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Uznesenie obecného zastupiteľstva

Píšete na úrad?

Uznesenia obecného zastupiteľstva z 28. augusta 2020 si môžete pozrieť na www.obec-beckov.
sk. V Beckovských novinách ich zverejníme až v č. 5/2020.

Napadlo vám, že ten, kto číta váš e-mail alebo
list, ktorý ste adresovali napríklad na náš obecný
úrad, urobí si obraz o vás na základe toho, čo
práve vidí pred sebou?

Nové informačné
tabule

Separujeme:

Nový červený kontajner

Nové označenie obecného a matričného
úradu v Beckove máme na kultúrnom dome
od 19. augusta 2020. Osadili ich pracovníci
obecnej prevádzky „za povzbudzovania pracovníčok obecného úradu“.
Až pri tejto výmene sme si všimli, že pôvodné
tabule poznačil zub času ešte viac ako budovu pod nimi...
DB

V našej obci pribudol ďalší kontajner na separovanie odpadu, červeno-biely kontajner na
malú elektroniku, je umiestnený na parkovisku
na „zhorenisku krčmy“. Leták k separovaniu
občania dostali spolu s Beckovskými novinami
č.3/2020 a informácia bola zverejnená na Facebooku obce 15. júla 2020.
Do kontajnera PATRÍ: spotrebná elektronika (videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, diaľkové ovládače,
slúchadlá...), videokamery, fotoaparáty, malé
elektrické hudobné nástroje, notebooky, karty, optické myši, klávesnice...; faxy, telefónne
prístroje, tlačiarne, kopírky, kalkulačky, herné
konzoly, batérie a akumulátory...

Johanka Hrebendová
Bóriková
26. júla 2020 sa starosta obce Beckov Daniel
Hladký zúčastnil vo Vrbovciach (okres Myjava)
odhalenia pamätnej tabule Janke Hrebendovej
– Bórikovej na kultúrnom dome pri príležitosti
140. výročia jej úmrtia. Janka Hrebendová bola
sestrou beckovského notára Karola Bórika.
Pri odhalení pamätnej tabule emeritný biskup
ThDr. Július Filo, starosta Vrboviec Dušan Eliáš
a starosta Beckova Daniel Hladký.
Zdroj: OZ JHB

V prvom rade zaujme úprava celého textu,
v druhom pravopis a napokon to najdôležitejšie,
obsah. Občas sa niet čím chváliť, text je napísaný ledabolo, bez oslovenia alebo s neosobným
oslovením, vyskytnú sa aj chyby, píšete na anglickej klávesnici (ide prepnúť), chýba poďakovanie za vybavenie, podpis je vlastne anonym
(meno bez ďalších údajov) alebo ani vôbec nie
je... Skrátka, (ne)chcená (?) vizitka autora –
odosielateľa.
Ale mohlo by to byť aj inak. V prvom rade by ste
sa mali predstaviť – ušetríte čas úradníkom zisťovaním, o koho vlastne ide (e-mailová adresa nemusí zahŕňať meno odosielateľa). Tak či onak, ak
komunikuje s úradom a ste občan - alebo nie ste
občan - tak napíšte niečo ako Janko Jedlička,
Beckov 7, tel. 0911 001 002 (kontakt je vymyslený, ak sa k niekomu dovoláte, je to náhoda).
Samotné meno, aj keď si jeho nositeľ myslí, že
ho každý pozná, nemusí byť ešte v obci známe...
Verte, že záleží, ako sa prezentujete.

DB

Slivky

Do kontajnera NEPATRÍ: monitory, televízory,
žiarivky, výbojky.
Viac: leták alebo FB obce https://www.facebook.
com/Obec-Beckov-1839524219598924/

Poďakovanie

COOP Jednota Prievidza
Vážení zákazníci, prežívame ťažké chvíle v súvislosti s pandémiou COVID-19. Musíme dodržiavať prísne opatrenia, ktoré majú ochraňovať
naše zdravie, a zároveň nás obmedzujú pri vykonávaní našej každodennej práce. Verte, aj nás
potešilo, keď sa postupne začali uvoľňovať tvrdé
obmedzenia, ktoré boli zavedené. Veď okrem
svojej práce sme museli kontrolovať aj vás, zákazníkov, či si dezinfikujete ruky a nosíte rúška,
dodržiavate odstupy. Kontrolné orgány dávajú
vysoké pokuty, lebo pri vstupe do predajne sme
zodpovedné za dodržiavanie opatrení MY! Niektorí s poznámkami, ale väčšina s rešpektom prijali naše upozornenia.
Chceme sa vám poďakovať za spoluprácu, za to
ako ste sa zodpovedne a poctivo postavili k všetkým opatreniam, za váš ľudský prístup a trpezlivosť.
Zvlášť ďakujeme pani Alenke Kročitej, ktorá nám
dobrovoľne prišla pomôcť vykladať tovar počas
najťažších dní.
Prajeme vám príjemné prežitie pekných slnečných dní a veľa zdravia.
Jana Jaroščiaková a Eva Bubeníková
Kontakt: 916 38 Beckov 230 • 0908 750 035

Keďže máme sezónu sliviek, povedzme si niečo
o tejto modrej dobrote.
Na Slovensku poznáme rôzne odrody sliviek.
Najobľúbenejšia je bystrická slivka. Jedna z najstarších a najrozšírenejších odrôd na Slovensku.
Plody má stredne veľké, oválne. Pôvodné slivky
mali drobnejšie plody, ktoré sa skôr podobali trnkám. Plody slivky obsahujú vitamíny A, B,
C, E – bránia tvorbe karcinogénnych látok, sú
prevenciou proti osteoporóze, zlepšujú imunitu. Slivka je známa pre svoje účinky podporujúce trávenie, obsahuje veľa vlákniny. Funguje
tiež ako antioxidant. Plody sa konzumujú surové,
konzervované, mrazené alebo zavárané. Vyrába
sa z nich lekvár, plnia sa nimi ovocné knedle gule, buchty a koláče. Sušené slivky asi nechýbajú v žiadnej domácnosti. Z vykvasených plodov sa vyrába známa slivovica, ktorú poznajú aj
v zahraničí.
Tento strom neobchádzajú ani škodcovia, často
býva napadnutá šárkou. Prejavuje sa na listoch
a deformáciou plodov. Vypestované sú nové
odolné druhy sliviek. Výber je bohatý a slivka by
nemala chýbať v našich záhradách.
ZT
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Beckov bude čerpať Nórske fondy
Výsledky výzvy CLT01 - Beckov bude čerpať
Nórske fondy - Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca:
Dňa 27.7.2020 Úrad vlády SR ako Správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne
dedičstvo a kultúrna spolupráca” implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP
2014-2021 rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie o podporení projektov) pre túto výzvu.
Medzi úspešných žiadateľov o grant sa zaradila
aj naša obec.
Výzva CLT01 bola vyhlásená dňa 26.7.2019
a bola zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre opätovné alebo
ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu
ich podnikateľského potenciálu. Je financovaná
z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014/2021 Nórskeho
finančného mechanizmu 2014/2021, prostredníctvom Úradu vlády SR – správcom programu.
Táto výzva bola uzatvorená dňa 29.11.2019
a v rámci nej bolo podaných 66 žiadostí.
Aktuálne bude v rámci výzvy podporených 12
projektov v celkovom objeme 10.158.938 EUR.
A jedným z nich bude aj ten náš, určený na obnovu Západného paláca hradu Beckov. Všetkých
12 projektov bude realizovaných v partnerstve
s donorským projektovým partnerom z Nórska
alebo Islandu. Naším partnerom je súkromná vysoká škola z Nórskeho kráľovstva, The Norwegian University College for Agriculture and Rural
Development.

Na základe odborných posudkov bolo rozhodnuté, že najlepším variantom pre hrad Beckov
bude celkové prestrešenie Rytierskej sály, jej
rekonštrukcia a vybudovanie zázemia pre komfort návštevníkov. Cieľom rekonštrukcie je uviesť
západný palác a jeho bezprostredný areál do
podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia
vrcholnej gotiky a renesancie. Obnovou západného paláca získa hrad Beckov výnimočný
a zároveň autentický priestor, plne prispôsobený
spoločenským potrebám 21. storočia.
Prečo je tento grant pre nás taký dôležitý? Ako
každý vlastník nehnuteľnosti, aj obec je povinná
sa o svoj nehnuteľný majetok starať a udržiavať ho tak ako ktokoľvek z nás o svoj príbytok.
Naviac hrad je národná kultúrna pamiatka a na
obec sa vzťahujú nielen povinnosti vyplývajúce
z pamiatkového zákona, ale aj zo stavebného
zákona. Hradné múry tu stoja už niekoľko storočí a zub času sa na nich výrazne podpísal.
Tento rok „zachraňujeme“ časť múra na hornom
nádvorí z fondu ministerstva kultúry, ktorému
hrozilo zosunutie. Porucha múra bola zistená
tak, že nebolo jasné, kde odteká voda počas
prívalových dažďov a po bližšom skúmaní bola
nájdená odtoková štrbina, ktorá bola z vonkajšej strany podstatne väčších rozmerov, ale bola
krytá rozsiahlym krovinatým porastom. Toto bolo
odhalené až po prieskume skalolezcov. Murivo
je už odborne sanované a tým je zabránené ďal-

šiemu vypadávaniu kameniva. A prečo to píšem?
Pretože problém so statikou západného múra
Západného paláca je tiež veľmi vážny. Ale rozsah opravných a záchranných prác je podstatne
väčšieho rozsahu.
Tento grant teda nie je pre nás dôležitý len z pohľadu kultúrno-historického, ale aj z pohľadu
stavebného a hlavne bezpečnostného. A bezpečnosť je na prvom mieste, pretože ohrozenie
občanov aj návštevníkov by bolo v dohľadnej
dobe už výrazné a obec by musela tento problém riešiť z vlastných, prípadne úverových prostriedkov.
A akoby zasiahla „vyššia“ moc a potvrdila nám
oprávnenosť tohto zámeru, keď niekoľko dní po
potvrdení ponuky spadol oblúk arkierového okna
priamo nad rytierskou sálou do priestoru bývalej
kaviarne. Tento priestor býva hojne navštevovaný turistami a môžeme byť radi, že k tomu došlo
v nočných hodinách a nikto sa v danom priestore nenachádzal.
Taktiež sa stretávam s otázkou: prečo zasa
hrad? Odpoveď je jednoduchá. Naskytla sa nám
príležitosť na získanie financií na rekonštrukciu,
my sme ju využili a boli sme úspešní.
Plánované ukončenie projektu: 30. apríl 2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:
889.192,00 EUR

Priamym žiadateľom a partnerom Úradu vlády
SR v celom tomto projekte je Obec Beckov, ktorá nad ním prevezme záštitu z pohľadu projektového aj finančného manažmentu. Vedúci projektu, celý jeho tím, ale aj samotní zamestnanci,
ktorí majú na starosti prevádzku hradu Beckov,
disponujú bohatými odbornými a praktickými
skúsenosťami v oblasti grantových schém a projektového riadenia.
Kultúrne a historické dedičstvo je predpokladom
pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. Cestovný ruch, rekreácia a turizmus sú založené na rekreačnom potenciáli, ktorým katastrálne územie
obce Beckov disponuje a, samozrejme, aj na
potenciáli, ktorý poskytuje celá oblasť a vytvára
vhodné predpoklady pre hospodársky rozvoj
obce. Obec Beckov má mimoriadne predpoklady pre úspešný rozvoj cestovného ruchu, resp.
prímestskej rekreácie.
Beckov patrí k najnavštevovanejším destináciám
kultúrneho turizmu na západnom Slovensku.
Jeho dobrá dostupnosť a atraktívny vzhľad hradu, vrátane jeho umiestnenia na vysokom brale,
ho robia mimoriadnym cieľom rodinných výletov,
o čom svedčí nárast návštevnosti zo 44 423
v roku 2015 na 74 198 v roku 2018. K dátumu 3.11.2019 bolo zaznamenaných rekordných
80 627 návštevníkov. Hrad Beckov je otvorený
na základe sezónnosti (od marca do novembra)
v závislosti od počasia. Jeho potenciál však nie
je naplno využitý, najmä z dôvodu neexistujúceho zastrešeného a väčšieho reprezentatívneho
priestoru, kde by bolo možné organizovať spoločenské, kultúrne a komerčné aktivity bez ohľadu
na počasie.

Spolupráca s partnermi:
1. Združenie historických miest a obcí SR
2. Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
3. Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling –
vysoká škola, Nórsko
Naša obec má dlhoročné skúsenosti s podávaním žiadostí o dotácie z prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na čiastkové
aktivity, súvisiace s pamiatkovou obnovou hradu. Od roku 2012 sa z dotačného programu
Obnovme si svoj dom každoročne financujú
odborné (najmä výskumy) i realizačné práce na
Beckovskom hrade, a to najmä prostredníctvom
nezamestnaných osôb. Z posledných aktivít
hodno spomenúť, že v roku 2018 sa realizovala
oprava klenby v severnom paláci, dokončila sa

oprava murív za 3. bránou a urobili sa opatrenia
proti vlhnutiu obranného múru dolného hradu.
Rok predtým sa realizoval architektonicko-historický výskum, vypracoval sa návrh obnovy
západnej veže a následne sa realizovala jej sanácia. Rovnako sa dokončila oprava murív pod
terasou západného paláca – juhozápadná časť a
vymurovala sa tehlová klenba pri vstupe do delovej bašty z druhého nádvoria. Stabilizovali sa tiež
rôzne kamenné murivá pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov i obyvateľov podhradia.
Želám si, aby sa celý projekt podarilo zrealizovať bez komplikácií, v zmysle projektovej zmluvy
a k spokojnosti nás všetkých. Verím, že vytvoríme spoločenský priestor v autentickom historickom objekte, kde bude možné poskytovať služby na úrovni 21. storočia a bude pýchou hradu
a našej obce.
Daniel Hladký, starosta obce
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ČARDÁŠIK
Tábor na ľudovú nôtu

Tohoročný letný tábor, ktorý organizovalo Združenie detí a mládeže NODAM v spolupráci so
Školskými sestrami de Notre Dame, sme zamerali na ľudové tradície a výrobky. Po oznámení
programu nasledovalo predstavenie, ktoré si pre
deti pripravili naši animátori. Porozprávali o tradíciách a zvykoch, ktoré v rodine majú zaužívané
na Vianoce, Fašiangy, Veľkú noc... V prvý deň
sme deti rozdelili do tímov, vybrali si názov, erb
a pokrik tímu. Túto úlohu brali zodpovedne. Naši
chalani ako správni šuhaji dostali klobúky a valašky a naše švárne devy sukničky z modrotlače
s čipkou. Celý týždeň nosili dievčatá rôzne typy
zapletených vrkočov. Deti sa každý deň naučili
nový ľudový tanec. Popoludnie sa nieslo v znamení rôznych aktivít, napr. pečenie pagáčikov
a rôzne ručné práce zamerané na tému tábora,
v tvorivých dielňach. V štvrtok sme si išli na výlet
do Rozprávkového lesa, ktorý deti nielen potešil,
ale i pobavil. V rozprávkovom lesíku si každý našiel kamaráta z jeho obľúbenej rozprávky. Stretli
sme sa tam s Maťkom a Kubkom, s dedkom Večerníčkom, so Šípkovou Ruženkou a mnohými
ďalšími rozprávkovými postavičkami. Na konci
tohto lesa nás čakali menšie obchodíky a super kolotoč, na ktorom sa všetky deti povozili.
Po návšteve Rozprávkového lesa sme si urobili
ešte menšiu zastávku pod hradom Strečno, kde
sme navštívili stredovekú dedinku – Paseku,
ktorá pozostávala z domčekov: Dom stredovekého pekára, rybára, ľudovej liečiteľky a útulne
pre pustovníkov. Tento výlet sme si naplno užili
a domov sme sa vracali unavení, ale s úsmevom
na tvári a s mnohými zážitkami. V piatok sme pokračovali v hrách a tvorivých dielňach. Nakoniec
bolo každé dieťa odmenené nejakou maličkosťou. Týždeň nám veľmi rýchlo ubehol a my máme
pocit, že to bol ten najbombovejší tábor.
Pavlína Bartošová
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Nové knihy v OK v Beckove marec - júl 2020
Krásna literatúra pre dospelých:
• Andrzej Sapkowski, Leonardo 2012
Zaklínač VII. Paní jezera.
• Patrick Süskind, Tatran BA 1987
Parfum – príbeh vraha.
• Jana Pronská, Slov. spisovateľ 2020
Viazaní prísahou.
• Julie Klassenová, i527.net 2018
Hostinec v Ivy Hille 1.
• Julie Klassenová, i527net 2019
Panie z Ivy Cottage 2.
• Julie Klassenová, i527.net 2020
Nevesta z Ivy Greenu 3.
• Charles Martin, Lindeni 2019
Keď svrčky plačú.
• Laura Frantz, i527.net 2020
Čipkárka.
• Marie Benedict, Lindeni 2020
Jediná žena v miestnosti.
• Frederik Backman, IKAR 2020
Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa.

