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 Ste osamote žijúcich senior, èlovek so zdravotným znevýhodnením, 
osamelý rodiè s malými deśmi alebo ste v karanténe a nemáte v Beckove 
rodinu, známych, ani nikoho, kto by vám mohol pomôcś s nákupom potra-
vín, drogérie a liekov?
* Volajte v pracovných dòoch od 8.00 do 11.00 hod. na èíslo
 032/774 27 21, 032/774 27 22 alebo 0915 736 779.
* Vopred si premyslite, èo budete potrebovaś nakúpiś na nieko¾ko dní.
* Na linke sa budeme pýtaś na vaše meno, adresu, èíslo domu, resp.
 bytu, poschodie a fakt, èi ste v karanténe. 
* Za nákup plaśte až pri jeho doruèení.
 Nikomu nadávajte peniaze vopred.
* Pozor, kontakty neslúžia na otázky týkajúce sa zdravotného stavu.
 S nimi kontaktujte infolinku o koronavíruse na 0800 221 234.
Telefónne linky pre ¾udí odkázaných na pomoc zriadila Obec Beckov
už 16. marca 2020.     AB

Linky pre pomoc s nákupom 
potravín

 Starosta obce zvolal v zmysle zákona o obecnom zriadení zasadnu-
tie obecného zastupite¾stva na 29.4.2020. Na základe Opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR è.OLP/3354/2020 zo dòa 20.4.2020 sa 
orgánom územnej samosprávy uložila povinnosś pod¾a § 48 ods.4 písm. e) 
zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
na zasadnutiach a schôdzach vylúèiś verejnosś. Na zasadnutí platili všetky 
opatrenia proti šíreniu COVID 19.
 Obecné zastupite¾stvo obce Beckov dòa 29. 4. 2020 prijalo 
nasledovné uznesenia:
uz.è.132/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 31.1.2020 bez 
pripomienok. 
uz.è.133/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlav-
nej kontrolórky k návrhu úpravy rozpoètu Obce Beckove na rok 2020 - 
zmena è.1.
uz.è.134/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo úpravu rozpoètu Obec 
Beckov - zmenu è.1 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
uz.è.135/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o zápise detí do 1. roèníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove.
uz.è.136/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu o zru-
šení podujatia Beckovské slávnosti.
uz.è.137/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o podaných projektoch a realizácii projektov v obci bez pripomienok.
uz.è.138/2020 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o 130. výroèí úmrtia MUDr. Jána Ambra.
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo vyhotovenie a umiestnenie pamätnej 
tabule na jeho rodnom dome - Kúria Ambrovec, ktorá bude financovaná 
z OOCR Trenèín a okolie.    Spracovala  A. Benková

Uznesenia obecného zastupite¾stva
 Zasadenie pamätnej lipy v parku pod hradom pri príležitosti 200. výro-
èia narodenia Karola Bórika, beckovského notára, sa konalo v nede¾u 19. 
apríla, presne v deò jeho narodenín. Podujatie bolo bez verejnosti, v èase 
koronavírusovej epidémie sa inak nedalo. Starosta obce Daniel Hladký, 
poslankyòa Anna Kabelíková za obec Beckov, za obec Vrbovce posla-
nec Pavol Vandelia a za OZ Janky Hrebendovej - Bórikovej sa zúèastnili 
Danka Ševèíková, Broòa Šimková a Juraj Kabát - fotky na str. 1. 
 O Karolovi Bórikovi a jeho sestre Janke Hrebendovej sa viac doèítate 
v BN è. 1/2020, s. 6-7.    DB

Bórikova lipka

 Vo¾by do Národnej rady SR sa konali v sobotu 29. februára 2020 v èa-
se od 7. do 22. hod. V zozname volièov bolo zapísaných 1145 volièov, na 
hlasovaní sa zúèastnilo 856 volièov; z toho obálku odovzdalo 849 volièov, 
návratnú obálku z cudziny zaslalo 7 volièov. 
 Poèet odovzdaných platných hlasov: 850 
 Poèet obyvate¾ov: 1368
 Volebná úèasś: 74,75 %

