obrovské ĎAKUJEM!

Pre BN napísala Martina Striežencová

číslo 3 - jún 2016

Foto: Facebook Štefana Vazovana
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Život v cudzine – rodina Polláková
Rodinka Polláková sa rozhodla postaviť si domček 

v Beckove a už 3 roky tu bývajú. Predtým žili nejaký 
čas v zahraničí. Ako ich život v cudzine ovplyvnil, čo 
tam zažili, a prečo sa rozhodli práve pre Beckov sa do-
zvieme v rozhovore s Ankou Pollákovou. 

Viem o tebe, že spolu s celou rodinkou ste nejaký 
čas žili v zahraničí. Môžeš nám povedať, kde to bolo 
a čo bol dôvod vášho pobytu v zahraničí?

Žili sme v USA na Floride, konkrétne v Tampe. Man-
žel pôsobil ako člen vojenskej delegácie SR pri ame-
rickom veliteľstve.

Ako dlho ste tam boli?
V zahraničí sme boli 3 roky.
Čo si tam robila ty, deti a manžel?
Keďže som po príchode nevedela angličtinu, situ-

ácia ma donútila učiť sa jazyk, takže som navštevova-
la jazykové kurzy, aby som sa mohla dohovoriť nielen 
s rodinnými príslušníkmi ostatných zahraničných dele-
gácií, ale aj s miestnymi obyvateľmi. Deti navštevova-
li miestnu strednú školu, na ktorej absolvovali všetky 
predmety v anglickom jazyku. Bolo to pre nich ťažké, 
ale zvládli to.

Aký je tvoj najkrajší zážitok? Čo pekné si tam za-
žila?

Moj najkrajší zážitok bol, keď bolo organizované via-
nočné stretnutie amerických aj zahraničných vojakov. 
Každá krajina mala pripraviť jedlo a nápoje z konkrét-
nej krajiny. Pre mňa bolo úžasné, že 60 krajín sa doká-
zalo dohovoriť jedným jazykom, angličtinou.

Naopak, čo bol tvoj najhorší zážitok? 

Môj najhorší zážitok bol, keď sme s deťmi bez man-
žela leteli na Slovensko na pár dní a pokazilo sa lietad-
lo, našťastie ešte pred odletom. Po pár hodinách sme 
odleteli náhradným lietadlom.

Pozeráš sa na svet teraz inak? V čom ťa to ovplyv-
nilo, zmenilo možno tvoje zmýšľanie? 

Myslím si, že naša rodina mala šancu vidieť kus sve-
ta za veľkou mlákou, naučiť sa jazyk, stretnúť úžas-
ných a priateľských ľudí, spoznať ich tradície, ochut-
nať iné jedlá... Pobyt v USA u mňa ovplyvnilo hlavne 
hľadanie si zamestnania po návrate na Slovensko. Na-
vštevovanie jazykových kurzov stálo za to!

Je niečo, čo si tam mala rada a tu ti to chýba? 
Chýbajú mi priatelia, ktorí mi veľmi pomohli a príro-

da, ktorá bola iná ako u nás.
Čo bolo na Floride, floridskej prírode pekné? 

V čom bola iná ako slovenská?
Florida je polostrov a kopce tam nie sú žiadne, len 

rovina. Z jednej strany sa nachádza Atlantický oceán 
a z druhej Mexický záliv. Príroda je tam síce krásna, 
ale nebezpečná, pretože pol roka tam trvá hurikáno-
vá sezóna.

Sú ľudia tam v niečom iní ako tu?
Nemyslím si, že ľudia v USA sú iní ako na Sloven-

sku. Sú milí, priateľskí, keď treba boli ochotní nám po-
mocť.

Vedela by si si tam predstaviť život? 
Všetko tam bolo fajn, ale rodina, pritelia a rodný kraj 

by mi vždy chýbali, takže by som tam určite nechce-
la žiť.

Keďže nie ste ani jeden z Beckova a žijete tu už 
3 roky, prečo ste si vybrali práve Beckov?

Ja som sa narodila v Trenčíne a manžel je tiež Tren-
čan. Často sme Beckov navštevovali pred tým, ako 
sme si tu postavili domček. Sú tu úžasní ľudia, hrad 
a okolie. Taktiež sa radi zúčastňujeme rôznych aktivít. 
Sme tu naozaj šťastní a už si ani nevieme predstaviť 
bývať na inom mieste!

Ďakujem za rozhovor a nech sa vám tu dobre žije, 
v tom našom Beckove!

Rozhovor pripravila R. Prokopenská 

Žihľava
Rastlina, ktorej sa zväčša vyhýbame pre neprí-

jemné svrbenie pri dotyku s ňou. Naši predkovia 
z mladej žihľavy pripravovali rôzne jedlá, pridáva-
li ju do šalátov. Najliečivejšia je zberaná v máji. 
Mladé listy sa sušia na čaj. Žihľava pomáha pri 
kožných ochoreniach ako aj bolestiach kĺbov. Vy-
skúšali ste ju, ale nechutí vám? Vylepšite si ju pri-
daním medovky, kamiliek alebo mäty. A že sa pri 
zbere popŕhlite? Nevadí, aspoň „nebudete mať 
reumu“.                                                                    

LP

číslo 3 - jún 2016

KÚPELE
Kúpele sú odjakživa spájané s liečením rôznych akútnych aj chronických 

ochorení, prinavracajú pacientom zdravie, ale v neposlednej rade sú aj 
miestom odpočinku, oddychu a relaxácie. A tu je prehľad niektorých z nich.