• Lucinda Rileyová, Tatran 2020
Motýlia izba.
• Lucinda Rileyová, Tatran 2019
Sedem sestier 1.
• Lucinda Rileyová, Tatran 2019
Búrková sestra 2.
• Lucinda Rileyová, Tatran 2020
Tieňová sestra 3.
• Lucinda Rileyová, Tatran 2020
Perlová sestra 4.
Odborná literatúra pre deti a mládež:
• Kolektív autorov, C-Press Brno 2019
Najväčšia kniha nápadov pre deti
od 3 do 7 rokov.
Odborná literatúra pre dospelých:
• Neil Nedley.M.D., Advent_Oroin Vrútky 2020
Staré umenie myslieť 2. časť.
• Karen Holford, Karen a Ron Flower,
Advent_Oroin Vrútky 2020
Tajomstvo vzťahov.

Burza kníh - prispeli ste nám na knihy
Avšak neprialo nám počasie, zväčša bolo pod
mrakom alebo pršalo, najviac cez víkend. Ani
epidémia nepridala a turisti, idúci na hrad, sa
nenechali zlákať našou ponukou. Vyplatila sa
osobná iniciatíva – vďaka snahe p. Bubeníkovej zlákať každého okoloidúceho, sme zarobili
138,50 EUR. Pri dnešných cenách kníh to nie
je žiadna veľká suma, ale zo desať kníh za to do
obecnej knižnice dokážeme kúpiť.
V 29. týždni od 13. do 19. júla 2020 sa v klube
pri parku konala tretia burza kníh. V ponuke boli
knihy vyradené z knižničného fondu (325) a knihy, ktoré nám darovali občania na zaradenie do
knižničného fondu alebo na pripravovanú burzu
kníh (cca 300) a knihy, ktoré zostali z búrz v roku
2018 (cca 150). Na prezentáciu sme využili všetky stoly z klubu, dúfajúc, že pekne rozloženými
knihami pritiahneme pozornosť okoloidúcich
aj občanov, ktorí počuli vyhlásenie obecného
rozhlasu, prípadne čítali o konaní knižnej burzy
v predchádzajúcom čísle BN.

ĎAKUJEME – všetkým, ktorí si knižky zakúpili,
aj tým, ktorí nám svoje knižky darovali, aby sme
mali čo ponúknuť – boli to Martin Graca, Margita
Hubinová, Ivana Vavrová, Lenka Martišová... Dozor mala po celý pracovný týždeň pani učiteľka
Margita Bubeníková a počas obedov jej pomohla Eva Budiková - obe čitateľky OK. O prevoz
kníh a priestory v klube sa postarala Alica Stehlíková a pracovníci obecnej prevádzky.
Podujatie pripravila Dana Badžgoňová,
pracovníčka OcÚ pre knižnicu.

Naša knižnica
Knižnica, aké bežné hovorové slovo. Vieme všetci, čo knižnica znamená? Je to organizovaná
zbierka knižničných dokumentov na priame používanie – kníh, tlačovín i rukopisných materiálov.
Určená predovšetkým na požičiavanie čitateľom
a ľuďom bažiacim po informáciách a zdokonaľovaní vlastného ja. Na takého účely je určená
aj naša obecná knižnica v Beckove. Výber je
skvelý, nájdeme rôzne žánre, autorov. Vlastne
z každej oblasti niečo. Treba sa zastaviť a vybrať
knihu, ktorá by zaujala a potešila a, samozrejme,
aby si čitateľ odniesol pozitívny zážitok.
Čitateľkou som i ja už nejaký rok a prešiel mojimi
rukami už celkom slušný počet kníh. Veľmi sa
poteším, keď ma moje priateľky upozornia, aby
som sa zastavila, že nejaký titul čaká na mňa,
pretože už dočítali. Je to super pocit, keď Biba

alebo Anka zavelia, choď v stredu do knižnice,
bude ťa tam čakať kniha. Dočítala som ju a, fakt,
nebudeš ľutovať. Nedávno sa usporiadala burza
kníh, kúpila som si – nie tak pre seba, ale nech
je v mojej knižnici.
Kedysi boli knižnice štátne, obchodné, chrámové. Vlastnili ich panovníci a mnohí sa k čítaniu
nedostali. Vážení občania, myslím si, že treba
využiť príležitosť a navštíviť našu knižnicu s bohatým výberom kníh. Mladí sa čítaním zdokonalia v gramatike, starší potrénujú pamäť a slovnú
zásobu. Však učiť sa máme celý život. Nastanú
pochmúrne daždivé dni a deň s peknou knihou
nás privedie na pozitívne myšlienky a hneď bude
svet okolo nás krajší – ružovejší.
ZT
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Deň obce 2020
Kristína Bánovská, absolventka Strednej školy
umeleckého priemyslu v Trenčíne a v súčasnosti
študentka Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, odbor
odevný dizajn, zvíťazila na Bratislavských módnych dňoch 2019 v projekte Nové tváre módnej
scény so svojou módnou kolekciou Survive na
tému Milan Rastislav Štefánik. Medzi prvými zareagovala na tohtoročnú krízovú pandemickú situáciu a spolu s podporou rodiny šila a nezištne
rozdávala ochranné rúška.

Dňa 16. augusta 2020 sa v miestnom parku
uskutočnil tohtoročný DEŇ OBCE. Áno bol iný:
„iba jednodňový“ a žiadne kotlíky gulášu... Ale
celý rok 2020 je iný. Popri všetkom zlom a nepríjemnom, čo nám zatiaľ priniesol, nás však naučil aj to, na čom skutočne záleží a že zdravie
nás všetkých je dôležitejšie ako čokoľvek iné.
Veríme však, že tento rok pandémie nám nezobral chuť do života alebo dobrú náladu a Deň
obce sme si užili....

• Cenu starostu obce Beckov Dobrovoľnému hasičskému zboru Beckov za pohotovú
a nezištnú pomoc pri ochrane zdravia občanov počas pandémie.
Dobrovoľní hasiči Beckov svojim aktívnym,
spoľahlivým a pohotovým prístupom v prvej vlne
pandémie Korona vírusu pomáhali pri dezinfekcii spoločných verejných priestorov v obci, 13.
apríla tohto roka spolu s dobrovoľnými hasičmi
s okolitých obcí spolupracovali pri likvidácii lesného požiaru pri Hôrke nad Váhom.

Plánovaný Beckovský športový deň je zatiaľ preložený na jeseň.
Ocenenie obce odovzdával starosta pán Daniel
Hladký a poslankyňa obecného zastupiteľstva
a predsedníčka kultúrnej komisie pani Anna Kabelíková.

Lenka Martišová

• Odmena Radoslavovi Macejkovi mladšiemu za výnimočné študijné a mimoškolské
výsledky.

• Odmena Kristíne Bánovskej za reprezentáciu obce a víťazstvo v celoslovenskej
súťaži módnych tvorcov.

Radoslav Macejka ako tohtoročný maturant na
Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad
Váhom počas celého štúdia vykazoval vynikajúce študijné výsledky, keď bol každoročne školou ocenený ako najlepší žiak. V roku 2019 bol
vyhlásený za najúspešnejšieho študenta Trenčianskeho samosprávneho kraja a získal výročnú
cenu primátora Nového Mesta nad Váhom. Je
úspešným riešiteľom celoslovenských informatických a matematických súťaží a oceňovaným
súťažiacim v niekoľkých ročníkoch súťaže ZENIT
a víťazom celoštátneho kola súťaže SYGA. Je
autorom didaktickej pomôcky pre výučbu elektrotechnických predmetov, za čo ho odmenila
odborná porota Západoslovenskej energetiky
na celoštátnom kole súťaže, ktorú každoročne
vyhlasuje.

Občerstvenie poskytol Milan Nožina – BEKO.
Hrali - Premeny a Beckovské ksichty. Ďakujeme!
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História, ktorú máme radi
reakcia na príspevok akad. arch. Mariána Strieženca „História jednej obce, ktorú asi nemáme
radi... alebo žeby obraz Slovenska?“, uverejnený v Beckovských novinách, roč. XXV, č.3 (jún
2020), strana 6-7
V predchádzajúcom čísle Beckovských novín bol
uverejnený príspevok akad. arch. Mariána Strieženca o jeho dojmoch z novootvorenej kúrie Ambrovec v Beckove, kde došlo k podstatnej zmene
koncepcie expozície a s tým súvisiacej reinštalácie. Trenčianske múzeum v Trenčíne považuje
tento článok za plný chýb a poloprávd, tendenčný
a – čo je asi najhoršie – písaný so zjavne zlým
úmyslom. Škoda, že nám ho redakcia nepredložila pred tlačou novín, aby sme naň mohli férovo
zareagovať.
Úvodom našej reakcie je potrebné naliať si čistého vína a zodpovedať si otázku: Čo je vlastne
kúria Ambrovec? Ambrovec nie je expozíciou
dejín Beckova. Obec Beckov na prevádzku kúrie vôbec neprispieva, ani v posledných rokoch
neprispievala. Naopak, Trenčianske múzeum
najmä z vlastných zarobených peňazí do kúrie
v posledných rokov investovalo viac ako 100.000
EUR, a to bez akejkoľvek účasti obce. Skúste
sa spýtať, koľko sa v súčasnosti na Slovensku
investuje do budovania múzejníckych kapacít
a verím, že po získaní odpovede na túto otázku tí
racionálnejší pokorne sklopia zrak. Aj na stránkach Beckovských novín sme ešte nedávno ľudí
vyzývali, aby – ak majú záujem – do Ambrovca
priniesli historické predmety, súvisiace s Beckovom. Hádajte, koľko takýchto predmetov ľudia
priniesli, resp. koľko ľudí akýmkoľvek spôsobom
zareagovalo na našu výzvu? Odpoveď je v oboch
prípadoch rovnaká – nula.
Ambrovec je pobočkou Trenčianskeho múzea
a zároveň pekným expozičným priestorom, ktorý
má slúžiť najmä na prezentáciu našich zbierkových predmetov. Opakovane sme dostávali otázky, prečo máme hodnotné doklady našej minulosti zatvorené v depozitároch a musíme priznať,
že tieto otázky mali svoje opodstatnenie. Načo
vôbec máme historické predmety, ak ich nevystavujeme?
Týmto otázkam sme sa postavili čelom. Naozaj,
Trenčianske múzeum je tu pre ľudí, ktorí majú
právo hodnotiť našu prácu, dokonca aj spôsobom, ktorý zvolil pán Strieženec. Keďže však
výsledky našej práce „zadupal pod čiernu zem“,
považujeme za nevyhnutné vysvetliť čitateľom
Beckovských novín niektoré z jeho obvinení.
Nespochybňujeme vedomosti pána Strieženca,
ktoré vo svojom príspevku preukázal. Veď demonštrovaniu znalostí o Beckove – prakticky nič,
čo by nebolo známe – venoval viac než polovicu
článku. Škoda však, že Ambrovec počas jeho
rekonštrukcie nenavštívil ani raz, aby sa s našimi
kolegami podelil o svoju víziu. Nemá to pritom ďaleko, veď sme susedia.
Nová koncepcia expozície v Ambrovci vychádza
zo súčasných trendov; jednou zo základných čŕt
práce na novej expozícii je zároveň snaha o prezentovanie vlastných originálnych zbierkových
predmetov. Chceli sme sa vyhnúť rôznym bannerom či posterom, ktoré sú návštevníkmi spravidla
prehliadané. Ako ste si mohli všimnúť aj v ostatných nových, resp. aktualizovaných expozíciách
Trenčianskeho múzea, aj inde pracujeme s oveľa
menším – a teda ľahšie stráviteľným – množstvom
textu. Základné východiská pri tvorbe expozície
sú návštevníkovi sprostredkované už samotným