O¼ANO a nezávislé osobnosti    27,17 %    231
SMER - sociálna demokracia      20,70 %      176
Sme rodina          9,29 %      79
Koalícia PS / SPOLU                9,05 %      77
Kotlebovci - ¼SNS                   7,52 %      64
KDH                                  5,88 %      50
Dobrá vo¾ba         4,70 %      40

SaS                            4,00 %      34
SNS           3,76 %      32
Za ¾udí           3,52 %      30
Vlasś           2,11 %      18
Socialisti          0,58 %        5
S¼S           0,58 %        5
STANK           0,47 %        4
Máme toho dosś                  0,23 %        2
Most - HÍD                        0,24 %        2
DS            0,11 %        1
MKS           0 %         0

 Okrsková volebná komisia mala 5 èlenov, predsedníèka: Ing. Veronika 
Martišová, èlenovia: Mgr. Peter Cibulka, Ing. Dávid Jarošèiak, Mgr. Gabrie-
la Straková, Peter Žovinec.     DB

Výsledky  volieb do Národnej rady SR v Beckove

 Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona è. 329/ 2018 Z. z. o poplat-
koch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona è. 587/ 2004 Z. 
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zverejòuje v lehote do 28. februára príslušného 
kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za 
predchádzajúci kalendárny rok. Úroveò vytriedenia komunálnych odpadov za 
kalendárny rok 2019 je  24,42 % . Daniel Hladký, starosta obce

Zverejnenie údajov o úrovni 
vytriedenia za kal. rok 2019

 Doruèovanie rozhodnutí o dani z nehnute¾nosti (domovej dane) pre 
obèanov obce je zatia¾ presunuté na mesiac máj. O spôsobe doruèovania 
bude obec obèanov vèas informovaś.
 Zároveò prosíme všetkých obèanov aj podnikate¾ov, aby pri komunikácii 
využívali telefonický alebo elektronický kontakt a pri úhradách uprednostnili 
platbu bankovým prevodom alebo platobnou kartou namiesto platby v hoto-
vosti.  LM

Doruèovanie rozhodnutí o dani
z nehnute¾nosti

Obecná prevádzka je od apríla otvorená každú párnu sobotu.
 Vstup do objektu - maximálne dve osoby.