Brusno – liečba obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho traktu, po-
hybového aparátu, choroby z porúch látkovej výmeny, ale aj niektoré choroby 
z povolania, ako je ochorenie pečene toxického pôvodu.

Trenčianske Teplice – hlavne pohybový aparát po operáciách chrbtice, 
výmene bedrových a kolenných kĺbov.

Turčianske Teplice – liečba pohybového aparátu a chrbtice, liečba mo-
čového ústrojenstva, gynekologické a neurologické choroby, tiež choroby 
z povolania.

Piešťany – hlavne liečba pohybového aparátu a chrbtice, reumatické 
ochorenia, alergie a poruchy trávenia, poruchy prekrvenia.

Lúčky – gynekologické choroby a liečba neplodnosti, tiež onkologické 
choroby, ale v poslednom období aj liečba pohybového aparátu a chorôb 
z povolania.

Brusno – liečenie tráviaceho ústrojenstva, choroby močového traktu, lieč-
ba porúch látkovej výmeny, ako je cukrovka a hyperlipidémia.

Bardejov – hlavne liečba zažívacieho ústrojenstva po operáciách žlční-
ka, žalúdka, onkologické choroby, ale aj ochorenia obehového ústrojenstva, 
choroby obličiek a močových ciest.

Vyšné Ružbachy – indikáciou pre kúpeľný pobyt sú onkologické ocho-
renia, choroby pohybového a tráviaceho ústrojenstva, metabolické choroby, 
duševné ochorenia, ženské a obličkové choroby a choroby z povolania.

Kúpele Číž – liečba nervových ochorení, obehového a pohybového apa-
rátu, poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou. 

Smrdáky – patria medzi najúčinnejšie prírodné kúpele v strednej Európe, 
kde sa liečia hlavne kožné choroby ako psoriáza a ekzémy.

Nový Smokovec – liečba prieduškových a pľúcnych ochorení, stavy po 
operáciách horných a dolných dýchacích ciest, alergické nádchy a liečba 
pľúcnych fibróz.

Sliač – hlavne liečba ischemickej choroby srdca, liečba hypertenzie, stavy 
po operáciách srdca a po infarktoch.

Indikácie k pobytu v kúpeľoch závisia od ochorenia, na ktoré sa pacient 
lieči a kúpeľný návrh vypisuje odborný lekár podľa indikačného zoznamu. 

MUDr. Lenka Benáková

 7. jún – dobre na záhrade
12.  jún – najkrajšie dni roka
17.  jún – prvé kúpanie
20. jún – zavčas rána svitá 
25. jún – všetko vonia v poli.

Kalendár Z pranostík sú známe: 

 Medardová kvapka štyridsať dní kvapká. 
 Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí. 
 Na sv. Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.                          

LP

Kalendár býval kedysi v každej rodine. Zapisovali sa 
tam rôzne udalosti, aké bolo počasie, čo robili. Vedeli to 
napísať jednoducho a výstižne. Napríklad na mesiac jún:

Zbierame 
letné 

bylinky
Je jún a prišlo leto. Ak sa vyberiete do prírody, na-

zbierajte si letné bylinky. Jún je ideálny mesiac na ich 
zber. Už tradične sa v dňoch okolo Jána zbierajú pre 

ich liečivé účinky. Pri poľných cestách kvitne hlu-
chavka biela, zbierame vňať alebo biele kvety. Šal-
via lekárska obľubuje suchú vápnitú pôdu, zbierajú 
sa listy. Pamajorán obyčajný kvitne do augusta, zbie-
rame vňať alebo kvety. Lesná jahoda rastie na vlh-
kých miestach, nájdeme ju na začiatku lesa či lúky, 
zbierame mladé listy i plody. Repík lekársky svojím žl-
tým kvetom je neprehliadnuteľný, zbierame kvitnúcu 
vňať. Zbierame kvety a plody ďalších liečivých rastlín 
– takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ale keď vás 
upúta nejaká bylina, ktorú dobre nepoznáte, neberte 
ju – zbierame len tie rastliny, ktoré dobre poznáme. 