názvom expozície. V tomto kontexte treba vnímať
celú expozíciu – ako snahu o prezentáciu atraktívnych originálnych historických predmetov, ktoré
spolu funkčne súvisia, v snahe o sprostredkovanie komplexnejšieho vizuálneho dojmu, a to aj na
úkor menej významných predmetov, spojených
s obcou Beckov. Samozrejme, že naši kolegovia majú vedomosť ako o zlatej náramnici z doby
rímskej (ktorá je, mimochodom, starým nálezom,
s neistými nálezovými okolnosťami), ako aj iných
archeologických nálezoch z Beckova (napr. unikátny sklenený picí roh, iba druhý na Slovensku
a pod.), zamerali sa však najmä na obdobie, kedy
Beckov takpovediac zažíval zlaté časy, ktorým je
stredovek a včasný novovek.
Väčšina výčitiek pána Strieženca smerovala
k predmetom na poschodí kúrie, kde je prezentovaná výbava domu šľachtica, ktorou sme chceli
vzdať hold zemianskemu stavu, tak typickému
aj pre Beckov. Ak si pamätáte starú expozíciu,
určite si spomeniete na nekoncepčne prezentované predmety z oblasti sakrálneho umenia a
vybrané predmety bytovej kultúry, ako napr. jedálensky nábytok z obdobia historizmu, orientálne
bytové doplnky, rokoková sedacia súprava a ďalšie drobné predmety. Výnimočné kusy nábytku
strácali na výpovednej hodnote a expozícia ako
celok nebola návštevníkmi hodnotená pozitívne.
Nová expozícia vznikala na základoch pôvodného
konceptu, ktorý sme takpovediac „upgrade-li“ na
novú úroveň. Chceli sme sa vyvarovať prešľapu
našich predchodcov – bezduchej prezentácii
kusov nábytku bez akéhokoľvek súvisu. Naopak,
chceme ich ukázať v interiérovej inštalácii jedálne, orientálneho kabinetu, spálne a pánskeho
salónu s fajčiarskou a hráčskou časťou. Nesnažíme sa rekonštruovať pôvodné obytné priestory kúrie Ambrovec, ktorej interiéry – mimochodom – pravdepodobne nepôsobili tak honosne.
Prostredníctvom inštalovaných kusov nábytku
a osobných predmetov je tu dnes prezentovaný
napr. rod Sinaovcov z Dubnice nad Váhom, Sizzo
de Noris z Adamovských Kochanoviec, Silvaiovcov zo Zemianskeho Lieskového, Šipekiovcov
z Klobušíc pri Ilave, Medňanských z Medného,
Lipských zo Sedličnej, Ostrolúckych atď. Inštalácii predchádzal dvojročný odborný výskum fotografických záberov šľachtických interiérov na
území Uhorska 19.-20. storočia, štúdium odbornej literatúry i početné návštevy archívov.
Expozícia sa snaží ukázať dva svety. Svojský
ženský svet šľachtičien prezentujeme pomocou
osobných predmetov a dámskych šiat najmä
v jedálni a vstupnej chodbe. Pánsky salón prezentuje mužský svet, a teda nie pracovňu J.M.
Hurbana, ako to mylne autor uvádza. Samotný
salón je rozdelený do niekoľkých častí: pracovne, priestoru určenému vzdelávaniu a tráveniu voľného času, čiže zábave. Súčasťou
šľachtických sídiel boli okrem orientálnych kabinetov či kabinetov kuriozít i bohaté knižnice.
Trenčianske múzeum má vo svojom fonde zachovanú časť šľachtických rodových knižníc, napr.
rodu Zamarovských či Sizzo de Noris. K prezentácii vzdelanosti patria i kartografické exponáty
zobrazujúce Uhorsko, Nové Mesto nad Váhom
a územie mesta Trenčín či cudzie krajiny z 18.
a 19. storočia. Podobné mapy si našli svoje miesto medzi osobnými predmetmi vybraných šľachtických sídiel. V zbierkach máme mapy priamo
z vlastníctva rodu Zamarovských zo Zamaroviec.
Knižnice obohacovali rôzne cestopisy. Cesty,
ktoré podnikali šľachtici do rôznych kútov Európy
i sveta, sú dokladom o ich rozhľadenosti, záujme
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o vzdelanie a svet. V salóne návštevník vidí tiež
to, čím sa aristokrat rád obklopoval, napr. umením a starožitnosťami. Na masívnom pracovnom
stole má pán domu rozčítané noviny, ktoré hovoria o smrti významného uhorského politika G.
Baroša v roku 1892, pozerá sa na svojich príbuzných z rodu Silvaiovcov. Poprípade si mohol
pohodlne vyzuť čižmy kovovým vyzuvákom na to
určeným a zafajčiť si tabak z fajky. Bežný návštevník sa na prehliadkach priam dožaduje informácií
z dejín každodennosti, ktoré mu radi aj touto cestou sprostredkujeme.
V príspevku pána Strieženca neušiel kritike ani výber predmetov, resp. ich stav. Vybrané predmety
nemajú za úlohu prezentovať pôvodné vybavenie kúrie, ale sú ukážkou predmetov z vlastníctva šľachtických rodov od barokovej kultúry po
secesiu (18.-20.storočie). Jeden zo vzácnych
predmetov je armáles šľachtica J. Gärtnera von
Baumgarten z roku 1771. Tým, že sa celá expozícia venuje prezentácii aristokracie, má byť ukážkou šľachtických privilégií na území pod vládou
Habsburgovcov. Mnoho bežných návštevníkov
ani netuší, akým spôsobom boli ľudia určitého
postavenia v minulosti prijímaní do šľachtického
stavu, akou formou im boli udeľované erby a podobne. Zaujíma ich aj podpis Márie Terézie, ktorý
je jeho súčasťou. Pánom Striežencom spomínané nezreštaurované mortuárium rodu Révajovcov,
ktoré je kvôli svojím rozmerom dočasne uložené
v priestore Ambrovca, bolo vybrané pre podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie na reštaurovanie,
ktoré by malo začať s cieľom jeho neskoršej prezentácie verejnosti v samotnej kúrii, snáď ešte
tento rok. Úlohou sklenenej zásteny, ktorá pánovi
Striežencovi asi prekáža, je ochrana originálnych
zbierkových predmetov. Nechceme, aby nám
cenné predmety zmizli a nemôžeme si dovoliť
mať v každej miestnosti zamestnanca, rovnako
tam nechceme mať kamery. Sklenené zásteny sú
súčasným trendom v tvorbe múzejných expozícií
a v Trenčianskom múzeu na nich nevidíme nič zlé.
Samozrejme, nielen z pera pána Strieženca, ale
aj z iných zdrojov vnímame niektoré upozornenia
na drobné nedostatky, na ich odstránení však
pracujeme a v čase, keď budete čítať tieto riadky,
by už mali byť minulosťou (napr. chýbajúce popisky, nie úplne korektná informácia o pátričkách
v súvislosti s talárom evanjelického duchovného,
vzdialenosť predmetov od návštevníkov a pod.).
Kde pracuje kolektív autorov, vždy vznikajú drobné chybičky krásy – nevidíme dôvod, prečo ich
nepriznať a v krátkom čase opraviť. Za tieto drobnosti sa vám, čitatelia Beckovských novín, ospravedlňujeme.
Našou snahou je nielen udržiavať kúriu Ambrovec
v dobrom stave, ale aj naplno využiť jej expozičný
potenciál formou prezentácie toho najkrajšieho
z našich zbierok. Za prípravou expozície je viacročná práca celého tímu odborníkov – archeológov, historikov, konzervátorov, reštaurátorov, ako
aj kolegov údržbárov, ktorí v Ambrovci strávili mesiace; to všetko s cieľom, aby mali naši návštevníci dobrý dojem z kúrie, ktorý sa sprostredkovane
prenesie aj na samotnú obec Beckov. Bohužiaľ,
o nie všetkých beckovských pamiatkových objektoch sa dá povedať to isté. Nemusíme ísť pritom
ani ďaleko, stačí sa z Ambrovca pozrieť takpovediac cez plot.
Pán architekt rád načiera do biblickej histórie,
preto sa iste poteší ukončeniu našej reakcie:
„Prečo vidíš smietku v oku brata, a vo vlastnom
oku brvno nezbadáš?“
Trenčianske múzeum v Trenčíne - Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, e-mail: tomas.michalik@
muzeumtn.sk
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Rozpaky nad obnovenými expozíciami v kúrii Ambrovec v Beckove
PhDr. Jozef Karlík, vedúci Podjavorinského múzea, pobočky Trenčianskeho múzea, v rokoch
1995-2014
Marketing Trenčianskeho múzea rôznymi formami propagácie informoval verejnosť dlhší čas o tom, že
približne po trojročnej rekonštrukcii pripravuje znovuotvorenie kúrie Ambrovec v Beckove. Múzeum sa
netajilo s ambíciami v novej kúrii vytvoriť prostredie, ktoré by prostredníctvom expozícií a kvalitných kultúrnych služieb prispelo k zvýšeniu návštevnosti, a teda aj k zvýšeniu príjmov a k celkovému zvýšeniu
úrovne cestovného ruchu v regióne.
Slávnostné otvorenie sa udialo dňa 2. júna 2020 a prví návštevníci si mohli prezrieť zbrusu nové expozície vo vynovených priestoroch kúrie. Ťažiskom celého projektu je expozícia venovaná bytovej kultúre
šľachty, ktorá mala svoje sídla na Považí. Tá zaberá najväčší priestor – celé jedno poschodie.
Po sprístupnení kúrie verejnosti média nešetrili pozitívnymi reakciami a vedenie múzea je doteraz presvedčené, že tvorcovia expozície hlavný cieľ – vybudovať modernú expozíciu, z ktorej by návštevníci
odchádzali obohatení a spokojní, dosiahli. Je presvedčené aj o tom, že táto expozícia je adekvátnou vizitkou odbornosti a profesionality najvýznamnejšej múzejnej inštitúcie v kraji, akou Trenčianske
múzeum nepochybne je.
S pozitívnymi hodnoteniami expozície však zďaleka nesúhlasí celá verejnosť. Aspoň nie tá, ktorá
má z určitých dôvodov blízko k Beckovu, a zvlášť
k jeho histórii. Neskrývajú sklamanie z očakávania, že vynovená kúria prinesie o Beckove
a jeho bohatej histórii oveľa viac ako tá pôvodná.
Podľa nich však priniesla oveľa menej. Rozčarovaný z revitalizovanej kúrie bol a ešte aj stále
je Beckovčan Akad. arch. Marián Strieženec.
Vzhľadom na jeho až intímnu spätosť s históriou,
ale i prehistóriou Beckova a rokmi overenú odbornosť v oblasti expozičnej a výstavnej tvorby,
by sa mali jeho kritické slová brať vážne. Jeho autoritu v tejto oblasti podčiarkuje skutočnosť, že sa
podpísal pod mnohé úspešné prezentačné projekty Trenčianskeho múzea, ako sú viaceré hradné expozície, ale aj expozície v bývalom župnom
dome a v Podjavorinskom múzeu. Jeho prácam
nemožno uprieť punc profesionality, akokoľvek
by sme boli voči nemu zaujatí. Kritiku Mariána
Strieženca však nemožno celkom nazvať kritikou
odbornou, skôr je v nej prejavená nespokojnosť
človeka, síce znalého problematiky výtvarného
riešenia, ale viac ako formou sa cíti dotknutý obsahom expozície. Jednoducho povedané, to, čo
by od kúrie očakával nielen každý Beckovčan,
ale každý kultivovaný návštevník, to kúria nedáva. Tvorcov expozície preto upodozrieva nielen
z toho, že nemajú radi Beckov, ale aj z toho, že
nemôžu mať radi ani svoju prácu, pretože keby
ju mali radi, dopracovali by sa k inému výsledku.
Kúria ako expozícia podľa neho nespĺňa odborné
kritériá stálej expozície a Trenčianske múzeum
ako odborná inštitúcia investovalo do „odborne
zle pripraveného a nedostatočne spracovaného
projektu“.
Priznám sa, že s takouto otvorenou kritikou na
múzejnom poli, s akou je kritická esej Mariána
Strieženca, som sa ešte nestretol. Pravdou totiž
je, že s múzejnou kritikou sa stretneme len vo
vzácnych prípadoch, a to predovšetkým len na
facebookových stránkach múzeí, ale aj tie sú
väčšinou vedením múzeí cenzurované, takže
hlas ľudí, ktorí sa zvykne nazývať hlasom Božím
sa dostane na internet zväčša len v tej pozitívnej polohe. Nedajme sa však pomýliť – oficiálne
anotácie a recenzie v médiách nie sú odbornou
kritikou, sú to vlastne len pozvánky adresované
potencionálnym návštevníkom expozície, ktoré si
u médií zvyčajne objednávajú múzeá. Skutočná
kritika expozičnej a výstavnej činnosti múzeí, podobná kritike v oblasti divadla alebo literatúry, sa
na Slovensku jednoducho nenosí. Múzejníci si
odborných kritikov pre rôzne dôvody nevychovali. Je preto vzácnym úkazom, keď sa na múzejnom slovenskom nebi taká kritika zjaví.

Absencia odbornej kritiky v múzejnej oblasti má
za následok, že prakticky neexistuje odborná
reakcia smerom od verejnosti na prezentačnú
činnosť múzeí. Takže kritiku Mariána Strieženca
je potrebné vnímať v rámci regionálneho múzejníctva ako pozitívny počin.
Prezentácia múzea ako odborná činnosť má
viaceré formy, ale tou základnou je prezentovanie zbierkových predmetov vo forme expozícií
a výstav. Výsostné postavenie v prezentácii má
stála expozícia múzea. Popredná slovenská
muzeologička Gabriela Podušelová ju prirovnáva k oknu, cez ktoré verejnosť nahliada do
zbierkového fondu múzea a zároveň je aj „miesto
prvého kontaktu návštevníka s múzeom“. Podľa
Podušelovej „múzeum prostredníctvom expozícií a výstav plní svoju službu verejnosti, a preto
je to najdôležitejší nástroj komunikácie múzea“.
Je teda na mieste očakávať, že k tvorbe novej
expozície by malo každé múzeum pristupovať
mimoriadne zodpovedným spôsobom.
Odborná literatúra nám ponúka viac podnetov,
ako postupovať pri tvorbe stálych expozícií, rovnako i zásady, ktorými by sme sa mali riadiť pri
hľadaní adekvátnej formy a obsahu budúcej expozície. A tiež je dôležité poznať i kritériá, podľa
ktorých by sa expozície mali objektívne hodnotiť. Trenčianske múzeum je typom regionálneho
múzea, a teda produkty jeho prezentačnej činnosti by mali byť regionálneho charakteru. Koniec koncov, takého charakteru je i objednávka
verejnosti: Podušelová to jednoducho a jasne
formuluje: „Od regionálnych múzeí vlastivedného zamerania sa očakáva, že porozprávajú príbeh regiónu, prípadne budú prezentovať
v samostatnej expozícií niektorú z jeho špecifík“.
Má región Beckov svoj príbeh a to, čo je špecifické pre tento región? Má. A nie je to len jedno
špecifikum, je ich viac a všetky sú významné.
Jedno z týchto špecifík je beckovská šľachta,
pozostávajúca z tých príslušníkov významných
uhorských rodov, ktorí mali sídla a majetky priamo v Beckove. Nie je to teda šľachta vo všeobecnosti, nie je to šľachta Považia, je to šľachta lokálna – regionálna, ktorá ovplyvňovala životy ľudí
v tomto regióne. Jej príbehy sú súčasťou príbehu regiónu. V Beckove mali sídla veľavýznamné
uhorské rody. Niektorí šľachtici mali veľmi blízko
ku kráľovskému dvoru a priamo k panovníkovi.
Medzi nimi sa nájdu aj jedinci, ktorí prenikli do
oveľa významnejších ako regionálnych historických súvislostí, stali sa súčasťou príbehov vtedy
poznateľného sveta.

Príbeh regiónu Beckova pozostáva nielen z príbehov tejto privilegovanej society, ale aj zo životných príbehov významných osobností, ktoré sa
v Beckove narodili alebo tu pôsobili. Beckovský
rodák Jozef Miloslav Hurban patrí nepochybne
medzi nich a povedzte, kto je v regióne významnejší?! Osobnosti národného a európskeho významu sú teda pre Beckov ďalšie neprehliadnuteľné špecifikum. Špecifikom je, samozrejme, aj
jedinečná história i prehistória samotného Beckova, aj tá by mohla prostredníctvom adekvátne
nainštalovaných exponátov a ilustrácií fascinovať
návštevníka a nenechať ho vlažným.
Všetko toto bohatstvo minulosti akoby stálo pred
portálom kúrie a ponúkalo sa tvorcom expozície
na prezentáciu. V skutočnosti sa do kúrie dostalo len niečo z toho. Podľa tvorcov expozície má
návštevníka viac ako príbeh regiónu fascinovať
niečo iné.
A to iné vraj natoľko pozitívne pretvorilo kúriu
v porovnaní s jej minulou podobou, že o nej
riaditeľ Trenčianskeho múzea mohol pyšne
vyhlásiť: „Máme objekt, ktorý je v tejto chvíli
v Trenčianskom kraji jedinečný, lebo ponúka návštevníkom živý pohľad do minulosti“. Tento „živý
pohľad do minulosti“ sa návštevníkovi sprostredkováva v troch expozíciách – na prízemí kúrie
expozícia venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, a tiež expozícia s archeologickými nálezmi
z Beckovského hradu. Kto poznal staršiu podobu expozície, tak zistí, že tieto dve expozície sú
v podstate len torzá pôvodných. Nových exponátov je v nich len poskromne a navyše sa zainteresovaný človek neubráni pocitu, že vystavené
zbierkové predmety v tejto časti kúrie sú tu akoby
z povinnosti, bez ambície vypovedať naplno svoje
príbehy.
Ale k týmto expozíciám na prízemí sa určite neviažu riaditeľove slová o jedinečnosti expozície. Tie
nepochybne prináležia k expozícii na poschodí
kúrie, ktorá prezentuje bytovú kultúru šľachtických rodín na Považí. A keďže aj kúria v Beckove
je na Považí, tak súčasne sa prezentuje aj bytová
kultúra beckovskej šľachty. Takže? Takže je to
vlastne všetko v poriadku a kúria ako expozícia
spĺňa kritériá regionálnej múzejnej prezentácie.
Také tvrdenie je však silne alibistické. Návštevníkovi, ktorý vojde do kúrie v očakávaní zážitkov
z jedinečnosti a originálnosti vystavených artefaktov, nebude, samozrejme, stačiť predstava
„že aj takto mohla stolovať beckovská šľachta“
alebo „takúto posteľ mohol mať v spálni v 18.
storočí aj beckovský šľachtic“.
... pokračovanie na strane 8
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Ocitáme sa na mieste bez regionálnych príbehov, kde zbierkové predmety sa nám neprihovárajú svojimi príbehmi, ale slúžia len ako ukážky
bývania šľachty. Aj keby sme im umožnili rozprávať, nerozprávali by určite o regióne, v ktorom
sa teraz nachádzajú, veď ich pôvodcami – užívateľmi boli rôzne rody z Trenčianskej župy, ale
z Beckova ani jeden (Sina zo sídla v Dubnici nad
Váhom, Sizzo-Noris z kaštieľa z Adamovských
Kochanoviec, Szilvay z kaštieľa zo Zemianskeho
Lieskového, rod Szipeky (Šipeky) z Klobušíc pri
Ilave, Zamarovských zo Zamaroviec, pravdepodobne Medňanských z Medného, Lipských zo
Sedličnej, atď.).
V čom teda tkvie jedinečnosť expozície, ktorú
nám pán riaditeľ avizoval? Podľa všetkého asi
v tom, že beckovská kúria je zatiaľ jedinou samostatnou expozíciou historického nábytku v
celom Trenčianskom samosprávnom kraji. Expozície s podobným obsahom na Slovensku
existujú napr. v múzeu na Červenom Kameni, v
kaštieľoch v Markušovciach, Betliari a vo Svätom
Antone. Pri porovnávaní beckovskej kúrie s nimi,
je potrebné si všimnúť jeden, ale podstatný detail
– ani v jednom prípade sa totiž nejedná o expozície, ktoré by neboli inštalované v sídlach šľachtických rodov, z pozostalostí ktorých nábytok
pochádza.
V týchto expozíciách sa nachádza historický nábytok jednoznačnej proveniencie a prezentuje
sa väčšinou v pôvodných šľachtických sídlach.
V prípade múzea v Červenom Kameni sa expozícia historického nábytku priam vyžaduje, pretože nie je regionálnym múzeom ako Trenčianske
múzeum, ale sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Slovensku.
Tvorcovia týchto expozícií nenechali za dverami príbeh regiónu, ale prostredníctvom nábytku
a ostatných zbierkových predmetov ho nechali
vyrozprávať v priestoroch bývalých sídel pôvodcov zbierkových predmetov. V týchto expozíciách je teda historický nábytok nositeľom príbehov regiónu.
Pre tvorcov beckovskej expozície príbeh regiónu prioritou zrejme nebol, ale bol ňou historický
nábytok ako taký, prípadne predmety, ktoré patria ku kultúre bývania. Zreštaurovaný nábytok
umiestnený v interiérových zostavách iste lahodí
oku návštevníka, ale nazeranie napr. na stolovanie šľachty z 19. storočia spoza sklenenej steny a rozprávanie o štýloch bývania nám nemôže
nahradiť zážitok z expozície, ktorá dokumentuje
dejiny lokality, v ktorej sa nachádza, a zároveň
nás obohacuje poznaním ešte doteraz nevypovedaných príbehov tejto lokality. Darmo nás Podušelová upozorňuje: „Samotná fyzická existencia,
vlastníctvo zbierkových predmetov, nestačia na
vytvorenie novej expozície. K vytvoreniu expozície je potrebné poznať aj výpovednú a informačnú hodnotu zbierkových predmetov, zhodnotiť
výsledky vedecko-výskumnej činnosti múzea...
(či) prinesieme novou expozíciou nové informácie, alebo expozícia bude len ďalším variantom
už vypovedaného príbehu? To znamená, že musíme si odpovedať na otázku, aká a v čom bude
jedinečnosť.“
V čom je teda jedinečnosť expozície nainštalovanej v kúrii? Z predchádzajúcich riadkov, dúfam,
jasne vyplýva, že táto expozícia by v niečom mohla byť jediná, ale jedinečná, v zmysle Podušelovej slov, v žiadnom prípade však nie je.
V snahe byť objektívny, snažil som sa všemožne
pochopiť dôvody, prečo sa Trenčianske múzeum