O Z N A M

Foto: DB



 prihováram sa vám v tejto nezvyklej dobe, kedy všetci zažívame nieèo 
nové a nepríjemné. Nikto z nás nemá skúsenosś s tým, èo sa okolo nás 
deje. Ve¾a vecí je pre nás nových, nevyskúšaných a všetko to nové sa za 
pochodu uèíme zvládaś. Èastejšie ako inokedy sa pohybujem po obci a vší-
mam si „dlhé“ rady pred poštou, obchodom, èi lekáròou. Chcem sa vám, 
všetkým zodpovedným spoluobèanom, poïakovaś za pokojný priebeh zvlá-
dania protiepidemiologických opatrení. Èasto konzultujem priebeh všet-
kých opatrení s pani doktorkami a spoloène sa snažíme hlavne informo-
vanosśou predísś možným problémom v súvislosti s nákazou alebo šírením 
poplašnej správy. Všetky podnety od vás, spoluobèanov, sme riešili bez-
odkladne. Nie vždy to boli príjemné rozhovory, ale dôležité je, že sa zatia¾ 
nikomu niè nestalo. Samozrejme, nájdu sa výnimky, ktoré nerešpektujú 
obmedzenia a po napomenutí sa ohradia. Ale aj s týmito ¾uïmi je potrebné 
komunikovaś.
 Po rokoch „hojnosti“ prišlo obdobie, kedy musíme ešte pozornejšie 
sledovaś tok a množstvo financií v rozpoète. Z toho sa nám odvíja možnosś 
zabezpeèenia základných povinností obce a hlavne možnosś investícií do 
nášho majetku. Vzh¾adom na súèasnú pandemickú a následne ekonomic-
kú situáciu dostávajú samosprávy poznate¾ne menej financií z podielových 
daní. V mesiaci apríl to bolo približne o 8% menej. A to sme len na zaèiatku 
celej tejto krízy. Škrty sme robili hlavne vo výdavkoch na kultúrne a spolo-
èenské akcie, ktoré sa v prvom polroku nekonali. Šetrili sme aj na výdav-
koch pre obecný úrad a prevádzku. 
 Tento rok sa nám zatia¾ podarilo zrealizovaś rekonštrukciu toaliet 
v základnej škole a zaèaś s rekonštrukciou domu rozlúèky. Po predchádza-
júcich opatreniach s odvodnením celého objektu sme mohli pristúpiś 
k sanácii hlavne vnútorných priestorov a veže. Verím, že sa celé dielo 
podarí a zrenovované priestory budú zasa dôstojným miestom pre posled-
nú rozlúèku s našimi blízkymi. Do ïalších investícií sa zatia¾ púšśaś nebu-
deme, aj keï zámery, napr. parkoviska pri parku alebo zateplenie škôlky, 
sú stále aktuálne. Pokraèujeme v procese získania dotácie na kanalizáciu. 
V tomto období prebieha výberové konanie na spracovate¾a projektovej 
dokumentácie, ktorú je potrebné zaktualizovaś pod¾a platných technických 
noriem. Následne vypracovanú žiadosś o dotáciu v budúcom roku podaś na 
Envirofond. 
 Ve¾kou položkou vo výdavkoch sú náklady spojené s likvidáciou odpa-
du. Minulý rok sme, žia¾, nedosiahli požadovaný podiel recyklovaných 
zložiek odpadu, a tento rok nám výrazne narástla suma za skládkovanie 
zmesového komunálneho odpadu. V nádobách stále nachádzame ve¾a 
biologicky rozložite¾ného odpadu, aj recyklovate¾ných zložiek. Biologicky 
rozložite¾ný odpad (kompost) je cenným zdrojom živín pre pôdu, rastliny 
a v neposlednom rade aj zdravie ¾udí. Stále sa však stretávame s tým, že 
konèí na skládkach. Takéto plytvanie má závažné dopady na životné pro-
stredie, cenu uloženia odpadu a je finanène nákladné. Za prvý polrok by 
sme mali maś zozbierané relevantné údaje o separácii odpadu v našej obci. 
Na ich základe budeme môcś prijaś opatrenia, ako ešte lepšie a viac sepa-
rovaś. Týmto chcem apelovaś na nás všetkých, aby sme sa správali zodpo-

vedne aj v tejto oblasti. Zároveò by som rád poïakoval ve¾kej skupine dob-
rovo¾níkov, ktorí sa prièinili o vyèistenie pri¾ahlých èastí ciest. Aj toto svedèí 
o našom vzśahu k èistote nášho okolia, nakladania s odpadmi a slušným 
správaním. Kým jedni sa starajú o èistotu, tí druhí sa im „starajú o zábavu“. 
Skúsme sa zamyslieś nad sebou a dbaś o prostredie v ktorom žijeme.
 V tomto období nám, žia¾, ustal kultúrno-spoloèenský život z dôvodu 
zákazu zhromažïovania sa. Každoroèné oslavy oslobodenia obce sme 
tento rok absolvovali v komornej atmosfére položením venca k pamätníku 
v parku. Svoj sviatok mali aj uèitelia, s ktorými som sa tak isto nemohol 
stretnúś osobne, no vyjadril som im uznanie a porozumenie aspoò formou 
emailu. Spomienka na Karola Bôrika sa konala len v úzkom kruhu ¾udí. 
Podrobnejšie sa o tom píše na inom mieste BN. Stavanie mája prebehlo 
len technicky za úèasti pracovníkov prevádzky a predsedníèky kultúrnej 
komisie. 
 Tento rok v máji si pripomíname 130. výroèie úmrtia Dr. Jána Ambra. Je 
našou snahou aspoò odhaliś pamätnú tabu¾u tomuto slávnemu beckovské-
mu rodákovi. S najväèšou pravdepodobnosśou budú naše deti oslavovaś 
svoj sviatok len v kruhu svojich najbližších. Každoroèné „Beckovské sláv-
nosti“, ktoré sa mali konaś 17. - 19. júla sú zrušené. Otázkou zostáva, èi sa 
budú môcś konaś augustové dni obce.
 Druhú májovú nede¾u si pripomíname dôležitosś našich žien - matiek. 
Tento rok im v kultúrnom dome na spoloènej oslave ich ratolesti nezaspie-
vajú a nepodajú kvet. Napriek tomu vám, naše milé mamy a staré mamy 
želám, aby ste mali zo svojich detí a vnúèat vždy radosś. Buïte nám zdravé, 
krásne a buïte s nami ešte dlhé roky.
 Na záver by som vám všetkým rád zaželal pevné zdravie, ve¾a trpezlivos-
ti a pochopenia.    Daniel Hladký, starosta obce
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Vážení spoluobèania,