 LP
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Úspech na okresnej súťaži
V sobotu 18. júna 2016 sme všetci hasiči s napä-

tím očakávali výsledky Okresnej súťaže požiarneho 
športu v Čachticiach, na ktorej sa zúčastnili členovia 
beckovského hasičského zboru. Veľká radosť zavládla 
po vyhlásení výsledkov, kde sa DHZ Beckov objavil na 
11. mieste z celkového počtu 24 súťažiacich, ale ešte 
potešujúcejšie je získané 4. miesto v kategórii PS12 
s obsahom motora 1500 cm3. Po takmer dvojmesač-
nom pravidelnom tréningu na ploche pri beckovskom 
ihrisku, kde chlapci neúnavne cvičili útok si zaslúžia 
ocenenie a pochvalu. Na súťaži si po prvýkrát obliekli 
reprezentačné tričká, ktoré zbor dostal od Beckovča-
na p. Petra Čikla a Motoklubu Beckov za spoluprácu 
počas prebiehajúcich motokrosových pretekov, kde 
hasiči pravidelne poskytujú požiarnu hliadku a zabez-
pečujú kropenie dráhy. 

Projekt Celoplošné rozmiestnenie 
síl a prostriedkov

Dobrovoľný hasičský zbor v Beckove sa zapojil do 
projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostried-
kov, z čoho vyplýva nielen finančná dotácia, ktorú zbor 
získal, ale aj plnenie povinností. Jednou z nich je aj 
absolvovanie základných školení členov DHZ. V tom-
to roku sa zúčastnilo školenia v Zemianskom Podhradí 
a ďalší 4 členovia (Ján Jaroščiak, Peter Šimko, Ján Ko-
níček a Marek Jaroščiak), získali spôsobilosť pre výkon 
činností v zbore. Následne museli prejsť zdravotnou 
prehliadkou, ktorá je potrebná na výkon záchranných 
prác podľa zákona 314/2001. Individuálnych špecific-
kých školení sa zúčastnil Norbert Ondrčka – školenie 
rozhodcov na Starej Turej a Marek Šutovský – škole-
nie veliteľov v Novom Meste nad Váhom. 

Brigáda a zrepasovanie striekačky 
PS12

Budova požiarnej zbrojnice už od minulého roka 
prechádza opravou a upratovaním, čo si hasiči robia 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

Foto 1

svojpomocne. Na jar tohto roka si zorganizovali spo-
ločnú brigádu, za účelom preorganizovania uskladne-
nia materiálu pripravili regálový systém na uskladnenie 
materiálno-technického vybavenia zbrojnice. Plánom 
do budúcnosti je kompletná oprava strechy na zbroj-
nici. Veľa osobného času venovali Oliver Tekula, Ján 
Koníček a Patrik Černák oprave a repasácii „mašiny“ 
pod odborným názvom Prenosná striekačka PS12, 
ktorá slúži na prevedenie požiarneho útoku. Preto sa 
chlapcom tak dobre darilo na súťaži, lebo podstatnú 
časť úspechu tvorí práve dobre fungujúca prenosná 
striekačka. 

Zásahy, požiarne hliadky
Za posledné dva mesiace sa uskutočnili dva výjazdy 

k požiarom. Dňa 27. 5. 2016 vo večerných hodinách 
bol veliteľovi Šutovskému ohlásený rozsiahly oheň pri 
Váhu, kde neznáma osoba zapálila množstvo konárov 
a suchej trávy. Tento značne sa rozpínajúci požiar spo-
zoroval a ohlásil člen zboru Oliver Tekula, ktorý s ve-
liteľom a Ľubošom Hajdúškom oheň uhasili. Bol po-
trebný výjazd Tatry T148 a spotrebovaných 3000 litrov 
vody. Druhý zásah sa konal v nedeľu 19. 6. 2016 tiež 
v podvečerných hodinách, ktorý bol veliteľovi ohlá-
sený operačným strediskom v Trenčíne. Jednalo sa 
o požiar trávnatého porastu v katastri obce Beckov, 
časť Miškovská. Do pol hodiny boli beckovskí hasiči 
na mieste a za asistencie trenčianskych profesionál-
nych hasičov požiar uhasili, čím spotrebovali 6000 lit-
rov vody. Do príchodu hasičov sa požiar snažili uhasiť 
už prítomní občania p. Dušan Hladký so synom Zde-
nom. Opäť bol nutný výjazd Tatry T140, ktorú riadil 
Ľuboš Hajdúšek a zasahovali Patrik a Peter Šimkovci 
s veliteľom. Vznik oboch požiarov je z dosiaľ neziste-
ných príčin, pravdepodobne z dôvodu nezodpovedné-
ho konania neznámych občanov. Prosíme o zvýšenú 
opatrnosť počas suchých letných dní, aby zbytočných 
požiarov bolo čo najmenej. 

Okrem zásahov sa beckovský hasičský zbor zú-
častnil požiarnych hliadok na motokrosových prete-

koch prebiehajúcich na trati 
Motoklubu v Beckove, ako aj 
počas prestížneho oceňova-
nia na hrade pod názvom Bec-
kovské slnko. Neodmietli ani 
účasť na obecnej akcii poria-
danej pri príležitosti MDD, aby 
detičkám priblížili prácu hasi-
čov a dovolili im zblízka pre-
zrieť si nielen Tatru, ale si aj 
odskúšať striekanie prúdnicou 
na terč. Deti prejavili o hasičov 
a techniku mimoriadny záujem 
a boli nadšené. Všetkých prí-
tomných členov to veľmi pote-
šilo a s radosťou a ochotou sa 
malým, možno nádejným hasi-
čom, venovali.