www.obec-beckov.sk

pri realizovaní expozície pobralo cestou, na ktorej došlo, dá sa povedať, k akémusi múzejnému
odcudzeniu kúrie Beckovčanom. Snáď tu zohrali
obavy zainteresovaných odborných pracovníkov,
či je zbierkový fond múzea dostatočný na to, aby
sa príbeh regiónu mohol optimálne dokumentovať a prezentovať a dostatočne výpovedne rozpovedať. Táto podmienka je aj podľa Podušelovej
jedným z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na
tvorbu expozície.
Moja 20-ročná skúsenosť so zbierkovým fondom
Trenčianskeho múzea, resp. jeho časťou, ktorá
bola pôvodne uložená v depozitároch Podjavorinského múzea (pobočky TNM), ma oprávňuje na
túto otázku odpovedať kladne. Áno, autori, v prípade, ak by sa vybrali cestou vytvorenia expozície regionálneho charakteru, by určite nevošli do
slepej uličky. Vôbec nepochybujem o tom, že by
sa v trenčianskych depozitároch našli zbierkové
predmety, ktoré by v prípade profesionálneho
a citlivého nainštalovania, vyrozprávali návštevníkom príťažlivý príbeh o minulosti Beckova. Niektoré z týchto zbierkových predmetov sa dokonca
v kúrii nachádzajú aj teraz, ale zďaleka im nie je
venovaná pozornosť a úcta, ktorú by si zaslúžili.
Nie sú totiž vtiahnuté do príbehu regiónu, ale sú
určené akoby na jednoduché prezeranie. To sa
napríklad týka známeho tympanónu z Beckovského hradu (na fotkách), ktorý je v súčasnej
expozícii prítomný, ale v podstate neprezentovaný. Len si uvedomme, čo za príbehy nám môže
porozprávať tento artefakt. Veď bol súčasťou
portálu, cez ktorý vchádzal do svojho paláca
najvýznamnejší veľmož z uhorských veľmožov –
verný rytier uhorského kráľa a rímskeho cisára
Žigmunda Luxemburského – Stibor zo Stiboríc.
Táto jedinečná kamenná pamiatka obsahuje aj
príbeh rodového erbu Stiborovcov, ktorý je na nej
reliéfne zobrazený, čo je tiež téma, ktorá v spojení s genealogickými príbehmi rodu má nekonečné možnosti prezentácie.
Podľa toho, čo som uviedol v predchádzajúcom
texte, Trenčianske múzeum pri určení charakteru plánovanej expozície zďaleka neprihliadlo na
všetky faktory, ktoré sú určujúce pri vytvorení
kvalitného produktu múzea, akým je stála expozícia. Obávam sa, že vedenie múzea sa na svoje
projekty v oblasti prezentácie nepozerá len ako
na produkty odborných muzeálnych činností, ale
skôr ako na produkty turistického ruchu, ktoré sa
majú predovšetkým páčiť a aby sa čo najvýhodnejšie mohli predať.
Každému skutočnému múzejníkovi musí byť jasné, že prezentačná činnosť by sa nemala riadiť
komerčnými zásadami a expozície by sa nemali
inštalovať len s cieľom zvýšiť návštevnosť a príjem
múzea. Cieľ a poslanie múzeí sa totiž nemení ani
v tejto dobe poznačenej komercializáciou spoločenského života. Tak ako upozorňuje Podušelová: „múzeá aj naďalej zostávajú miestom, kde sú
zhromažďované, uchovávané a vystavené zbierkové predmety pre ľudskú reflexiu, poznávanie
a vzdelávanie“.
Aby sa eliminovalo mylné nastavenie cieľa prezentácie, tak skôr ako sa začne s prácami na
expozícii, mal by prebehnúť zodpovedne vedený proces hľadania správnej cesty k jej realizácii. Dôležitú úlohu v štádiu príprav by mala mať
otvorená a demokraticky vedená komunikácia
so zainteresovanými pracovníkmi múzea rôznych
spoločenských oblastí, ale i s mimo múzejnými
odborníkmi vo forme odborných diskusií a stretnutí. Pri tom by, samozrejme, nemali absentovať
ani zástupcovia tej komunity, pre ktorú je expozícia určená, teda nemali by chýbať zástupcovia
verejnosti.

číslo 4 - august 2020
Pri expozícii, ako je kúria v Beckove, nie je už
potrebné znova pripomínať, že jej najdôležitejším
znakom by mala byť jej regionálna podstata. Nazvime ju trebárs objednávkou regiónu, ktorá v prípade Beckova ako významnej historickej lokality
Slovenska je vlastne spoločenskou objednávkou.
Počas mojej aktívnej múzejnej služby som si určil zásadu, že každé nové dielo, každú aktivitu
mojich kolegov – múzejníkov, budem hodnotiť
najskôr z tej kladnej stránky. Veď už to je pozitívne, že dielo vôbec vzniklo a snaha a odborná
činnosť v určitom smere bola vynaložená. Snažím
sa túto zásadu aplikovať aj v prípade beckovskej
kúrie. Nemožno nevidieť veľké pozitívum v tom,
že Trenčianske múzeum investovalo do náročných adaptačných prác budovy kúrie a že nemalé náklady sa vynaložili aj na reštauračné práce
zbierkových predmetov. Pri hodnotení samotnej
expozície nemôžeme nepriznať jej viac – menej
edukačný charakter. Návštevník si okrem príjemných pohľadov na interiér bytovej kultúry môže
odniesť veľké množstvo informácií o historickom
nábytku sprostredkované lektormi. Aj preto je
expozícia viacerými návštevníkmi pozitívne hodnotená. Avšak prezentáciu historického nábytku
a rôznych doplnkových predmetov v kúrii nemožno jednoznačne pomenovať stálou expozíciou
regionálneho charakteru, akou by nepochybne mala byť, ale skôr prezentáciou zbierkových
predmetov formou výstavy s určitou obsahovou
náplňou, ktorá sa v tomto prípade týka histórie
bývania šľachty.
Najväčším nedostatkom expozície je to, že je
inštalovaná na nesprávnom mieste. Beckovská
kúria, kvôli veľmi silnému príbehu Beckova, bola
a stále je v mysliach ľudí, dotknutých týmto príbehom, rezervovaná len na prezentáciu histórie
regiónu, ktorého význam je v mnohom nadregionálny. Ignorovanie takejto objednávky inštitúciou,
ktorá by mala byť garantom naplnenia oprávnených očakávaní verejnosti v tejto oblasti, je preto
neakceptovateľné.
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Rozpaky nad rozpakmi
(reakcia na príspevok PhDr. Jozefa Karlíka „Rozpaky nad obnovenými expozíciami v kúrii Ambrovec
v Beckove“)

Ku kritike novej expozície Trenčianskeho múzea
v Trenčíne v beckovskej kúrii Ambrovec z pera
akad. arch. Mariána Strieženca pribudla ďalšia,
autorom ktorej je tentoraz PhDr. Jozef Karlík. Oceňujeme, že jeho kritika nie je na rozdiel od p. Strieženca agresívna, hoci s jej závermi nesúhlasíme.
V prvom rade chceme uviesť, že akúkoľvek kritiku
vnímame ako prejav záujmu o prácu našich kolegov. Súhlasíme s p.Karlíkom v tom, že slovenské
múzejníctvo nie je na kritiku zvyknuté a spolu s ním
máme úprimný záujem tento nedostatok odstrániť
aj formou tejto reakcie. Za svojou prácou si stojíme a – ako uvádzame už v našej reakcii na článok p.Strieženca – nemáme problém povedať
Prepáčte ohľadom drobných nedostatkov, ktoré
sú nevyhnutne spojené s každou prácou, ktorá
je konfrontovaná s verejnosťou s jej rozdielnymi
očakávaniami. Trochu nás mrzia narážky na akési
cenzurovanie komentárov na sociálnych sieťach,
ktoré sa nezakladajú na pravde. Ako vidíte, otázkam sa nevyhýbame, naopak, čelíme im a snažíme
sa ich zodpovedať. Aj to je naša práca, ktorá nám
nastavuje zrkadlo a – úprimne – možno naznačuje
slabiny v komunikovaní posolstva a zamerania novej expozície navonok.
K vecnej stránke kritiky p.Karlíka sme sa vyjadrili
v našej reakcii na článok od p.Strieženca, nechce-

me sa opakovať, ostávame na tom, že zmenou
koncepcie expozície z lokálnej, zameranej skôr
na Beckov a jeho reálie, sme expozíciu otvorili
a prezentujeme v nej originálne zbierkové predmety súvisiace so šľachtickými rodinami Trenčianska, resp. stredného Považia. Týmto spôsobom
dosiahneme väčší impakt pre našich návštevníkov,
ktorí spravidla nepochádzajú z Beckova, a teda
nechcú vidieť iba veci, súvisiace s Beckovom, ale
pekne a na úrovni zariadený interiér šľachtického
obydlia. Tento zámer bol popri samotnej koncepcii expozície komunikovaný v tlačových správach
aj v iných mediálnych výstupoch; presvedčenie
p.Karlíka, že expozícia má byť zameraná výlučne
na Beckov, považujeme za jeho súkromný názor,
ktorý mu nik neberie. Aj v kontexte nového zamerania expozície však nerozumieme, prečo p.Karlík
vidí rozpor našej expozície s názorom ním citovanej
muzeologičky PhDr. Podušelovej, ktorá uvádza, že
produkty regionálneho múzea majú byť regionálneho charakteru. Presne také naše „produkty“ sú –
zamerané na región stredného Považia.
Podľa názoru p.Karlíka múzeum pri tvorbe expozície navonok nekomunikovalo s odbornou verejnosťou. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nová
expozícia je výsledkom niekoľkoročnej odbornej
práce a konzultácií s archívmi či inými múzeami,
ako aj návštevami historických lokalít. Nie je nám
známy žiaden pokus o nadviazanie spolupráce zo
strany p.Karlíka, určite by sme ho neodbili.

V prispôsobení novej expozície očakávaniam návštevníkom nevidíme nič zlé – naopak, pri jej tvorbe sme sa snažili zohľadniť „výtky“, ktoré nám boli
opakovane adresované. Výsledok považujeme za
veľmi vyvážený mix odborných požiadaviek s preferenciami bežnej verejnosti, z daní ktorej sme
platení a ktorá je v konečnom dôsledku meradlom
úspešnosti expozície. Na Slovensku máme smutne veľa prípadov expozícií, ktoré boli budované iba
s ohľadom na odbornú stránku a ktoré sú bežnou
verejnosťou hodnotené ako nudné a neatraktívne.
Tomuto sme sa chceli vyhnúť a opakované interakcie našich návštevníkov nám potvrdzujú, že sme
nešliapli vedľa. Nakoniec, určité pozitíva v expozícii vidí aj p.Karlík. Za túto snahu o objektívny pohľad mu ďakujeme.
Nepochybujeme, že Dr. Karlík je významným regionálnym historikom a že má bohaté vedomosti
o zbierkovom fonde Trenčianskeho múzea. Škoda však, že nedostatky v evidencii tej časti fondu,
ktorá mu bola počas jeho pôsobenia v múzeu
zverená, musíme naprávať dodnes. Rezignovanie na niektoré základné odborné činnosti (napr.
revízie zbierok, chýbajúce predmety či – naopak
– bezbrehé zhromažďovanie predmetov bez akejkoľvek evidencie) bolo múzeu pred rokmi pomerne extenzívnym spôsobom vytknuté ministerstvom
kultúry, veľa z odborných pochybení sa pritom týkalo najmä Podjavorinského múzea, ktoré dlhodobo Dr. Karlík viedol.
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Rozpaky nad kritikou kritiky
V prvom rade ďakujem Trenčianskemu múzeu,
že reagovalo na moje „rozpaky“ nad expozíciou,
ktorá bola nainštalovaná v beckovskej kúrii Ambrovec. Trocha som sa obával, že vedenie múzea
bude moju kritiku ignorovať ako nepodstatnú záležitosť, veď to podstatné, čo chcelo múzeum
povedať, povedalo reakciou na kritiku p.Strieženca. Keďže sú mi známe vyjadrovacie schopnosti
pána právnika Michalíka, ktorý nepochybne túto
obhajobu múzea zväčša napísal, očakával som
elegantnú kritiku mojej kritiky, účinkom ktorej
argumenty, o ktoré sa opieram, poľahky zmiznú
a nezostane z nich nič. Stalo sa. Môj názor chcel
byť názorom širšej a ak chcete aj odbornej verejnosti a na niekoľkých stranách môjho príspevku
som to chcel aj dokázať. Tento môj názor spočíval
v podstate v tom, že lokalita, akou je Beckov, si
priam vyžaduje expozíciu, prostredníctvom ktorej
múzeum vyrozpráva návštevníkovi históriou prebohatý príbeh Beckova. Vyčítal som Trenčianskemu múzeu, že túto možnosť nevyužilo a do kúrie
nainštalovalo historický nábytok z rôznych lokalít
bývalej Trenčianskej stolice. Múzeum mi však dokazuje, že tento môj názor je len môj súkromný.
Musím však priznať, že v čase písania mojej kritickej úvahy o kúrii som nepoznal „pravdu“ o Ambrovci, o ktorú sa opieralo múzeum a ktorú nám
v reakcii na kritiku p.Strieženca v podobe čistého
vína nalial p.Michalík. A tá pravda je odpoveďou
na otázku – Čo je vlastne kúria Ambrovec? Ambrovec nie je expozíciou dejín Beckova. Takže,
čo tu potom ďalej riešiť, keď za takouto pravdou
stojí najvýznamnejšia múzejná inštitúcia v Trenčianskom samosprávnom kraji.
V kritike mojej kritiky som od Trenčianskeho
múzea očakával takmer s istotou, že sa mi na zá-

ver prichystá niečo korenisté, štipľavé a až ťažko
stráviteľné. Niečo také, čo pridali aj do záveru
reakcie na Striežencovu kritiku. Nezainteresovaný čitateľ BN ani len netuší, z akých dôvodov sa
pri riešení otázky expozície v kúrii Ambrovec dozvedá o p.Striežencovi, že je to človek, „ktorý vidí
smietku v oku brata, a vo vlastnom oku nezbadá
brvno“. A ja, tiež mimo témy, som prezentovaný
ako múzejník, ktorý po dlhé roky viedol Podjavorinské múzeum takým katastrofálnym spôsobom,
že na zbierkovom fonde múzea, ktorý mu bol zverený, napáchal viac škody ako úžitku.
Verím, že každý nezaujatý čitateľ pochopil, že tak
ako v Striežencovom prípade, tak aj v mojom, je to
zo strany zo strany autorov týchto kritických textov
obyčajná „podpásovka“. Takéto vety do korektného hodnotenia kritického príspevku skrátka nepatria. Napísané sú len preto, aby autorov kritiky
v očiach čitateľov zdiskreditovali, prípadne zastrašili. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že téma fondu
Podjavorinského múzea (PM) k téme Ambrovec
nepatrí, ale dovoľte mi, aby som sa v krátkosti pokúsil zmyť ten najväčší nános špiny.
Autori reakcie na moju kritiku okrem iného preukázali, akí sú veľkí neznalci histórie zbierkového
fondu PM. Keby ju poznali, vedeli by, že takmer
všetky vážne nedostatky, ktoré mi vyčítali, sa udiali za mojich predchodcov. Najmä to „bezbrehé
zhromažďovanie predmetov bez akejkoľvek evidencie“. Zlý stav zbierkového fondu som tiež len
„zdedil“. No na rozdiel od súčasného vedenia
múzea, som na mojich predchodcov nenadával.
Znie to paradoxne, ale bol som im za zozbieraný materiál, zaevidovaný či nezaevidovaný, vďačný. Poznám totiž minulosť zbierkového fondu
a aj to, čo všetko sa pod jeho neutešený stav