 Naša obec zabezpeèuje pre obèanov a podnikate¾ov na území Becko-
va vývoz žúmp. Používame traktor s prívesom. Vozidlo TATRA je doèasne 
z technických príèin mimo prevádzky. Cena za dopravu je 20 € + uloženie 
fekálií na èistièke odpadových vôd 1,5 €/1m3. Traktor s prívesom odvezie 
maximálne 8 m3 a celková cena je 32 € za jeden vývoz. Ak vozidlo nie 
je plne naložené, cena sa alikvotne kráti o 1,5 €/m3 nevyužitej nosnosti. 
Vývoz si môžete nahlásiś telefonicky na èísle 032-77 427 25 alebo emai-
lom na adrese: uctaren@obec-beckov.sk.  
 Obvykle dokážeme zrealizovaś vývoz do 2 až 3 pracovných dní. Stáva 
sa, že vyvezieme aj v deò nahlásenia, ale neberte to ako pravidlo. Hlavný 
nápor býva pred ve¾konoènými a vianoènými sviatkami. Hlavným limitáto-
rom, ktorý nedokážeme ovplyvniś, je kapacita èistièky odpadových vôd. 
Prosíme vás v týchto obdobiach o trpezlivosś a vèasné nahlásenie vývozu.   
 Na základe objemu vývozu vám vystavíme faktúru. Štandardne ju zasie-
lame pomocou Slovenskej pošty. Ekologicky cítiaci obèania si môžu nechaś 
faktúru zaslaś na svoju emailovú adresu. Pošlite krátke info z vašej adresy 
na uctaren@obec-beckov.sk alebo pri nahlasovaní udajte svoju emailovú 
adresu a faktúry vám budú chodiś bezpapierovo. Aj takto môžete prispieś 
k ochrane slovenských lesov.
 Faktúru môžete zaplatiś v pokladni obecného úradu. Použiś môžete 
hotovosś alebo bankovú kartu cez POS terminál. Drvivá väèšina obèanov 
platí bezhotovostne z pohodlia svojho domu cez internetbanking. Pri bez-

hotovostných platbách uveïte správny variabilný symbol alebo do správy 
pre prijímate¾a uveïte údaje, kto a za èo platí. Takto sa vyhneme v budúc-
nosti nedorozumeniam, že peniaze síce pošlete na obec, ale my ich nevie-
me identifikovaś. Hlavne vznikajú problémy, keï platite¾om - majite¾om úètu 
v banke je niekto úplne iný ako ten, komu boli vyvezené fekálie. 
 Platiś pomocou zelenej poštovej poukážky je tiež možné, ale je to nepo-
hodlné a finanène nevýhodné. Zaplatíte na pošte ïalšie zbytoèné poplat-
ky.   ¼ubomír Èikel

Obecný vývoz fekálií

 Foto: DB

 Rešpektujúc obmedzenia,
aj tento rok na Trojiènom ná-
mestí pracovníci OP postavili 
máj. Akcia prebehla bez úèasti 
verejnosti a v ranných hodinách 
o štvrś na deväś.
Foto: DB