Úcta k patrónovi hasičov sv. Flo-
riánovi

V beckovskom parku stoji socha svätého Floriána, 
ktorý denne chráni našu obec pred nešťastím v po-
dobe živelných pohrôm, dokonca je ochrancom pred 
búrkami, neúrodou a suchom. Nie je to vymyslená po-
stava, ale Florián naozaj reálne žil v dobe rímskej za 
vlády cisára Diokleciána, ktorému slúžil ako plukovník 
cisárskeho vojska. V tom čase, písal sa rok 304, sa 
mnohí vojaci z cisárovho vojska stali kresťanmi a boli 
uväznení. Florián sa snažil pomôcť im dostať sa zo 
zajatia, ale za tento počin bol odsúdený na smrť ho-
dením do vody s kameňom uviazaným na krku. Túto 
vodu oddávna používali na hasenie požiarov. Za svo-
ju odvahu a nasadenie vlastného života za záchranu 
svojich spoluvojakov bol vyhlásený za patróna hasičov 
a záchranárov. 

Je vzorom pre všetkých, ktorí svoj život nasadzujú 
za záchranu iných, preto sa dňa 4. 5. 2016 na svia-
tok svätého Floriána zišli členovia hasičského zboru 
v Beckove, aby si uctili jeho príkladný život a položili 
veniec s veľavravným nápisom: „Bohu na slávu a blíž-
nemu na pomoc“.

Podľa podkladov DHZ Beckov spracovala 
Petra Šutovská

Foto 1: Marek Šutovský 
Členovia DHZ Beckov počas Okresnej súťaže v Čach-
ticiach. Zľava: Martin Vojtek, Peter Šimko, Patrik Čer-
mák, Patrik Šimko, Andrej Štefánik, Ján Koníček, Ma-
rek Jaroščiak, Oliver Tekula a Miroslav Malec, ktorý 
ako starší člen chlapcov sprevádzal.
Foto 2: archív DHZ
Členovia DHZ počas uctenia si sviatku svätého Floriá-
na, patróna hasičov.

Foto 2

Dňa 18. 6. 2016 v rámci mesiaca poľovníctva usporiadalo PZ 
HURBAN – Beckov spomienkový pretek na zaslúžilého člena 
pána Rudolfa Pajtinu, ktorý zomrel pred 40 rokmi. Menovaný mi-
loval prírodu beckovského chotára, pre mnohých z nás je vzorom 
ako poľovník. Súťažilo sa v streľbe z malokalibrovky na terč srnca, 
kamzíka a diviaka. S nástrelom 296 bodov zvíťazil Pavol Trebatický 
z Čachtíc, druhý s nástrelom 296 bodov skončil Ing. Ján Kováčik 
z Nového Mesta nad Váhom, tretí s nástrelom 294 bodov skončil 
Jaroslav Šimo z Čachtíc a štvrtý s nástrelom 294 bodov skončil 
Daniel Matečný z Trenčianskych Stankoviec.      

Pavol Hladký

Na fotografii zľava tretí Jaroslav Šimo, v strede víťaz Pavol Treba-
tický a napravo druhý Ing. Ján Kováčik. 

Strelecký pretek

Firma Stolárstvo Martiš vyrába na ob-
jednávku pre okolité poľovnícke združe-
nia malé posedy k ochrane poľnohos-
podárskych a lesných kultúr na spôsob 
plašenia a odlovu zveri. 

Na posede imituje plašenie z pose-
du náš občan Marián Beták.

Dňa 14. 5. 2016 na strelnici PZ Hur-
ban Beckov sa strieľala I. liga SPZ na 
oblúkovom strelišti, kde zvíťazil Igor Ne-
koranec z Martina nástrelom 77/80, 
ktorým obhájil titul majstra streľby.   PH

Ochrana poľnohospodárskych 
a lesných kultúr

Foto: Ing. Marek Jambor



Beckovské novinyBeckovské NOVINY          www.obec-beckov.skî 18

Jedného dňa sa Boh spýtal sv. Františka.
BOH: František, ty vieš všetko o záhradách a prírode, 

čo sa to deje tam dolu na Zemi? Čo sa to stalo púpavám, 
fialkám a tým ďalším rastlinám, ktoré som pred stáročiami 
vysadil? Mal som perfektný bezúdržbový záhradný plán. 
Tie rastliny rástli v hocijakej pôde, vydržali sucho a samy 
sa dostatočne množili. Nektár z kvetov trvaliek priťahoval 
motýľov, včely a kŕdle spevavých vtákov. Očakával som 
teda, že teraz tam dolu uvidím krásne záhrady plné fa-
rieb a kvetov. Teraz však všetko, čo vidím, sú len zelené 
fľaky...

Sv. František: To všetko ten kmeň, ktorý sa tam usa-
dil, Pane. Hovoria si Prímeštiaci. Začali hovoriť tvojim kve-
tinám „burina“, zo všetkých síl ich kynožia a nahrádzajú 
trávou. 