podpísalo. Napr. koľko sťahovaní muselo absolvovať. Chápal som aj bezbrehé zhromažďovanie
zbierkových predmetov v určitom období. Ono
totiž väčšinou súviselo so spontánnou záchranou predmetov kultúrnej hodnoty pochádzajúce zo sídliska Lúka, ktoré sa celé asanovalo
a v ktorom mali svoje domy významní Novomešťania a tiež sa tu nachádzali aj dielne novomestských remeselníkov.
Zásluhou mojich predchodcov sa pod strechu
múzea, hoci niekedy, obrazne povedané, aj pod
deravú strechu, dostali jedinečné a hodnotné
zbierkové predmety. Áno, aj nekvalifikované spravovanie fondu v minulosti malo na jeho stav nepriaznivý dopad. Prvostupňová evidencia, hlavne
z jej začiatkov, bola viac menej nepoužiteľná a vo
viacerých prípadoch chybná. Pre mnohé nedostatky som fond neprevzal, teda fond mi nebol,
ako sa tvrdí v reakcii, oficiálne zverený. Ale nie
je pravda, že som sa o neho nestaral. Keď som
prišiel do múzea, bol v oveľa väčšom neporiadku.
Na jeho celkové usporiadanie sa dlho nevytvorili
priaznivé podmienky. Tie nastali až po presťahovaní do nového depozitára. Mal som pripravený harmonogram odborných činností, ktorých
výsledkom by bol usporiadaný zbierkový fond
a odstránenie chýb v jeho evidencii, čo sa začalo
aj realizovať. O tieto moje snahy sa však vedenie
múzea už nezaujímalo. Oficiálnym spôsobom som
sa nikdy nedozvedel o skutočných dôvodoch,
prečo som tento plán nemohol uskutočniť.
Áno, na kritiku nie je múzejníctvo zvyknuté, ale ani
pripravené. Dokazuje to aj súčasné Trenčianske
múzeum, keď vo svojej kritike kritiky sa znižuje ku
kritike autorov kritiky.
PhDr. Jozef Karlík
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Expozícia v kúrii Ambrovec - 5. reakcia
S radosťou som si prečítal poslednú reakciu PhDr.
Karlíka, pretože som človek, ktorý rád diskutuje – či
už na stránkach novín alebo osobne. Áno, nehanbím sa priznať, že oficiálne reakcie Trenčianskeho
múzea som koncipoval ja, na základe podkladov
od mojich kolegov, zväčša autorov expozície. Obe
reakcie boli oficiálnymi reakciami múzea na kritiku
novej expozície v Ambrovci a k obom sa hlásim.
Posledný príspevok Dr. Karlíka, ktorého si vážim
ako regionálneho historika a jedného z autorov mimoriadne vydarenej monografie Beckova, je však
smerovaný priamo ad hominem, preto si dovolím
reagovať pod svojím menom a v plnej miere si za
svoje slová zodpovedať.
Naozaj netuším, prečo p.Karlík hovorí o podpásovke, keď som uviedol oficiálne závery oficiálnej
kontroly ministerstva kultúry. Dovolím si však protestovať voči dikcii, použitej p.Karlíkom – nikdy
nepíšem o „katastrofálnom vedení múzea, ktoré
napáchalo viac škody ako úžitku“, z troch dôvodov – po prvé si to nemyslím, po druhé to nie je
pravda a po tretie takéto subjektívne hodnotenie bez uvedenia faktov by nebolo z mojej strany
korektné. Pán Karlík, v tomto ste trafili mimo, na
takúto zavádzajúcu hyperbolizáciu nevidím dôvod
a – úprimne – nepovažujem to od človeka Vášho
rozmeru za férové.
Dôvodom, pre ktorý som sa snažil dostať čitateľov
BN na pár riadkoch do problematiky, je najmä
Vaše presvedčenie o tom, že hovoríte za celú odbornú obec, čo rozhodne nie je pravda. Písali sme
predsa, že Vaše presvedčenie Vám nikto neberie
a že Váš názor považujeme za legitímnu súkromnú
(očividne nevalnú) mienku o novej expozícii. Toto
naozaj nezaváňa ani diskreditáciou ani zastrašo-

vaním. Sám však viete, koľko kostlivcov ste nám
nechali v skrini. Túto diskusiu môžeme viesť aj
ďalej (vidíte, že som vášnivý diskutér), iba som na
pochybách, v koho záujme by bola.
Vo Vašej reakcii sa snažíte brániť, že ste zlý stav
iba zdedili. Nechcem to spochybňovať, nepôsobil
som vtedy v múzeu. Otázka však je, čo ste s ním
za tých 20 rokov (!) urobili. Moja generácia tridsiatnikov by mala stavať na výsledkoch práce svojich predchodcov, musí však vo veľkom doťahovať
revízie (ktoré mali byť robené periodicky, všakže),
radikálne sme museli „prekopať“ nielen evidenciu
zbierkových predmetov (pre čitateľov uvediem,
že ide o desiatky tisíc predmetov), ale aj majetku
a urobiť poriadok vo viacerých iných činnostiach,
o ktorých kvôli rozsahu príspevku nebudem písať. Popri týchto veciach, ktoré majú pôvod azda
v období, kedy sme ešte neboli na svete, sme napriek omnoho podrobnejšej regulácii a omnoho
početnejších noriem a smerníc nielenže pripravili
novú expozíciu, ale aj radikálne zvýšili bezpečnosť
našich zbierok. Ochrana kultúrneho dedičstva je
naša zákonná i morálna povinnosť a ja som na svojich kolegov hrdý.
Vôbec Vám nemám za zlé, že sa Vám expozícia
nepáči – sto ľudí, sto chutí. Dokonca rozumiem
aj niektorým odborným námietkam. Ale argumentovať tým, že ste zlý stav zbierkového fondu iba
zdedili, nesvedčí Vášmu zápalu pre históriu. Ak
by sme rovnako argumentovali my (alebo ja) a nič
neurobili, tak o pár rokov by sme už nemuseli mať
žiadne zbierky.

číslo 4 - august 2020

Bicykel
Stala sa nám taká banálna vec. Mužovi sa pokazil bicykel. Bolo čo na ňom opravovať, tak sa
rozhodol odviezť ho pánovi Šimkovi do Veternej
ulice. Na druhý deň bol bicykle hotový. Muž bol
veľmi spokojný. Vtedy mi došlo, že aj môj bicykel
je v katastrofálnom stave, veď ten si pamätá ešte
aj moje mladé časy. Potreboval by dobrú generálku. Putoval tiež do Veternej ulice. Na druhý
deň ma v pivnici čakalo prekvapenie – môj bicykel bol skoro ako nový! Funguje na sto percent.
Bola som nadšená. Keby sa tak dala vrátiť aj mladosť a zdravie opraviť!
Ďakujeme pánu Rudolfovi Šimkovi. Netuší, akú
radosť nám spravil.
O Beckove sa píše aj hovorí, že sa tu narodilo
veľa významných a známych ľudí. Je to pravda.
Ale žije tu aj veľa talentovaných a šikovných ľudí,
ktorí nedávajú o sebe vedieť, ale nám pomôžu
v bežných veciach – napr. keď sa nám niečo pokazí. Vtedy ich nájdeme. Ako pána Šimka.
Ďakuje G. Gazdíková

Rozlúčka so včelárom

Pán Karlík, ako vidíte, na kritiku sme pripravení.
Dúfam však, že z nej nebudú čitatelia BN už príliš
unavení.
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.

Spoločenská kronika (jún - júl 2020)
Manželstvo uzavreli
Ing. Rastislav Šupka a Eva Pavolková
Ing. Ján Macejka a Daša Hunčová

Narodili sa
Michal Sahaj, Zuzana Sedláčková
Slávka Miková, Viliam Straka

Blahoželáme
50 rokov: Vlastimil Kubíček,
Iveta Kamarášová
55 rokov: Pavol Bánovský, Ján Pienčák,
Ján Novák

60 rokov: Viliam Kubán,
Zuzana Úradníčková
65 rokov: Sr. Marta Gracová,
Mária Švančareková, Emília Barteková
70 rokov: Anton Hlávka,
Valéria Syrůčková
75 rokov: Jozef Vlna
80 rokov: Ján Macejka, Anna Hercegová

Rozlúčili sme sa
PhDr. Pavel Hos, Jozef Šimončic
Marián Bartek

Deň detí na Barine - 11. júl 2020
Som na dôchodku už 30 rokov. Od 19 rokov
som pracovala s deťmi. Rada sa vraciam do
školy. Každú príležitosť využijem na rozhovor
s deťmi.

vzbudilo okolo smiech, že kde mám vozidlo?
„Nuž, pri plote.“ Na to som sa usadila na lavicu
k manželom Bartošovcom. Samozrejme, že sme
fandili všetkým deťom.

Tento rok na Deň detí boli u nás dve malé pravnučky, Zuzka päť a pol ročná a Pavlínka dva
a pol ročná. Ich dedko Jožko a babka Zdenka im
sľúbili, že sa zúčastnia pretekov na Barine. Bolo
to radosti, ja , ich prababka, som ich predbehla.
Sadla som na bicykel, ktorý som oprela o plot
A. Jokrllovej, a krívajúc som sa dostala pred
usporiadateľa, p. Ing. Mareka Jambora, s otázkou: „Prosím, kedy pôjde moja kategória?“ čo

Po každej jazde sa mohli deti osviežiť a zjesť
maškrtu. Na záver všetky deti boli ocenené medailou. Musím sa pochváliť, že i ja, skoro 85 ročná, som tú medailu dostala.
V mene všetkých detí, ich rodičov i v mojom
mene ďakujem usporiadateľom a všetkým, čo
na túto akciu prispeli. Veľká vďaka!
Margita Bubeníková

Vo štvrtok 13. augusta 2020 o 13. hod. sme
sa rozlúčili s naším zosnulým spoluobčanom
plk. v. v. PhDr. Pavlom Hosom (30. mája
1943 Stonařov – 9. augusta 2020 Trenčín).
Známy beckovský včelár sa po maturite rozhodol pre vojenskú profesiu. Napriek tomu,
že mal veľa koníčkov a záľub, medzi ktoré
patril v mladosti aj šport, cyklistika a hokej,
fotografovanie i cestovanie ako súčasť jeho
veľkej lásky k prírode, až na penzii sa mohol naplno venovať včeláreniu – a to v rodnej obci svojej manželky Anny, v Beckove,
kam sa presťahovali. Posledných 20 rokov
sa chov včiel stal jeho najväčšou záľubou,
s ktorou začal niekedy pred polstoročím.
Bol držiteľom ocenenia Slovenského zväzu
včelárov za rozvoj včelárstva na Slovensku
a v roku 2014 získal aj cenu starostu obce
Beckov za dlhoročnú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti včelárstva. O včely sa
staral svedomito, mal na starosti desať rodín. O včielkach mal rozsiahle vedomosti,
s ktorými sa rád podelil aj s čitateľmi Beckovských novín, do ktorých sporadicky prispieval.
Zo zosnulým Pavlom Hosom sa lúčia členovia včelárskej organizácie v Beckove
a Okresnej organizácie Slovenského zväzu
včelárov v Novom Meste nad Váhom ako aj
Redakcia Beckovských novín.
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Nepoznané rodinné príbuzenstvá Máriássyovcov a Medeňanských
1

2

Spiš patrí medzi oblasti, ktoré priam dýchajú históriou a veľmi často je
označovaný ako „klenotnica pamiatok na Slovensku“. Práve v danej oblasti
sa v najväčšej miere rozprestierali aj majetky rodu Máriássyovcov. Prvé
listiny, ktoré spomínajú predkov tejto rodiny, sú z druhej polovice 13. storočia. Odvtedy evidujeme Máriássyovcov na východnom Slovensku, pričom
sprvoti sa usadili na území Spiša a Gemera a novšie výskumy predpokladajú starofrancúzsky – valónsky – pôvod rodu. Ako najstarší rodový majetok
Máriássyovcov sú často uvádzané Markušovce. Druhým najstarším sídlom
rodiny boli Batizovce. Rodina užívala predikát odvodený práve od uvedených dvoch osád, a síce „Máriássy de Markusfalva et Batisfalva“.
V každom prípade sa práve Markušovce nazývajú kolískou rodu Máriássyovcov a rodina tu pretrvala až do polovice 20. storočia, kedy bol jedeným z posledných objektov obývaných Máriássyovcami areál pôvodne
renesančného kaštieľa zo 17. storočia.
V poslednej tretine 19. storočia tu žil František Máriássy, ktorý sa v roku
1885 druhýkrát oženil, a jeho manželkou sa stala Adela (Mária) Szirmayová
(1840–1910). František v tom čase už mal dve dospievajúce deti z prvého
manželstva – Ermunda a Rozáliu Idu. Rodina Adelu zrejme prijala veľmi
dobre, o čom svedčia i vrelé a čulé vzťahy s jej príbuzenstvom i niekoľko
desaťročí neskôr.

Pokiaľ teda ide o zázemie Adely Szirmayovej,
jej rodičmi boli Hugo Szirmay a Jozefa (Žofia)
Csoma. Vymretím Horváth Stansithovcov získala
začiatkom 19. storočia rodina Szirmayovcov do
svojho vlastníctva kaštieľ v Strážkach, presnejšie prešiel tento majetok na rodinu po Hugovej
matke a Adelinej starej mame Anne Szirmayovej,
rodenej Horváth Stansithovej, manželke Andreja
Szirmaya.
Na základe manželstva Františka Máriássyho
a Adely Szirmayovej sa vytvorili vzťahy rodiny Máriássyovcov s rodinou Medňanských, dokonca
priamo so svetoznámym uhorským maliarom –
impresionistom Ladislavom Medňanským (1852
– 1919), čoby synom Adelinej sesternice Anny
Márie Szirmayovej (1823–1883). Ladislav Medňanský bol krajinár európskeho významu, ktorý
mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr
vo Viedni. V rokoch 1864–1865 mu dával
súkromné hodiny maliarstva viedenský akvarelista Thomas Ender. Po maturite získal umelecké
vzdelanie na Akademie der bildenden Künste
v Mníchove u Alexandra Strähhubera a Otta
Seitza (1872–1874) a na École des Beaux-Arts
v Paríži u Isidora Pilsa (1874–1875).
S Máriássyovcami bolo spríbuznených niekoľko
ďalších významných maliarov, medzi ktorých patrili napríklad priekopník impresionizmu v Uhorsku Pavol Szinyei Merse alebo neskôr aj poľský
portrétista Henryk Rodakowsky.
Len čo sa Medňanskí presťahovali z Beckova do
rodinného kaštieľa Szirmayovcov v Strážkach,
rodina udržiavala kontakty s Máriássyovcami
a navzájom sa navštevovali. Tieto rodinné priateľstvá pretrvali i do ďalších generácií a sú nám
známe ešte aj prostredníctvom vnukov Františka
Máriássyho.
Keď Františkov syn Edmund Máriássy v roku
1933 odpredal rodinné majetky v Markušovciach, jeho potomkovia sa takpovediac rozpŕchli
po celej Európe. Človek by nečakal, že sa niekto z nich na svoje staré rodinné majetky v Markušovciach ešte niekedy vráti. A predsa len. Zo
všetkých Edmundových detí sa do Markušoviec
pravidelne vracal iba jeden syn, Pál Máriássy,
ktorý sa tu narodil 22. februára 1911. Pál bol aj

jedným z tých Františkových vnukov, ktorí aj po
rokoch udržiavali priateľské vzťahy s rodinou Ladislava Medňanského.
Na Slovensko začal Pál chodievať pravidelne od
50 rokov. Zavítal sem kvôli svojej pracovnej, ale
i osobnej vášni, ktorou bolo poľovníctvo. Zo
Stockholmu, kde žil, sem prišiel vyhľadávať
poľovnícke revíre v južných oblastiach, ale
i v okolí Tatier. Odvtedy sa vracal každoročne,
dokonca často i niekoľkokrát v roku.
Od 60. rokov ho začala do jeho rodného kraja
sprevádzať i manželka Heidi von Berckemeyer.
Pri svojich početných návštevách chodievali
najčastejšie do Tatier. V ich okolí tiež absolvovali priateľské návštevy v Batizovciach. Cesta ich
zavše zaviedla i do kaštieľa v Strážkach, kde do
začiatku 70. rokov žila ďalšia rodinná priateľka
a vzdialená príbuzná Pála Máriássyho, maliarka
a ilustrátorka Margita Czóbelová.
Barónka Margita Czóbelová, neter maliara Ladislava Medňanského, prežila väčšinu svojho života pod Tatrami v kaštieli v Strážkach. Jej osud
bol ovplyvnený dôležitými historickými udalosťami. V rokoch 1916 a 1922 vystavovala Margita
na Národnom salóne v Budapešti. Začala tvoriť
nielen ako maliarka, ale i ilustrátorka, predovšetkým pre anglické vydavateľstvá. Jej prípadnú maliarsku kariéru však prerušila situácia po
prvej svetovej vojne, keď postupne prevzala starostlivosť o rodinu. V Strážkach ju navštevovali
i Máriássyovci. Pál s veľkou obľubou spomínal
na rodinné výlety, ktoré absolvoval ešte ako
dieťa so svojimi rodičmi a súrodencami.
O dobrých vzťahoch svedčí i pozornosť vo forme niekoľkých obrázkov, ktoré Margita Czobelová namaľovala a darovala Pálovi a Heidi pri
niekoľkých spoločných stretnutiach. A samozrejme, nikdy neobišli Markušovce.
Pál a Heidi nemali deti, rovnako ako Margita
Czóbelová, možno preto predpokladať, že najprv v 70. rokoch 20. storočia, smrťou Margity
Czóbelovej, a potom v roku 2004, smrťou Pála
Máriássyho, sa ukončilo toto viac než polstoročné rodinné prepojenie daných vetiev oboch
rodín.