Máj 2020
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 Nároèná situácia, kedy zaèiatkom marca, v èase šírenia sa koronavíru-
su, sa nedostatok rúšok a respirátorov rozhodli riešiś šikovné ženy v našej 
obci - študentka Kristína Bánovská s rodinou formou charity, krajèírka Anna 
Èaòová s pomocníèkami na objednávku, šili aj kuchárky, tiež dôchodkyne, 
sestrièky, aj URBAN PRINT Beckov... 
 Ušili rúška aj pre pracovníkov obecného úradu a prevádzky, pre zdravot-
né stredisko, pre seniorov, pre mnohých Beckovèanov aj „nebeckovèanov“, 
pre sestrièky i útulok v Novom Meste nad Váhom a kdeko¾vek bolo treba. 
Do akcie sa zapojili mnohí dobrovo¾níci, zohnali látku, gumièky... 
 ÏAKUJEME - chránite naše zdravie.        DB

 
Anna Èaòová, Marta Striežencová a ¼ubica Babulicová v dielni pri šití 
rúšok, 17. marec 2020. Foto: DB

ŠIJEME RÚŠKA...
 Vzh¾adom na celosvetové rozšírenie ochorenia COVID-19, ktorému sa 
nevyhlo ani Slovensko, majú všetky knižnice ZÁKAZ organizovaś a sprístup-
òovaś hromadné kultúrne podujatia, expozície a poskytovanie služieb verej-
nosti. Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození 
verejného zdravia sú od 30. marca 2020 až do odvolania UZATVORENÉ 
všetky prevádzky poskytujúce fyzické služby verejnosti. 
 Odporúèa sa, aby knižnice prešli do online prostredia a poskytovali 
svoje služby prostredníctvom internetu. Pri nerešpektovaní tohto zákazu 
môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiś pokutu až do 
výšky 20 000 eur.
 To znamená, že OBECNÁ KNIŽNICA v Beckove je od 30. marca 2020 
ZATVORENÁ až do odvolania.     DB

Obecná knižnica je zatvorená

UPOZORNENIE
   Upozoròujeme èitate¾ov obecnej knižnice, ktorí si pred 30. 3. 2020 
zapožièali knihy, aby ich pripravili na vrátenie, keï sa po skonèení 
epidémie obnoví prevádzka knižníc. Myslíme tým aj knižky, ktoré ste si 
zapožièali pred viac ako 2 rokmi. Èakajú na ne ïalší èitatelia. 
   Ïakujeme!     DB

   ...možno aj vy si povzdychne-
te, keï idete okolo. Bez stre-
chy, bez okien a dvier, fasáda 
orýpaná, so sondami odkrý-
vajúcimi pôvodné renesanèné 
sgrafito a po 23. marci 2020 
aj pokus o graffiti. Podobné 
slová, ale nie výsledok! Èo 
bude ïalej s bývalou budovou 
beckovskej školy, s kúriou 
Dubnických, skvostom - kedy-
si - beckovskej renesancie? 
A mohla vyzeraś aj takto...  DB

Chudera kúria...
Návrh rekonštrukcie z roku 1998,

 katedra architektúry STU v Bratislave.
Kópia. Archív OcÚ. 

 Ako sa dalo èakaś, obyvatelia sa nezapojili do vytvárania beckovské-
ho telefónneho zoznamu (ïalej len BTZ) vo väèšom poète, presnejšie, 
prišli „až“ 4 návratky. Všetko od seniorov, mladí nemajú záujem. Pre nich 
dôležité kontakty majú priamo od osôb z okruhu svojich známych a rodiny, 
ostatné si zistia cez internet na stránke Telefónny Zoznam.sk alebo využijú 
informaènú linku 1181. Môžeme ešte oprášiś starý telefónny zoznam, ktorý 
bol zverejnený v Beckovských novinách è. 1/2001, èísla stále platia, po-
kia¾ tam uvedení obèania už nezrušili svoje pevné linky (a nezomreli). 
 Tým, ktorí sa zapojili, venujeme kópiu starého telefónneho zoznamu 
a aktuálny zoznam dôležitých kontaktov v obci. Takže, pokus bol, ale BTZ 
je v súèasnosti pre prevažnú väèšinu obyvate¾stva anachronizmom. DB

Nebudeme maś beckovský
telefónny zoznam...