BOH: Trávou? Ale to je také nudné! Nie je to fareb-
né, nepriťahuje to včely, motýľov, ani vtákov, len slimákov 
a červíkov. Je to citlivé na teplotné zmeny. Naozaj chcú 
títo Prímeštiaci, aby tam rástla iba tráva?

Sv. František: Očividne áno, Pane. Pri jej pestovaní 
podstupujú veľké utrpenie. Každú jar začnú hnojiť a hu-
bia všetky ostatné rastliny, ktoré sa v trávniku objavia.

BOH: Jarné dažde a teplé počasie pravdepodobne 

Rozhovor v Nebi o zeleni na Zemi
spôsobuje, že tráva rastie naozaj rýchle. To teda musia 
byť Prímeštiaci veľmi šťastní.

Sv. František: Zdá sa, že nie sú. Ako náhle trochu vy-
rastie, kosia ju niekedy aj dvakrát za týždeň. 

BOH: Oni ju kosia? Sušia ju ako seno?
Sv. František: Vôbec nie, Pane. Väčšina z nich ju hra-

be a dáva do vriec.
BOH: Do vriec? Je to cenné? Predávajú to?
Sv. František: Nie, Pane. Práve naopak. Platia za odvoz.
BOH: Tak počkaj chvíľku: oni to hnoja, aby to rástlo, 

keď to vyrastie, kosia to a platia za to, aby sa toho zbavili?
Sv. František: Áno, Pane.
BOH: Títo Prímeštiaci musia cítiť v lete veľkú úľavu, 

keď vypínam dážď a zapínam ohrev. To určite spomalí 
rast trávy a ušetrí im to veľa práce.

Sv. František: Tomu nebudete veriť, Pane! Keď tráva 
prestane rásť, rýchlo vyťahujú hadice a platia ešte viac 
peňazí za polievanie, aby mohli pokračovať v kosení a vy-
vážaní.

BOH: To je hlúposť! Aspoň že si nechali nejaké stromy. 
To bolo odo mňa geniálne, musím sa pochváliť! Stromom 
narastú na jar listy pre krásu a letný tieň. Na jeseň opadajú 
a vytvoria prirodzenú prikrývku, aby zadržali vlahu v pôde, 

a tak chránili stromy a kríky. K tomu sa ešte rozložia na kom-
post, aby obohatili pôdu. Je to prirodzený cyklus života. 

Sv. František: Radšej si sadnite, Pane. Namiesto toho 
užitočného kompostovania Prímeštiaci hrabú listy na veľ-
ké hromady a platia za ich odvoz.

BOH: To nie je možné! Čo robia preto, aby chránili ko-
rene stromov a kríky pred mrazmi a aby udržali pôdu vlh-
kú a nevysušenú?

Sv. František: Po tom, čo vyhodia pohrabané lístie, ku-
pujú niečo v igelitových vreciach, čo sa nazýva mulč. Pri-
vážajú to domov a rozsypávajú to na miesto listov. 

BOH: Odkiaľ berú tento mulč?
Sv. František: Oni kálajú stromy a rozomelú ich, aby 

tento mulč vyrobili. 
BOH: Dooosť! Už na to nechcem radšej myslieť. Svätá 

Katarína, ty máš na starosti kultúru. Aký film je na progra-
me dnes večer?

Sv. Katarína: „Blbý a blbší“, Pane. Je to naozaj hlúpy 
film o...

BOH: To je v poriadku, pokojne to pusti. Zdá sa mi, že 
som práve o ňom počul od Františka...

Preložila a upravila 
Ing. Darina Jarábková

číslo 3 - jún 2016

Eko okienko
Od začiatku roka je v platnosti nový zákon o odpa-

doch, ktorý uložil obciam vypracovať v súlade so znením 
zákona nariadenie obce o nakladaní s odpadmi. Poslanci 
Obecného zastupiteľstva v Beckove schválili uznesením 
č. 179/2016 zo dňa 10. 6. 2016 VZN č.2/2016 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Obce Beckov. Nariadenie obsahuje 
všetky náležitosti, ktoré ukladá zákon. Uplatňovaním na-
riadenia, ktoré bude účinné od 1. 7. 2016, sa postupne 
musí znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu 
a narastie množstvo triedeného odpadu, ktorý sa ďalej 
využije. Znenie schváleného VZN č. 2/2016 o naklada-
ní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Beckov nájdu občania na našej 
internetovej stránke obce www.obec-beckov.sk.