1. Pál Máriássy a Margita Czóbelová v Strážkach. Zdroj: SNG
2. František Máriássy. Zdroj: Rodinný album
Pála Máriássyho, Múzeum Spiša v SNV
Miroslava Lazniová

PhDr. Miroslava Lazniová je pracovníčka Múzea
Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Je autorkou katalógu Osudy Máriássyovcov
z Markušovského kaštieľa od 2. polovice 19.
storočia a v 20. storočí. Vydalo Múzeu Spiša
v SNV 2019; v roku 2020 jej vyšla knižka Štefan
Máriássy. Život v obraze dejinných a rodinných súvislostí. ISBN 978-80-570-1932-9.
Staršie práce: Kaštieľ v Markušovciach (spoluautorka), Múzeum Spiša 2015; Augustín Máriássy z Markušoviec, osudy jeho potomkov v 19.
storočí a ich zaujímavé rodinné príbuzenstvá.
Krajské múzeum v Prešove 2019.

Cyril a Metod
na hrade

5. júla 2020 o 17. hodine sa konala ekumenická bohoslužba k sviatku sv. Cyrila a Metoda na
Beckovskom hrade za sprievodu zmiešaných
cirkevných spevokolov.
Na spoločnej fotke pátri františkáni Anton a Jozef, evanielický farár Ondrej Peťkovský a starosta obce Daniel Hladký.
Foto: JoS
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Dr. Julian Šimko - zabudnutý v rodisku?
1

Dr. Julián ŠIMKO bol beckovský rodák a lokálpatriot, právnik, diplomat a úradník na
ministerstve vnútra a zahraničných vecí,
posledný prezident Slovenskej krajiny.
Narodil sa 30. novembra 1886 v Beckove
a jeho otcom bol Karol Šimko – Carolus Simko
(21.3.1841–16.5.1929), notarius a iudex (notár
a richtár), Beckov 202, a matkou Maria Jakubéczy (27.7.1849–31.10.1889), tiež Beckovčanka, obaja katolíckeho vierovyznania. Mali spolu
13 detí, z ktorých sa dospelosti dožili len štyri.
Julián bol 12. dieťa v poradí, posledné dieťa,
Elisabetha, zomrelo týždeň po narodení (údaje
sú z Familysearch, kde sú zverejnené staré beckovské matriky a od synovcov Ing. Mariána Štubňu a Mgr. Karola Šimka). Karol Šimko bol v rokoch 1890–1919 beckovský richtár, posledným
za Rakúsko-Uhorska a prvým po vzniku ČSR.
Po smrti prvej manželky Márie Jakubézy sa opäť
oženil, s druhou manželkou Máriou Križanovou
(8.9.1866–22.3.1926) mal dve dcéry, staršia
Elena sa vydala za Alexandra Šimka (menovec),
mali synov Ivana a Karola, a Mária sa vydala za
Dominika Štubňu–Zámostského (a tento príbeh už mnohí poznáte, známy učiteľ a spisovateľ, spätý s Beckovom cez manželku a miesto
učiteľského pôsobenia. O Dominikovi Štubňovi
sme v Beckovských novinách písali – naposledy
Ing. Gustáv Rumánek v BN č. 3/2016, s.6 ).
Mladý Julián sa vzdelával najskôr v rodisku, gymnázium absolvoval v Trenčíne – v Trenčianskom
archíve, vo fonde Gymnázium Trenčín, sú triedne katalógy, kde je zapísaný aj Julián Šimko: katalóg r.1897-1898 I. trieda a r.1904-1905 VIII.
trieda.
Právo vyštudoval na univerzite v Budapešti.
V čase prvej setovej vojny bol v armáde, pôsobil
aj ako vojenský prokurátor v Albánsku. Niekde
tam sa zoznámil s Grétou Nentwich, dcérou nemeckého dôstojníka z Linca a ešte počas vojny,
10.12.1917 uzatvorili manželstvo vo Viedni, kde
v tom čase bývali. Ako právnik pracoval v štátnych službách za Rakúsko-Uhorska a zostal
v nich aj po vzniku ČSR.
V rokoch 1919 až 1922 pracoval na župnom
úrade v Košiciach, v roku 1921 bol povýšený na
hlavného župného notára. V rokoch 1923–1928
sa stal okresným náčelníkom v Liptovskom Mikuláši a od roku 1928 ho preložili do Bratislavy
na Krajinský úrad, kde pracoval spočiatku ako
úradník, neskôr ako hlavný radca politickej správy a prednosta oddelenia. Od 11.10.1938 do
31.12.1939 sa stal posledným krajinským pre-
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zidentom – (predseda administratívnej jednotky
Slovenská krajina v rámci ČSR) a súčasne bol
zástupca ministra vnútra. Od 1.1. 1940 zákonom
zrušili Krajinský úrad, vrátane krajinských samosprávnych orgánov. Slovenská krajina ako právnická osoba zanikla 31.12. 1939, pretože po
vzniku autonómnej Slovenskej republiky vláda
rozpustila krajinské zastupiteľstvo, výbor i komisie a posledný prezident mal za úlohu uskutočniť
administratívny prechod krajinských orgánov na
orgány ministerstva vnútra.
Počas jeho pôsobenia v hodnosti krajinského
prezidenta sa zúčastnil na otvorení Majstrovstiev
ČSR vo Vysokých Tatrách v roku 1939, Mgr.
Katarína Stredáková o tom píše v Denníku N
z 20.6.2014: „Napäté česko-slovenské vzťahy
(išlo o problémy okolo vzniku Slovenského futbalového zväzu, lebo 4.11.1938 sa slovenský
futbalový oddiel oddelil od ČsSF) mali upokojiť
medzinárodné lyžiarske preteky, ktoré sa mali
konať vo Vysokých Tatrách. Krajinský prezident
Julián Šimko mal pri príležitosti ich otvorenia
prejav, v ktorom spomenul: „...šport je takmer
jediným spojivom medzi národmi. V športe nerobí sa rozdiel medzi dynamickým štátom a nedynamickým, medzi autoritatívnym režimom a demokratickým. Šport nepozná takéto problémy.
Slovensko sa teší,... že si „Svaz lyžarů republiky
Česko-Slovenské“ v Prahe vybral práve naše
Vysoké Tatry na usporiadanie medzinárodných
závodov o majstrovstvo ČSR v jazde na lyžiach
pre rok 1939.“
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Dr. Šimko bol v roku 1940 prezidiálny šéf predsedníctva vlády; 2. mája 1941 bol vymenovaný
mimoriadnym vyslancom Slovenska v ZSSR –
funkciu vykonával do júla 1941, lebo po napadnutí ZSSR fašistickým Nemeckom sa personál
slovenského vyslanectva vrátil do Bratislavy.
Mikuláš Gacek, ktorý bol v tom čase v Moskve
kultúrny atašé, vo svojich zápiskoch uvádza, že
Dr. Šimko prišiel do Moskvy až 26. mája: „Predpoludním sme na Bieloruskej stanici vítali nového vyslanca Dr. Šimku. Bol i Burkov, filmári...“
Zdroj: Milota Zelinová, dcéra a zostavovateľka
jeho pamätí, osobná komunikácia. Šimko na
poste vystriedal Fraňa Tisu a bol tak posledným
vyslancom autonómneho Slovenska v Moskve.
Do vlasti sa vrátil komplikovane cez Turecko.
Do konca roka 1945 bol prednostom oddelenia Ministerstva zahraničných vecí, bol členom
správnych rád viacerých spoločností (Encyklopédia Slovenska, V. zv., s. 698).
Po vojne bol obžalovaný ľudovým súdom v Bratislave za kolaboráciu s bývalým režimom, ale
nebol odsúdený, spoluprácu s fašistickým režimom, ani členstvo v Hlinkovej garde alebo HSĽS
mu nedokázali (Zdroj: Štátny archív v Bratislave,
spis LS 25/48). Musel odísť do výslužby, čo
v jeho prípade znamenalo aj nútené vysťahovanie sa z domu na Červeňovej ulici v Starom
meste.
Posledné roky na penzii dožil s manželkou
v kúpeľnom meste Piešťany na Nálepkovej 17.
Deti nemali. Julián Šimko zomrel 16.03.1956
v Piešťanoch. Pochovaný je na „Novom“ cintoríne na Bratislavskej ceste. O jeho hrob sa starajú
synovci Karol Šimko a Marián Štubňa. Manželka Gréta mala v Linci sestru, za ktorou mohla
chodievať raz do roka najviac na tri mesiace,
a počas jednej návštevy rodiska náhle zomrela.
Preto sú na cintoríne v Piešťanoch len Juliánove
ostatky...
Ako si synovec Mgr. Karol Šimko, bývalý učiteľ,
spomína na uja Šimka? Aj keď má už 90 rokov,
veľmi dobre si na ujca Juliána pamätá. Chodieval k nim do bytu v Novom Meste nad Váhom,
kde Karolov otec Alexander Šimko, železničiar,
manžel Juliánovej mladšej sestry Eleny Šimkovej
(z druhého manželstva richtára Karola Šimka
s Máriou Križanovou), býval s rodinou. Ujco
Julián bol vysoký (nad 190 cm), priateľský až
žoviálny, pri hovore sa rád prechádzal v ich
kuchyni s rukami vo vreckách. Jeho manželku
volali Grétka, ešte dnes ju vidí, ako kropila pri
žehlení prádlo. Po Juliánovej smrti Grétka neja-
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ký čas bývala v malom pivničnom byte v Piešťanoch... Z blízkej rodiny žije ešte ďalší synovec
– syn Dominika Štubňu – Zámostského a Márie
Šimkovej, beckovskej učiteľky, ktorí sa zoznámili
v beckovskej škole, kde obaja učili. V časopise
Nový svet – v čísle 43 a 44 z roku 1938 a v č.4
z roku 1939 – sú uverejnené dve fotky Dr. Šimka
a jedna jeho manželky. Julián sa priatelil s právnikom a vyslancom vo Vatikáne Dr. Rybárikom,
ktorý učil diplomatov a bol z rodiny jeho najstaršej sestry Alojzie Kalužajovej, a s Dr. Eduardom
Galvánekom, okresným náčelníkom v Trenčíne.
Galvánekovci a Šimkovci chodievali spoločne
na dovolenky do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
Jedna fotografia, ktorú nám poskytol pán Karol
Šimko (Julián Šimko ju zaslal do Nového Mesta nad Váhom svojej krstnej mame 21.6. 1927
z Trenčianskych Teplíc, kde trávil dovolenku), je
dôkazom jeho čulých stykov s rodinou v Beckove: „Tu strávime teraz dovolenku a bývame v župnom sanatóriu. Po 10. júli strojíme sa do Beckova a ustavíme sa v Novom Meste nad Váhom.“
Pravidelné návštevy rodiska, otca, sestier s rodinami potvrdil aj synovec Ing. Marián Štubňa
a poskytol aj niekoľko fotografií z rodinného
albumu, na ktorých je ujo Julián so synovcami
Ivanom (1927), známym lekárom a Karolom
(1930), učiteľom. Bol ich birmovným otcom. Na
inej fotke je teta Grétka s malým Ivanom, na ďalšej starí rodičia s dcérami Elenou s manželom
Alexandrom a Máriou, deti v pozadí s Beckovským hradom, rodina na hrade...
Udržiaval dobré vzťahy nielen so svojimi príbuznými, súrodencami vlastnými i nevlastnými a ich
rodinami, ale staral sa aj o svoju rodnú obec.
V Beckove v roku 1941 pomohol pri vybudovaní hlavnej cesty, s elektrifikáciou obce aj pri
úprave parku pod hradom. V starej školskej
kronike sa o tom píše (zapisoval p. uč. Ladislav
Zálešák): „Pričinením slávneho rodáka obce
bývalého pána prezidenta Slovenskej krajiny p.
Dr. Juliána Šimku, obec v lete 1941 vyasfaltovala hlavnú cestu. Postupne upravuje obecný
park, ktorý dlhé roky nebol opatrovaný. Započali
predprácami elektrizácie obce.“ A v školskom
roku 1941/1942 bola dokončená elektrifikácia:
„Na jeseň 1941 bola obec zapojená na elektrickú sieť. Pri tejto príležitosti bola v obci malá
slávnosť, ktorej zúčastnil sa, mimo iných, aj Dr.
Julián Šimko, p. Š. Kállay, župan, okresný náčelník, zástupcovia ZSE, úradov, spolkov, škôl. Že
sa elektrizácia obce uskutočnila, treba ďakovať
uvedenej starostlivosti býv. p. prezidenta Slov.
krajiny Dr. Jul. Šimkovi, ktorý je beckovský rodák
a o svoju rodnú obec sa veľmi stará.“ Dr. Šimko
sa osobne zúčastnil aj pri otváraní hlavnej cesty
a s kytičkou za školu ho vítala 14-ročná Zorka
Križanová (Zdroj: Ing. Ján Križan).
Obec svojmu rodákovi udelila čestné občianstvo. Zastupiteľský zbor obce dňa 4. mája 1939
sa uzniesol na udelení čestného občianstva
„svojmu veľkému rodákovi pánovi JUDr. Juliánovi
Šimkovi, krajinskému prezidentovi.“ Diplom mu
mal byť odovzdaný v Bratislave 10. mája 1939,
keď bol na úrade prijímací deň pre stránky. Iniciatíva vyšla od Dr. Karola Schnábela, okresného
náčelníka v Novom Meste nad Váhom, ktorého
beckovský notár žiadal o vybavenie prijatia (č.
127/1939 – list zo 4.5.1939 Okresnému úradu
v NMnV).
Dňa 16. mája 1939 písal beckovský notár
Okresnému úradu v Novom Meste nad Váhom
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(list č.145/1939) vo veci udelenia čestného občianstva Dr. Šimkovi, že deputácia obce Beckov
bola na želanie krajinského prezidenta vyslaná
do Bratislavy 15. mája 1939, hlásila sa u Dr.
Kosu a bola prijatá u prezidenta, kde ich uviedol beckovský notár, nasledoval prejav zástupcu
obecného zastupiteľského zboru, nám. starostu
Samuela Čikela. Diplom čestného občana pán
prezident prijal, „načo deputácia Hlinkovej gardy z Beckova, jej veliteľ – pridelený notár Klčo,
odovzdala pánu prezidentovi národnou stuhou
ozdobenú kyticu ruží. Pán krajinský prezident
potom odpovedal na preslovy, a potom mal rozhovory s niektorými členmi deputácie. Od podpísaného (notár Kazimír Ilavský) žiadal podrobné informácie o stave obecného hospodárenia
a obecných financií vôbec. Potom bol prijatý na
osobitnej audiencii vdp. Štefan Herman, r.k. farár beckovský.“
V Beckove bol notárom v rokoch 1939-1945
Kazimír Ilavský, ktorý zároveň písal obecnú kroniku – Pamätnú knihu obce (do roku 1947).
Notár Klčo bol jeho zástupca, notársky adjunkt.
Treba poznamenať, že po roku 1945, vydaním
Benešových dekrétov a nariadení SNR, všetky
v tom čase udelené ocenenia stratili právoplatnosť, teda aj toto čestné občianstvo (zdroj: Mgr.
Ondrej Ficeri, PhD, e-mail z 4.6.2020)...
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Zdôrazňujem: V jeho prípade nejde o oživovanie
zašlej slávy autonómnej slovenskej republiky,
alebo o vyjadrenie akéhokoľvek vzťahu k vtedajšej ľudáckej politike – mám skromnejšie
ambície – vytvoriť čo najpodrobnejší portrét
jedného Beckovčana, ktorý sa svojou pracovitosťou, vzdelanosťou i povahovými vlastnosťami
prepracoval z pozície richtárskeho syna z inak
nevýznamnej dediny na dôležitého úradníka na
rôznych postoch prvej Československej republiky a následného Slovenského štátu. Dobu,
v ktorej žil, si nevyberal, ale musel v nej fungovať a – zdá sa, že svoje schopnosti a možnosti
zhodnotil úspešne.