Vážení èitatelia a obyvatelia obce Beckov, ak sa stane, že nedopatrením 
nedostanete do svojej schránky Beckovské noviny, hoci máte v obci trvalý 
pobyt, riešenie je jednoduché, noviny vám dáme na obecnom úrade (a nie-
len Beckovské noviny, napríklad aj regionálny kalendár) u p. Badžgoòovej.
     Redakcia BN

Nedostali ste do schránky
Beckovské noviny?

   V nede¾u, 5. apríla 2020, sa uskutoènila spomienka na oslobodenie Bec-
kova. Pietneho aktu sa zúèastnili z predstavite¾ov obce len starosta Daniel 
Hladký, jeho zástupca Ing. Jaroslav Martiš a poslankyòa Anna Kabelíková. 
V roku 75. výroèia ukonèenia druhej svetovej vojny sa, žia¾, nemohli konaś 
slávnostné podujatia z dôvodu vypuknutia epidémie koronavírusu. DB

Spomienka na oslobodenie obce

Kúria Dubnických v súèasnosti.  Foto: DB

   Foto: MM



 Poèas ve¾konoèných sviatkov dobrovo¾ní hasièi z Beckova neupadli 
do sviatoènej neèinnosti. V zmysle požiadavky obecného krízového štábu 
COVID-19 vykonávali v období 10. - 13. 4. 2020 hliadky v obci a blízkom 
okolí zamerané na dodržiavanie nariadení hlavného hygienika SR, vlády SR, 
nariadenia okresného riadite¾stva Hasièského a záchranného zboru a meto-
dických pokynov pre obdobie zvýšeného nebezpeèenstva vzniku požiarov. 
Hliadky prebiehali od 10:00 do 20:00 v 3 - 4 èlenných tímoch, ich úloha 
spoèívala v:
- kontrole nariadení vlády SR na námestí obce Beckov, pri parku a na parko-
visku pri hrade;
- kontrole kostolov na dodržiavanie nariadení hlavného hygienika SR;
- vykonávaní dezinfekcie lavièiek v parku, na námestí, autobusových zásta-
viek dezinfekèným prostriedkom;
- kontrole v chránenej oblasti Pod Skalicami za krížom, upozoròovaní maji-
te¾ov vozidiel, že parkujú v chránenej oblasti a môžu byś pokutovaní; 
- kontrole v chránenej oblasti Pod Skalicami za krížom, v chatovej oblasti 
Vinohrady Sychrov, Beckovské Skalice, v katastri obce Beckov, a to hlavne 
pri rieke Váh od ihriska OŠK Beckov po dia¾nièný most na rozhraní katastrov 
obce Beckov a obce Ivanovce, zameranej na dodržiavanie nariadenia okres-
ného riadite¾stva HaZZ a vlády SR.
Poèas výkonu hliadok boli zistené drobné porušenia riešené dohovorom.
V sobotu 11. 4. 2020 o 14:00 bolo nahlásené horenie v smetnom koši pri 
hlavnej bráne cintorína. Hliadkujúca skupina okamžite vyrazila na zásah. Po 
príchode na miesto zásahu bol už požiar lokalizovaný a za aktívnej pomo-
ci obèanov bývajúcich v blízkom okolí uhasený, následný technický zásah 
uviedol miesto vzniku požiaru do pôvodného stavu. Príèina vzniku tohto drob-
ného požiaru bola s najväèšou pravdepodobnosśou ¾udská nedôslednosś - 
cigaretový nedopalok, resp. neuhasený kahanec. 
 Na záver nároèného predåženého víkendu bola zásahová jednotka - Dob-
rovo¾ný hasièský zbor obce - vyzvaná na spoluprácu. Poèas Ve¾konoèné-
ho pondelka 13.4.2020 o 14:20 velite¾ DHZO prijal telefonickú výzvu ope-
raèného strediska HaZZ na pomoc. 
 DHZO je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený 
do kategórie B. Jednou z našich povinností je do 1 hodiny po obdržaní výzvy 
vyraziś v minimálnom zložení 3 èlenovia + 1 vodiè. 
 Telefonicky informovaní èlenovia zásahovej jednotky okamžite prerušili 
èinnosti, opustili svoje rodiny a odišli do hasièskej zbrojnice. Do 15 minút, 
t. j. v èase 14:35, boli 8 èlenovia ustrojení v zásahových uniformách s pri-
pravenou požadovanou technikou a vyrazili na zásah, èím sme vo výraznom 
predstihu splnili požadovaný èasový limit a poètom zúèastnených preukázali 
svoju zásahuschopnosś. 
 Požiar bol v katastri obce Hôrka nad Váhom, v tzv. Hôrèanskej doline, vo 
vzdialenosti 5 km od obývanej oblasti. Horel lesný porast v rozsahu cca 10 
hektárov vo ve¾mi nedostupnom lesnom teréne. Hasenia sa okrem Beckova 