Dôležitá zmena nastáva pre občanov ohľadom drob-
ného stavebného odpadu. V zmysle nového zákona 
o odpadoch sa drobných stavebným odpadom rozu-
mie odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. V prípade 
drobných stavebných odpadov sa zavádza tzv. množ-
stvový zber (§ 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z.), 
kde sa stanovuje sadzba pre drobné stavebné odpa-
dy 0,015 €/kg (poplatok schválený obecným zastu-
piteľstvom uznesením č.129/2015 zo dňa 15. 12. 
2015 v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady). V praxi to bude znamenať, 
že občania prinesú na obecnú prevádzku stavebný od-
pad, ktorý im vznikol pri bežných udržiavacích prácach 

S príchodom teplých dní je čoraz viacej cyklis-
tov na cestách. Od detí s rodičmi až po seniorov. 
Rád som si prečítal článok v Piešťanskom týžden-
níku o milovníkoch cykloturistiky z Piešťan. Už po 
tretí raz bol ich cieľovou stanicou Hrad Beckov. Je 
až neuveriteľné, že túto70-kilometrovú trasu absol-
voval aj 78-ročný cyklista! Najmladšia bola 11-roč-
ná Natalka. Trasa viedla z Piešťan cez Veľké Orviš-
te, Ostrov, Očkov, Podolie, Častkovce, Čachtice, 
Nové Mesto nad Váhom do Beckova a naspäť cez 
Hôrku nad Váhom, Hrádok, Lúku, Ducové, Hubinu, 
Moravany nad Váhom a Banku do Piešťan. O tom, 

Cyklisti pod Beckovským hradom
že je to príjemná cesta, ak je dobré poča-
sie a nálada, svedčí aj to, že ju zvládli všetci. 
Veľkú zásluhu na uskutočnení tohto cyklo-
-výletu má jeho organizátorka p. Iveta On-
drášiková.                                                 LP

Foto: Facebook Ivety Mucha Ondrášiko-
vej, Klub slovenských turistov TJ Bezo-
vec, 1. 5. 2016, Hore Váhom – dole Vá-
hom; pozri viac: https://www.zpiestan.sk/
spravy/hore-vahom-dolu-vahom-cyklisti-
-prejdu-najkrajsie-miesta-regionu/

a obec im vypočíta na základe sadzby a množstva od-
padu sumu, ktorú musia zaplatiť. To znamená, že občan 
zaplatí za reálne vyprodukované množstvo drobných 
stavebných odpadov. Náklady na takto vyprodukované 
odpady sa neprenášajú na všetkých poplatníkov v obci, 
čo je spravodlivejší systém. 

Systém zberu triedeného odpadu je podrobne roz-
písaný vo VZN. Zmesový komunálny odpad sa bude vy-
vážať tak ako v minulosti 1 x za 14 dní podľa Kalendára 
vývozu KO. V spolupráci s organizáciou zodpovednosti 
výrobcov budeme informovať občanov o tom, ako triediť 
odpad, kam ho ukladať a budeme hľadať možnosti, ako 
napĺňať náš cieľ – znížiť množstvo komunálneho odpa-
du, ktorý zneškodňujeme skládkovaním. 

 A. Benková

Pokoj a dobro, drahí spoluobčania,
som rád, že dostávam možnosť informovať vás o ak-

tivitách, ktoré sa dejú v CNE Beckov. Ako si už viacerí 
z vás určite všimli, aktivity a život v rámci CNE sa v po-
slednom období výrazne zintenzívnili. Je to hlavne záslu-
hou nášho pravidelného stretávania sa na pondelkových 
svätých omšiach a modlitbách, štvrtkovej celodennej 
adorácii i vašimi priateľskými či pracovnými návštevami 
u nás. Sme veľmi potešení, že čím ďalej, tým viac ľudí si 
nachádza cestu k nám a začíname tvoriť krásne spolo-
čenstvo a rodinu okolo Centra.

Teraz zopár informácií o novinkách a činnosti Centra 
novej evanjelizácie v Beckove.

Na začiatok jedna potešujúca informácia pre nás a ve-
rím, že aj pre vás. Od septembra sa naša rodina rozrastie 
o dvoch bratov kňazov z Rehole menších bratov Františ-
kánov. Takže popri súčasnom priateľskom stretávaní sa 
pribudne možnosť prísť na sv. spoveď, duchovný rozho-

Z kuchyne Centra novej evanjelizácie v Beckove
vor, či modlitbu kňaza. Samozrejme, budeme mať viac 
možností, priestoru i času na naše evanjelizačné aktivity, 
kurzy, školenia... Chceme vás uistiť, že pastoračná čin-
nosť v rámci farnosti zostáva v pôsobnosti p. farára Cyrila 
Adama (konkrétne vysluhovanie sv. omší – okrem pon-
delka, krstu, svadby, pohrebu). 

V  najbližšom období nás čakajú prázdniny a zmení 
sa trochu aj rozvrh Centra.

* Pondelkové sväté omše a modlitby + štvrtkové celo-
denné adorácie uzavrieme pred prázdninami 4. 7. resp. 
7. 7. 2016. Opätovne sa začneme stretávať v pondelok 
22.8. resp. 25. 8. 2016;

* 2. 7. 2016 chystáme v priestoroch Centra letnú 
brigádu, na ktorej chceme s pomocou dobrovoľníkov 
skrášľovať priestory, ktoré nám Boh zveril;

* v dňoch 16.–17. 7., bude v rámci Beckovských 
slávností prebiehať tretí ročník Dňa otvorených dverí 
kostola a Centra. Máme pre vás pripravený veľmi pekný 

kultúrny program, malé občerstvenie i možnosť dozve-
dieť sa o nás niečo nové. Plagát z podrobným progra-
mom nájdete na nástenke pri kostole i na stránke centra 
http://cne-beckov.sk/sk_SK/ ; 

* počas letných prázdnin sa v Centre novej evanje-
lizácie uskutočnia tri turnusy detských pobytov. Prvý 
bude od 9. 7. do 15. 7. a prídu deti z Bánovskej farnosti; 
18.–23. 7. budú v centre deti z farnosti Zavar a  5. 8.–
14. 8. priestory naplnia deti z pastoračného centra „Krt-
ko“ z Hlohovca.   