Mgr. Dana Badžgoňová

Fotky:

Keď som sa rozhodla napísať článok o Dr. Šimkovi, vyzeralo to dosť neradostne. Informácií
poskromne, zdalo sa, že po 75 rokoch od konca vojny a 64 rokoch od smrti Dr. Šimka, ako
aj zmenách v smerovaní nášho štátu po roku
1945, 1948 aj 1989, upadol do úplného zabudnutia. Ani jeho beckovskí príbuzní sa k nemu
nehlásili – mladší vraj nič nevedeli (až na jednu
výnimku) a starší sa už pominuli. Nevzdávala
som to, veď šlo o človeka, ktorý sa narodil v našej obci, mal k nej hlboký vzťah, ktorý opakovane
dokázal svojou angažovanosťou v jej prospech,
na takého by si mal ktosi pamätať. Pomohla až
návšteva jeho hrobu v Piešťanoch, lebo tá ma
nasmerovala k jeho synovcovi Karolovi Šimkovi
(syn Juliánovej nevlastnej sestry Eleny z otcovho
druhého manželstva s Máriou Križanovou). A ten
si ho pamätal a rád sa podelil so spomienkami
i fotkami a skontaktoval ma s druhým žijúcim
synovcom Mariánom Štubňom, synom druhej
a vôbec najmladšej dcéry richtára Šimka – Márie. Tak sa portrét jedného z najvýznamnejších
Beckovčanov doplnil o osobný rozmer a dosiaľ
živé spomienky z jeho najbližšej rodiny.
Julián Šimko patril k osobnostiam svojej doby,
k úradníckej elite medzivojnového obdobia
i slovenského štátu, ktorý sa nespreneveril demokratickému charakteru medzivojnovej republiky spoluprácou s fašistickým režimom. To, že
v roku 1939 získal dnes už neplatné čestné občianstvo obce, by nemal byť jediný prejav úcty
voči jeho osobe...

1) Dr. Julián Šimko, po vymenovaní za krajinského prezidenta Slovenska (zdroj: Nový svet, ročník XIII., č.43
z 22. október 1938, s.3 (Foto: Cincík)). Zdroj: Mgr.
Karol Šimko, Bratislava, synovec.
2) Rodina Karola Šimka, beckovského richtára v rokoch 1890–1919: Mária Šimková, rod. Križanová (2.
manželka) – dcéra Mária (vydatá Štubňová) – richtár
Karol Šimko – dcéra Elena Šimková, vyd. Šimková (9
rokov) – Julián Šimko, 16.8.1906. Zdroj: Mgr. Karol
Šimko, Bratislava, synovec.
3) Gréta Šimková. Zdroj: Nový svet, ročník XIV., č.4
z 21. januára 1939, s.17 – Ženský svet – Naše portréty: Pani Gréta Šimková, manželka prezidenta Slovenskej krajiny. Vedie Jana Pivarčeková – Vlková. Poskytol
Mgr. Karol Šimko, synovec.
4) Manželia Margaréta Nentwich a Julián Šimko.
Zdroj: Mgr. Karol Šimko, Bratislava, synovec.
5) Svadobná hostina vo viedenskom byte na Gilgegasse 14. Zdroj: Ing. M. Štubňa, synovec.
6) Karol Šimko s druhou manželkou Máriou Križanovou a dcérami Máriou a Elenou so zaťom Alexandrom
Šimkom. Zdroj: Ing. Marián Štubňa, synovec.

POĎAKOVANIE
Ing. Marián Štubňa, synovec, Nové Mesto nad
Váhom • Mgr. Karol Šimko, synovec, Bratislava
• Ing. Ján Križan, Beckov • PhDr. Lenka Pavlíková, PhD., Štátny archív v Bratislave • Mgr.
Soňa Michalcová, Štátny archív Trenčín • Mgr.
Marcela Ondreičková, MsÚ Piešťany matrika •
PhDr. Milota Zelinová, PhD. a PhDr. Gabriel Szeghy, PhD. – Dejepisný spolok Košice • Mgr.
Ondrej Ficeri, PhD., SAV Bratislava • Mgr. Erik
Dulovič, PhD., Štátny archív Košice • PhDr.
Marta Mácelová, PhD. • Jana Zvonárová, Služby mesta Piešťany • Mgr. Katarína Badžgoňová.
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170. výročie narodenia Bartolomeja Revického
Slávny Beckovčan odhalil tajomstvá regionálnych dejín
V Beckove žilo množstvo slávnych osobností
a medzi nimi aj známy regionálny historik Bartolomej Revický. Svetlo sveta uzrel 24. augusta
1850. Narodil sa do rodiny beckovského lekára,
no on sám si vyvolil napokon cestu duchovnú.
Teológiu študoval v Ostrihome a za kňaza ho
vysvätili ako 23-ročného, presne v deň jeho narodenín.
Spočiatku pôsobil v Tesárskych Mlyňanoch, no
netrvalo to dlho a napokon sa vrátil do svojho
rodného kraja. V roku 1874 sa presídlil do neďalekého Nového Mesta nad Váhom, kde sa popri
svojich kaplánskych povinnostiach začal systematicky venovať aj regionálnym dejinám. Oslovila ho aj história novomestského prepošstva,
o ktorom sa rozhodol napísať monografiu. Dielo
s názvom A boldogságos szűzről czimzett Vág-Ujhelyi prepostság története (Dejiny Prepoštstva blahoslavenej Panny Márie v Novom Meste
nad Váhom) bolo písané po maďarsky a keďže
táto téma bola mimoriadne rozsiahla, napokon
ho dokončil až v roku 1897.
Z Nového Mesta sa medzičasom presunul do
Pobedima (1878-1885) a odtiaľ napokon do
neďalekých Čachtíc (1885-1912), kde sa realizoval vari najviac. V roku 1898 inicioval vznik

miestneho samovzdelávacieho kruhu, v rámci
ktorého prednášal rôzne historické témy, a o rok
neskôr dokonca slávnostne otváral miestnosť
Kresťansko-meštianskeho čitateľského kruhu
v Novom Meste nad Váhom. A práve tu po prvý
raz prednášal o krvavej grófke z Čachtíc, ktorá
mu počas jeho pôsobenia v Čachticiach tematicky priam učarovala. Spomínaná prednáška
s názvom Alžbeta Báthoriová bola v roku 1900
dokonca vydaná tlačou a celá práca je písaná v
slovenčine. Tu sa však jeho archívny výskum ani
zďaleka nekončí. V roku 1903 o krvavej grófke
publikoval prácu aj v nemčine: Elisabeth Báthory. Ein denkwürdigen Kriminal-Process des 17.
Jahrhunderts (Alžbeta Bátoriová. Pamätihodný
kriminálny proces 17. storočia).

jazykovo vzdelaný a najmä činorodý. Do dôchodku šiel napokon až v sedemdesiatke a svoju životnú púť ukončil v Bratislave, kde 18. januára
1925 zomiera. Bartolomej Revický však ešte
stále môže poodhaliť tajomstvá regionálnych
dejín, pretože jeho rukopisné dielo o čachtickej
farnosti nebolo dodnes vydané.
Kristína Jurzová, Hrad Beckov
Zdroj: knihydominikani.sk

O tri roky neskôr odkryl verejnosti ďalší neznámy
kúsok histórie, a to súdny spor medzi šľachtickými rodinami Potvorickovcov z Potvoríc a Kiirtyovcov a Pogániovcov z Brunoviec. Išlo o dielo
Egy főbenjáró per Nyitra vármegyében /15611564/ (Jedna súdna pravota v Nitrianskej župe
/1561-1564/).
Málokto však vie, že sa okrem duchovnej dráhy
a regionálnej histórie venoval aj amatérskej archeológii (od roku 1902 bol členom spoločnosti
Societas Anthropologica vo Viedni). Bartolomej
Revický bol teda človek mimoriadne všestranný,

Bertalan Reviczky - kňaz a historik
Bartolomej Revický (24. august 1850 Beckov
– 18. január 1925 Bratislava), rímskokatolícky
kňaz a historik, sa narodil v Beckove pred 170
rokmi manželom Johanne Berényi (24.04.1834
Székesfehérvár - 5.5.1910 Beckov) a Alfrédovi
Revickému (12.3.1825 Beckov – 23.3.1910
Beckov). Dostal meno po sv. Bartolomejovi, ktorý má sviatok v deň jeho narodenín, a dokonca aj
jeho vysviacka sa konala na sv. Bartolomeja (24.
augusta 1873).
Jeho starými rodičmi z matkinej strany boli gróf
Ján Berényi (14.4.1794 Horné Obdokovce 25.6.1868 Beckov) a Terézia, rod. Andrášiová
(Andrássy), (19.11.1800 – 12.8.1876 Beckov),
ktorí mali spolu štyri deti – Antoniu (30.3.1825),
Lea (29.1.1829 Székesfehérvár – 16.2.1886
Rijeka), Gizellu (2.5.1830 - 9.1.1895, 1. manžel
Móric Ambró de Adamócz, 2. manžel gróf Ágoston Vécsey) a Johanku, vydatú Revickú.
Všetky deti sa narodili v Székesfehérvári, lebo
rodina Berényi bývala striedavo v Stoličnom Belehrade a v Beckove. Záujem o históriu Bartolomej zdedil po svojom starom otcovi, historikovi
a dôstojníkovi Jánovi Berényimu.
Berényovci zdedili beckovské majetky po praslici – po dedkovej matke, lebo v 90. rokoch 18.
storočia sa Žigmund Berényi z Horných Obdokoviec oženil s Júliou Pongrácovou z Beckova,
ktorá patrila k beckovským komposesorom.
Pongrácovci sa stali podielnikmi beckovského panstva začiatkom 17. storočia, keď sa Daniel Pongrác oženil s Annou Majlátovou a v roku
1608 získal barónsky titul (Beckov 1, s.140).
Johanna Berényi a Alfréd Reviczky uzatvorili
manželstvo v Beckove 27.5.1849 (RK matrika
s. 14/89). Grófka Johanna Berényi pochádzala z Beckova, Alfréd Reviczky de Revisnye bol
lekár z Nového Mesta nad Váhom. Za svedkov

im išli barón Jozef Mednyánszky a Móritz Ambró z Nového Mesta nad Váhom. V priebehu 15
rokov sa im narodilo desať detí; Bartolomej –
Bertalan Reviczky – bol najstarší, stal sa z neho
kňaz, historik a spisovateľ, pôsobil v Novom
Meste nad Váhom, Pobedime a v Čachticiach,
zomrel v Bratislave 18.1.1925 – v tomto roku si
pripomíname aj 95. výročie jeho úmrtia. Pochovaný je v Beckove.
Rod Revických pochádzal z Oravy, z obce Revište
(Revisnye), doložení sú predkovia do XIII. storočia. Beckovská vetva začína Simonom, ktorý mal
syna Gábora, ten sa oženil s Alžbetou Kubinyi,
ich syn Gašpar Reviczky mal syna Gábora, ktorý
s Máriou Balogh alebo s N. Eördögh mal syna
Amanda (1779 – 1824), a ten sa oženil s Beckovčankou grófkou Henrikou Csáky. Boli rodičmi
Alfréda, manžela grófky Johanny Berényi; Amandy, ktorá sa vydala za Alberta Ambró, a Henrietty,
vydatej za Gusztáva Boboka. Zdroj: Arcanum,
Reviczky VII/a –c. Podľa tab. VII/c mali Alfréd
s Johannou päť detí, ale podľa beckovskej matriky (zverejnenej na https://www.familysearch.
org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y392-MGR?i=119&cc=1554443) to bolo 10 detí: Bertalan,
dvojčatá Alfredus a Joannes, Gabriela, Mária
Eugenia, Alfredus, Aurelius, Anna Antonia, Antonia Therésia, Mária Therésia.
Erb rodiny Revických sa nachádza v zbierke
Podjavorinského múzea (Zdroj: J. Karlík).
Bartolomej Revický pôsobil v Čachticiach v rokoch 1885 až 1920 (zdroj: http://cachtice.
fara.sk/knazi-v-cachticiach-2/). V rokoch 1912
až 1920 ako dekan (Beckov 1, s. 198). Počas
35 rokov sa venoval popri pastoračnej činnosti
predovšetkým vzdelávaniu a osvete v oblasti regionálnej histórie. Výsledky svojich historických
a archeologických bádaní prezentoval v Čachticiach a v Novom Meste nad Váhom na prednáš-

kach a časopisecky i knižne – publikoval dejiny
novomestského prepošstva (Trenčín 1897), prácu o Bátoričke v slovenčine (Ružomberok 1900)
a nemčine (Piešťany 1903), súdny spor šľachticov z Brunoviec (Nitra 1906) – v rukopise zostali
dejiny čachtickej farnosti.
Revický má samostatné heslo aj v encyklopédii osobností Slovenská krv, Bratislava, 1942,
s.404. Ercé – Celestín Radványi – o ňom píše
ako o kňazovi a historikovi – ale miesto pôsobenia
v Pobedime (od 1878 do 1885) chybne uvádza
ako Podolinec.
Bartolomej Revický patril k významným osobnostiam dejín nášho regiónu. O jeho vplyve na
duchovný život v rámci farnosti nemáme svedectvá (alebo o nich nevieme), ale jeho publikácie
sa, našťastie, zachovali, dokonca v susednom
Maďarsku v roku 2014 znovu vydali jeho najvýznamnejšiu prácu A boldogságos szűzről
czimzett Vág-Ujhelyi prepostság története. Je pozoruhodná nielen zoznamom všetkých
kňazov prepošstva, ale hlavne zostavenými rodokmeňmi majiteľov Beckovského panstva počnúc Stiborom zo Stiboríc a končiac rodinami
komposesorov konca 19. storočia.
Rada by som vám poskytla fotografiu či portrét
Bartolomeja Revického, ale, žiaľ, nemáme k dispozícii žiadnu jeho podobizeň. Možno nám pomôžete vy, vážení čitatelia...