Chcem sa vám v mene Centra novej evanjelizácie po-
ďakovať za prijatie v Beckove, za vašu spoluprácu s nami, 
za každú formu pomoci i vzťahy, ktoré spolu tvoríme.

Všetkých vás pozývame k nám do centra na návšte-
vu, kávičku, čaj, aby sme sa mohli vzájomne spoznávať 
a zjednocovať sa pre dobro obce Beckov.

Za vedenie Centra novej evanjelizácie 
Juraj Juríček, koordinátor CNE-Beckov.
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PIATOK
18.00 – 24.00 – OLDIES PARTY – hudba rokov 1960–2000

SOBOTA 
 8.00    začiatok remeselného  jarmoku ľudovej tvorby, 
     veľký interaktívny stredoveký tábor
 9.00    začiatok akreditácie: VIDLOMET
 12.50    Slávnostné zahájenie
 13.00 – 13.30  BITKA č. 1. (zbrojnoši) Bludní rytieri
 16.00 – 16.30  BITKA č. 2. (zbrojnoši) Bludní rytieri
 16.30 –   koniec VIDLOMET + spracovanie výsledkov
 16.15 – 17.00  Diskusná Aréna – CESNAK – zázrak prírody
 17.45 – 18.15  Diskusná Aréna – vyhlásenie výsledkov, VIDLOMET
 18.00 – 18.30  BITKA č. 3. (zbrojnoši) Bludní rytieri
 20.20 – 20.50  BITKA č. 4. (zbrojnoši) Bludní rytieri

NEDEĽA
 8.00 –   začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby, veľký interaktívny stredoveký tábor
 14.30 – 15.00  Verejná poprava (zbrojnoši) Bludní rytieri
 09.00 – 18.00  Nafukovacie kráľovstvo – nafukovacie a iné atrakcie pre deti 
     a dospelých od výmyslu sveta…

PROGRAM HUDBA 2016
Piatok
 18.00 – 24.00  Oldies party – hudba rokov 1960–2000

Sobota
 12:50 – 13:00 – Slávnostný príhovor
 13:50 – 14:40 – Mirka Miškechová
 15:00 – 15:50 – Bukasový Masív
 16:50 – 17:50 – Katarína Knechtová
 18:50 – 20:00 – Čechomor
 21:00 – 22:00 – Iné Kafe
 22:30 – 23:30 – HEX
 23:50 – 00:50 – Beckovské Ksichty

Nedeľa
 15.00 – 16.00 – Smejko a Tanculienka
 16.30 – 17.30 – Cigánsky diabli

PROGRAM 2016

Priaznivé účinky cesnaku ľudstvo pozná už od ne-
pamäti. Jedli ho otroci, ktorí postavili pyramídy, an-
tickí lekári ním liečili choroby. V stredoveku prevlá-
dal názor, že nás vie ochrániť aj pred zlými silami či 
upírmi a v Sovietskom zväze ho zvykli nazývať „ruský 
penicilín“. Ako to v skutočnosti s touto pochúťkou 
je? Typický cesnakový zápach, ktorý mnohých z nás 
odrádza, spôsobujú sírne zlúčeniny, ktoré obsahu-
je najmä alicín. Vďaka obsahu týchto látok má silné 
antibakteriálne a antivírusové účinky. Okrem tiosul-
finátov (zlúčeniny síry) ukrýva cesnak i ďalšie tromfy. 
Nájdete v ňom vitamíny B1, B2, C a aj potrebné mi-
nerály ako sodík, draslík, jód, selén, zinok, vápnik, 
železo a kyselinu kremičitú. Ich pôsobením ces-
nak umožňuje telu bojovať so „zlým“ cholesterolom 
a podporuje tvorbu toho „dobrého“. Tiosulfináty ob-
siahnuté v cesnaku majú antibiotický účinok. V sú-
časnosti dokonca prebieha polemika, že je účinnej-
ší ako antibiotiká, pretože dokáže eliminovať aj tie 
druhy mikroorganizmov, proti ktorým žiadne anti-
biotiká nepôsobia. Aromatické strúčiky majú taktiež 
potenciál v liečbe rakoviny. Dokážu chrániť pečeň 
počas chemoterapie a potvrdili sa aj ich preventívne 
účinky.                                            Double Agency

Diskusná aréna
Cesnak – zázrak prírody

číslo 3 - jún 2016

Od januára tohto roka sa Beckovský spevácky zbor 
pravidelne stretáva každý utorok na skúškach a poctivo 
pripravuje na svoje vystúpenia. Už tradične sa zúčastní 
osláv sv. Cyrila a Metoda na hrade, kde počas tohto-
ročnej ekumenickej slávnosti zaspieva tradičné liturgic-
ké skladby. Prvýkrát bude cyrilo-metodská slávnosť na 
hrade v duchu jednoty kresťanských Cirkví a spoločne 
evanjelický pán farár Dušan Vaňo s katolíckym kňazom 
pátrom Leopoldom Jablonským budú predsedať sláv-
nostnej liturgii. 

Po niekoľkoročnej prestávke bude zbor opäť kon-
certovať počas Beckovských slávností v nedeľu 17. júla 
2016 o 14.00 hod. v kláštornom kostole v Beckove. 
Počas koncertu ponúkne poslucháčom prierez svojim 
repertoárom a zaspieva aj úplne nové skladby. 

Všetci Beckovčania ako i milovníci dobrej hudby sú 
na našich koncertoch vítaní a touto cestou aj srdeč-
ne pozvaní. Keďže sme obecný zbor a, samozrejme, 
prednostne sa zúčastňujeme akcií poriadaných obcou, 
určite prispejeme svojim hudobným programom aj na 
pripravovanom Dni obce, ktorý sa uskutoční v tohtoroč-
nom auguste. 

Pri tejto príležitosti si dovoľujem osloviť tých, ktorí 
radi spievajú, aby neváhali a posilnili naše rady. Tento 
rok nám pribudli noví členovia, z čoho sa veľmi tešíme. 
Vraví sa, že bas robí muziku, a preto by naši chlapci 
potrebovali basovú posilu.                    Petra Šutovská

Beckovský spevácky zbor 
pozýva na svoje vystúpenia

Slnko znova provokuje lúčmi, ktoré odpočítavajú 
začiatok najobľúbenejšieho obdobia roka pre malých 
i veľkých. Prázdniny sú predo dvermi a s nimi aj čas 
festivalov, koncertov a skvelej zábavy. Hľadáte tip na 
príjemne strávené chvíle s blízkymi? Inšpirácia sa ukrý-
va v legendami a bájami opradenom Beckove. V lone 
nádhernej prírody, nad ktorou sa pyšne vypína roz-
právkový hrad, sa v dňoch 15. až 17. júla opäť usku-
točnia populárne Beckovské Slávnosti.

Romantické kúzlo bude dýchať z každej uličky. 
Akoby švihnutím čarovného prútika sa vrátite v čase 

o pár storočí, keď udatní hrdinovia nasadzovali živo-
ty za prchavé prejavy priazne urodzených dám. Bludní 
rytieri skrížia zbrane a zmerajú si svoje sily. Atmosféra 
bude napätá ako tetiva na luku. Nechajte sa zasiahnuť 
šípom nezabudnuteľných okamihov. Najlepší remesel-
nícki majstri prekvapia svojimi umeleckými kúskami. 
Voňavé špeciality a lahôdky pritiahnu každého gur-
mána. Majstrovstvá sveta v hode vidlami VIDLOMET 
sú už dlhoročnou tradíciou. V Aréne sa môžete tešiť 
na množstvo diskusií na aktuálne i neobyčajné témy. 
V nedeľu večer boje utíchnu. Znepriatelené armády si 
podajú ruky a pripijú na mier. Rinčanie zbraní vystrie-
da detský smiech a jasot. Najmladší si prídu na svoje 
v nafukovacom kráľovstve. Nafukovací hrad, trampolí-
ny, šmykľavka vyčaria úsmev na tvári každého šarvan-
ca. Bol by v tom čert, keby ste sa nudili. Cigánski diabli 
zahrajú do tanca aj na citlivú strunu.  

V Beckove sa už pravidelne objavujú tie najlepšie 
kapely a interpreti z domácej scény. V blízkosti hviezd 
hudobného neba sa ocitnete aj toto leto. HEX, INĚ 
KAFE, ČEHOMOR, K. Knechtová sú zárukou kvalitnej 
hudby a zábavy. Neváhajte a príďte si oddýchnuť do 
náručia prekrásnej prírody. Neobanujete!!!

Double Agency

Beckov zažiari 
hviezdami

BECKOVSKÉ NOVINY - dvojmesačník. Vydáva Obec Beckov, IČO 00 311 413. BN č. 3/2016 vyšli 29. 6. 2016. Ročník XX. Cena: 0,27 €. 
ISSN: 1338-8142 02. Evidenčné číslo MK SR - EV 2878/09. Adresa redakcie: Obecný úrad, Beckov č. 180, 916 38 Beckov;  
e-mail: redakcia-bn@obec-beckov.sk; redakcia.bn.ko@gmail.com; tel. kontakt: 032 7742722. Šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová.  
Redakčná rada BN: Ing. Darina Jarábková, Mgr. Kristína Jurzová, Dana Klčovská, Ľubomír Paulus, PaedDr. Radka Prokopenská, Mgr. Petra Šutovská. 
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň J+K, Trenčín, Opatovská 41. Web-stránka obce: www.obec-beckov.sk Za obsah článkov zodpovedajú autori.



î Beckovské NOVINY          www.obec-beckov.sk20 číslo 3 - jún 2016