Mgr. Dana Badžgoňová

Pramene: Jozef Karlík, Beckov 1. WillArt 2006, s.
140, 198 • https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/9-kotet-106BA/reviczky-revisnyei-10DF4/ • http://real-j.mtak.hu/10671/1/
MTA_TrencsenVmTermTudEgyletEvkony ve_1885.pdf • https://www.knihydominikani.sk/
hlavna_bibl_b4?autor_id=2229
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Nový Mednyánszky

Na facebookovej stránke Zabudnuté kaštiele,
zámky, hrady sa 18.8. 2020 objavil krásny obrázok nášho rodáka s Beckovským hradom v pozadí. Obrázok, vraj na predaj za 4500 EUR, má
rozmery 25 x 35 cm. Zobrazuje dom pri parku,
zo susedstva maliara, z konca 19. storočia.
Škoda, že v obci nemáme galériu či vlastné
múzeum, kam by patril...
DB
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O židovskej rodine Wienerovcov
Príbehy Elenky Škultétyovej
Keď nemeckí vojaci našli v našom kozly našich
židovských susedov Wienerovcov, tak nám už
vôbec nedôverovali. Chodili k nám veľmi často
a pozerali všade. Horšie bolo, že ďalších sme
ukrývali na povale. Otec sa veľmi bál, že ich tam
nájdu. Na povale bol s nimi aj malý Paľko, ktorý
tam nechcel byť a stále utekal dolu k nám do kuchyne. Raz sme s bratom ležali v kuchyni na posteli, mali sme osýpky alebo ovčie kiahne. Osýpky nás veľmi štípali a my sme si ich rozškriabali
až do krvi. Mama nám práve dávala nejaký sirup
a Paľko prišiel do kuchyne, chcel byť s nami.
Mama ho zaháňala, bála sa, že dostane osýpky
aj on. Ale Paľko nechcel na povalu, chcel zostať
v kuchyni. V tom sa otvorili dvere a vo dverách

stáli nemeckí vojaci. Mama sa strašne zľakla,
strhla si z vlasov uterák, omotala ho okolo hlavy
Paľkovi a hodila ho k nám do postele. Na stole
bola fľaša so slivovicou, mama ju rýchlo chytila
a začala mi ňou natierať tie veľké pupáky, to ma
strašne štípalo a ja som revala od bolesti. Mama
v strachu kričala: „Máme mor!“ Vojaci s vypleštenými očami uchytili mame z ruky fľašu slivovice
a utekali preč – a už sa nevrátili. Otec sa už veľmi bál, že Wienerovcov nájdu u nás na povale,
a tak ich v noci odviedol do hory, a tam ukryl
v bunkri v Bukovine. A jeho kamarát z Kálnice im
tam nosil jedlo. Volal sa Janko Urban.
Na základe rozprávania svojich rodičov zapísala Elena Škultétyová, rod. Čiklová

Františkánske zvony v Beckove
Nedávno som počul svedectvo jednej pani z Beckova, ako na hrade na pravé
poludnie si vypočula aj takýto povzdych turistov: „Tri kostoly a dve zvonice
a žiadne zvonenie. Je to ako mŕtva dedina.“ Kopula františkánskeho kostola
ukrýva dva zvony, ktoré po oprave budú pravidelne zvoniť a pripomínať, že je
to živá obec a pozývať veriacich k modlitbe.
Od roku 590 zaznel prvý zvon v Ríme a pápež Sibinián, ktorý sa o rozšírenie
zvonov staral v roku 604, nariadil, aby sa zvonom oznamovali hodiny k modlitbám. Od 10. storočia sa zvony postupne stali aj súčasťou miest a kostolov.
Medzi prvé zvonárske dielne patria dielne rehole benediktínov, neskôr výrobu zvonov preberajú kráľovské mestá a špecializovaní majstri. Požehnávanie
zvonov je známe od čias pápeža Jána XIII. (965 – 972) – odvtedy zvony
dostávajú meno. Aj preto prvý z požehnaných zvonov v roku 968 dostal meno
Ján. Okrem oficiálneho mena majú zvony aj ľudové mená, napríklad poludník
– zvoní na obed, Dominik – zvoní v nedeľu (latinsky dominica), šturmovák
– zvoní na poplach, umieračik – zvoní, ak niekto zomrie. V tom čase bolo
zavedené ranné, poludňajšie a večerné zvonenie ako pozvanie k spoločnej
modlitbe. K rozšíreniu zvonov v Uhorsku prispela nepriamo aj Mária Terézia,
ktorá v roku 1751 vydala tzv. Ohňový patent, ktorý okrem iného prikazoval,

aby bol v každej obci zvon, ktorým by sa dalo zvoniť na poplach. Prvé údaje o odlievaní zvonov na
Slovensku pochádzajú z 13. storočia. Významnými strediskami, kde prekvitalo zvonolejárstvo, boli
Košice a Spišská Nová Ves.
Možno poznáte hádanku: Zo zvučného som
kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtveho, živých
zvolávam. Som zvestoňom radosti, zvestujem
i žiaľ; začasto ma je počuť v šírošíru diaľ.
Odpoveď je ZVON.
Aj v tejto hádanke, pochopiteľne, je zahrnutý význam zvonu a zvonenia. Podľa účelu môžeme typy
zvonení rozdeliť do viacerých kategórií: zvonenie volajúce na modlitbu, zvonenie pri príležitosti
významných životných udalostí (krst, svadba, pohreb), zvonenie pri významných spoločenských
a politických udalostiach (víťazstvo vo vojne, narodenie následníka trónu), signálne zvonenie
(varovanie pred požiarom, povodňou, útokom nepriateľov), zvonenie odháňajúce zlé sily (blížiacu
sa búrku, blesky, epidémie), zvonenie ohlasujúce
čas (začiatok a koniec pracovnej zmeny, vyučovania, pivný zvon – zvonil na zatvorenie krčiem).
Na zvonoch, okrem mena zvonu a reliéfu svätca,
častým bol latinský nápis (aj na františkánskych
zvonoch v Beckove): Vivos voco, mortuo plango,
fultura frango (Živých volám, mŕtvych oplakávam,
blesky lámem), čo symbolicky vystihovalo funkciu
zvona. Texty na zvonoch, podobne ako reliéfy
na nich stvárnené, mali pozývať ľudí na modlitbu

a bohoslužbu, posilňovať ich vo viere, zvon však
mal tiež chrániť celú obec pred nebezpečenstvom
a temnými silami – aj preto sa na zvonoch používajú mená Ježiša Krista, Panny Márie, evanjelistov a svätých. Treba spomenúť, že nadprirodzené
účinky zvonenia v čase blížiacich sa živelných pohrôm – búrky a k zaháňaniu zlých duchov – démonov sa objavili v 11. storočí. Neskoršie aj reformátor Martin Luther, nie však z príčiny povery, ale
k povzbudeniu veriacich k modleniu, odporúčal
zvonenie v čase búrky. Na slovenskom vidieku sa
v minulosti pravidelne zvonilo trikrát denne – ráno,
napoludnie a večer. Hlas zvona určoval rytmus
práce a odpočinku. Poludňajšie zvonenie sa nemenilo, ranné a večerné sa riadilo východom a západom slnka. Poludňajšie zvonenie vyzývalo ľudí
na modlitbu Anjel Pána a zároveň počas letných
poľných prác umožňovalo oddych, keď sa ľudia
zastavili v práci a naobedovali sa. Na šopronskom
sneme konanom roku 1681 bolo evanjelikom
v Uhorsku dovolené postaviť v každej stolici dva
artikulárne chrámy. Podmienkou bolo, aby boli
postavené na okraji obce, vchádzalo sa do nich
z chotárnej strany a neskôr postavená veža mohla
stáť iba oddelene od chrámu. Zvon pre občanov
bol ako srdce, ktoré pravidelné bije. Ťažko prežívali, keď im v čase vojny armáda vzala zvony ako
zliatinu, ktorú použijú na delá. Takýto povzdych
čítame v diele Živý bič od autora Mila Urbana, keď
sa v dedine ľudia lúčili zo zrekvirovanými zvonmi
otázkou: „Čo nám teraz ostane, keď nám vzali
zvony?“

Vo veže františkánskeho kostola sa zachovali dva
zvony, aj keď pôvodne tam boli tri. V kostolnej
veže som našiel aj text:
Zvon: Florián veľký. Na česť svätého Floriána –
mučeníka, pre kostol beckovský – Menších bratov provincie Najsvätejšieho spasiteľa. Sv. Florián,
mučeník – Ohňom som bol usmrtený a prácou Karola Filgradera uliaty som ožil v roku Pána 1790.
Zvon: Ján malý. Ernest Kisteli z Bratislavy v roku
Pána 1734 mňa Jána ulial.
Na automatický elektrický pohon, po dlhej dobe
mlčania, sme sa znovu rozozvučali dňa 24. mája
1974, na sviatok P. Márie – Pomocnice kresťanov
a na oslavu všemohúceho Boha zásluhou fi. Portáš Halenkov.
Začíname písať nové dejiny beckovských zvonov vo františkánskom kostole dňom 21. august
2020. Pripomenie nám to aj iné nebezpečenstva,
búrky a časy neslobody. Nech hlas zvonov rozoženie aj novodobú epidémiu a nech Pán nám dá
požehnanie. Hlas menšieho zvona bude zvolávať
veriacich pol hodiny pred svätou omšou a hlas
veľké a malého zvona na modlitbu Anjel Pána
ráno o 7:00 hodine, napoludnie o 12:00 hodine
a podvečer o 19:00 hodine, kedy sa modlíme aj
za duše zosnulých (dve minúty). Dúfajme, že budú
biť ako srdce pravidelne a vytrvalo na Božiu slávu
a okoliu ohlasovať, že tu žijú ľudia.
P. Anton, OFM
Použité zdroje: oslovma.hu, KN 50/2011
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Hrad Beckov september - október 2020
• Termín: 1. september 2020
• Názov: Beckovská škola bláznovstiev

du a sledovanie hviezd tento rok aj pod umelou
hviezdnou kupolou.

Anotácia: Divadlo ZáBaVKa pre vás pripravilo
rozprávkovú prehliadku hradu Beckov so šašom
Beckom! Počas prehliadky sa pred vašimi očami
odohrá interaktívny hradný príbeh. Pripravená je
škola šaškovín a súťaž masiek. Preto neváhajte
a počas prvého septembrového dňa príďte na
hrad Beckov v kostýme, maske šaša a zabavte
sa spolu s nami.

• Termín: 18.-19. september 2020
• Názov: Štyri čarodejnice

• Termín: 5.- 6. september 2020
• Názov: O gajdošovi a húske

Anotácia: Nočná prehliadka v podaní skupiny
historického šermu Fringia vás prenesie do obdobia prelomu 16. a 17. storočia. Štyri osudové ženy Uhorska: Alžbeta Czoborová, Alžbeta
Báthory, Magdaléna Zai a Anna Rosiny koketovali s mágiou. Túžili byť krásne, mladé a milované. Dozvieme sa kruté veci, ktoré vo svojom
živote napáchali v čase vojen a nepriateľstva.

Anotácia: Prvý víkend septembrový sme si pre
vás pripravili hranú prehliadku hradu pre veľkých
aj malých. Hrad ožije pre mnohých neznámou
legendou o šikovnom gajdošovi a bielej panej.
Kde sa však v príbehu skryla húska? Toto tajomstvo vám prezradia herci z divadla Z malého
Ríma.

• Termín: 26. - 27. september 2020
• Názov: In vino veritas

• Termín: 12. september 2020
• Názov: Jesenný piknik

Anotácia: Silný príbeh dvoch významných rodov,
ktoré navzájom bojovali v Uhorsku na prelome
16. a 17. storočia o moc sme si pre vás pripravili na začiatok októbra v podaní skupiny Fringia.
Turzovcov a Esterháziovcov nakoniec, podobne ako v príbehu o Rómeovi a Júlii, spojila až
svadba dvoch mladých členov týchto znepriatelených rodov.

Anotácia: Podujatie plné dobrej hudby, kávy, čokolády a dobrej zábavy. Počas podujatia bude
prebiehať aj burza starých kníh.
• Termín: 13. september 2020
• Názov: Beckov pre všetkých
Anotácia: Už tretí ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva sme si pre vás pripravili počas
druhej septembrovej nedele. Tešiť sa môžete
opäť aj na spoznávanie sakrálnych dejín Beckova. Prehliadky začínajú o 10.00 a 14.00 pri
evanjelickom kostole.
• Termín: 14. september 2020
• Názov: Vo víne sú hviezdy
Anotácia: Tretí ročník obľúbeného večerného podujatia tento rok v netradičnom septembrovom termíne prinesie koncert írskej hudby
v podaní skupiny Geminy z Trnavy. Ochutnáme
vínka od viacerých vinárov zo Záhoria. Špecialitou budú oceňované ovocné vína od Ovocinára
Martina Hrehora zo Skalice. Pripravenú pre vás
máme opäť netradičnú večernú prehliadku hra-

Anotácia: Podujatie o víne a pravde, ktorá je
v ňom skrytá.
Termín: 3. - 4. október 2020
Názov: Vojna dvoch rodov

Termín: 10. - 11. október 2020
Názov: Tekvicový festival
Anotácia: Festival svetlonosov, vyrezávanie
a zdobenie tekvíc. V sobotu prehliadka hradu za
svitu lampiónov a svetlonosov.
Termín: 17. - 18. október 2020
Názov: Šarkaniáda
Anotácia: Púšťanie a stavanie šarkanov na hrade
a v podhradí s animačným programom pre deti.
Termín: 30. - 31. október 2020
Názov: Pod rúškou noci
Anotácia: Večerná prehliadka hradu prináša
príbeh, ktorý bude spájať krv a štyri živly: oheň,
vodu, zem a vzduch. Príďte spolu s nami poodhaliť príbeh, ktorý rozpráva sám hrad.

Keď odpad bolí
Keď som bol malé dieťa, odpad skoro neexistoval.
Sklenené fľaše sa zálohovali, železo a papier vyzbierali pionieri, plasty sme nepoznali a biologický
odpad (šupy, vňate, zbytky jedla atď.) spracovali
domáce zvieratá alebo to išlo na hnoj, ktorý sa použil na jeseň do záhradky. Zvieratá a rastliny sme
následne skonzumovali my ľudia. Kruh sa uzavrel.
Dnes je odpad všade. Jeho likvidovanie je stále
väčší a drahší problém. Riešenie je netvoriť odpad
a separovať. Sme bohatá krajina, kde je jednoduchšie vyhodiť a kúpiť nové, ako opravovať. Nakupovanie a podliehanie marketingovým praktikám,
bez ohľadu na naše skutočné potreby, vytvára tlak
na tvorenie ďalšieho odpadu. Kto si už dnes dá
prešiť šaty len preto, že potrebuje o číslo väčšie?
Vyhodí a kúpi nové. Zobrať si do obchodu vlast-

nú tašku je zbytočnosť, veď mi za pár centov dajú
novú. Plytvanie potravinami svedčí, že si nevieme
alebo nechceme plánovať naše skutočné potreby.
Už keď ten odpad máme, tak nie sme ho ochotní separovať. Z 29% mierou triedenia (2018) sa
Slovenská republika nachádza na chvoste EÚ.
V Beckove sme na tom ešte horšie – 24,42% za
rok 2019.
Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá vyváža odpadové nádoby, zdvihla cenu mesačného vývozu
v roku 2018 z 1128,65 EUR na 1189,92 EUR,
v roku 2020 to je nárast o 5,42%. Túto cenu platí
obec za to, že smetiarske auto 2 krát mesačne
sa prejde po Beckove. Aký veľký objem odpadu
odvezie, to zaplatí obec v poplatku za uloženie
netriedeného odpadu na komunálnych sklád-

kach. Tieto náklady rapídne rástli. V roku 2018
z 36,17 EUR/tonu (31 EUR uloženie + 5,17 EUR
zákonný poplatok) na 58 EUR/tona v roku 2020
(36 EUR uloženie + 22 EUR zákonný poplatok).
Celkový nárast ceny pri uložení odpadu je 60,35%
za dva roky. Zákonný poplatok je závislý od výšky
separácie za predchádzajúci rok. Ak v roku 2020
nepresiahne separácia v našej obci 30%, zákonný
poplatok sa nám zvýši z 22 EUR/tonu na 27 EUR/
tonu v roku 2021. K tomu ešte treba prirátať zvyšovanie ceny za vývoz o % inflácie, ktorú uplatňuje
spoločnosť Marius Pedersen. Z akých zdrojov sa
tento nárast nákladov bude riešiť je na rozhodnutí poslancov OZ. Buď zvýšia priamo poplatok pre
občanov Beckova, alebo sa to bude nepriamo
hradiť z miestnych daní.
Ako zabrzdiť alebo spomaliť nárast nákladov? Netvoriť odpad – separovať. Teoreticky sa to ľahko
povie, ale prax je komplikovanejšia. Stále je problém, že máme občanov, buď vlastných alebo zo
susedných obcí, ktorí vyhadzujú odpad v extraviláne našej obce do jarkov alebo pod kríky. Likvidácia týchto divokých skládok je finančne najnáročnejšia a obci ešte aj hrozí pokuta z Okresného
úradu životného prostredia. Vypátranie vinníka je
obvykle veľmi problematické. Ďalšia je skupina
občanov, ktorí spaľujú odpad vo svojich domácich
kotloch na pevné palivo. Obec nemá praktické
legislatívne páky, ako zabrániť spaľovaniu plastov,
textilu nasiaknutého chemickými farbivami, topánok s gumenou podrážkou, nábytku presiaknutého lepidlami a syntetickými lakmi. Túto oblasť kontroluje len jedna pani, ktorá sa volá rakovina. Tá
nerozlišuje vinný, nevinný, ale dýchal si ten smrad
alebo nedýchal.
Triedeným odpadu musíme prekonať svoju lenivosť. Bez tejto námahy to nepôjde. Plasty nám
pravidelne odvážajú z prahu nášho domu. Elektroodpad, elektrospotrebiče, kovový odpad, plechovice, papier, kartóny, tetrapaky, sklo nám na
obecnej prevádzke každú druhú sobotu zadarmo
preberú. Za stavebný odpad zaplatíme malý poplatok. Prosíme o rešpektovanie otváracích hodín
a neodkladanie odpadu pred bránou. Zodpovedným prístupom uľahčíme našej peňaženke aj životnému prostrediu.
V testovacej prevádzke na sledovanie odpadu
v našej obci je momentálne systém Elwis. To sú tie
kódy na smetnej nádobe a plastových vreciach.
Za fungovanie tohto systému obec platí 3 tisíc
EUR ročne. Jeho efektivitu, hospodárnosť a účinnosť v druhom polroku 2020 vyhodnotí komisia
životného prostredia pri OZ Beckov. Vítané sú aj
názory, postrehy a pripomienky občanov, ako čo
najefektívnejšie riešiť zložitosť problému s odpadmi.
Ing. Ľubomír Čikel, lubomircikel@gmail.com
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