zúèastnili jednotky z Hôr-
ky nad Váhom, Kálnice, 
Modrovej, Novej Vsi nad 
Váhom, Pobedima a profe-
sionáli z HaZZ Nové Mesto 
nad Váhom. Boli nasadené 
4 cisternové automobilové 
striekaèky, 2 štvorkolky, 
4 malé zásahové autá - 
medzi nimi aj naše Iveco 
Daily. Zasahovalo cca 50 
dobrovo¾ných hasièov, 
ktorí v nároènom teréne 
vykonávali hasenie pomo-
cou vakov na vodu a lopát. 
Požiar sa podarilo uhasiś okolo 18:00. Vzniknuté škody budú vzh¾adom na 
rozsah cca 10 hekárov vysoké. Príèina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrova-
nia, ale opäś s najväèšou pravdepodobnosśou hrala významnú úlohu ¾udská 
nedôslednosś - cigaretový nedopalok, možno založenie ohòa v období so 
zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku požiaru.
 Tu vás, vážení obèania Beckova, chceme vyzvaś na zodpovedné správa-
nie sa a konanie. Pod zodpovedným konaním sa myslí aj nevyvážanie a neza-
pa¾ovanie biologického odpadu, ako sú konáre, staré skrine, okná apod. a 
následné zanechanie ohnísk bez dozoru. Takéto konanie je nebezpeèné, 
s potenciálom vzniku ve¾kých škôd na majetku, prípadne aj na zdraví. Na 
tento odpad slúži zberný dvor, pri väèšom množstve je možnosś dohodnúś s 
pracovníkmi obecnej prevádzky odvoz.
 Poïakovanie za Ve¾konoèný víkend patrí zúèastneným èlenom DHZ 
vykonávajúcim hliadky v obci a okolí, èlenom zásahovej jednotky DHZO 
za pomoc pri likvidácii požiaru v Hôrke nad Váhom. Poïakovanie rovnako 
patrí obèanom obce, ktorí nám svojím zodpovedným konaním pomáhajú pri 
výkone našej záslužnej èinnosti. Pre ostatných je to dôvod na zamyslenie... 

   Ing. Norbert Ondrèka
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 Štátne lesy SR z Odštepného závodu v Trenèíne poslali ôsmim 
hasièským zborom, medzi nimi aj DHZ v Beckove list, v ktorom im 
ïakujú za pomoc pri zdolávaní lesného požiaru 13. apríla 2020 v k. ú. 
obce Hôrka nad Váhom. Aj prièinením beckovských hasièov „sa požiar 
podarilo dostaś pod kontrolu a následne uhasiś, vïaka èomu sa zabráni-
lo rozsiahlejším škodám na lesných porastoch.“

 Zdroj: List z 16. 4. 2020

Poïakovanie našim hasièom

Hasièská Ve¾ká noc 2020

 Tri èlenky Redakènej rady Beckovských novín so súhlasom starostu 
obce uskutoènili 8. apríla 2020, v stredu dopoludnia, jarnú brigádu pri 
hlavnej ceste v¾avo, smerom na Trenèín.
 Táto lokalita je prebohatým náleziskom rozlièného druhu odpadu, kto-
rý sem niektorí obèania odložili v snahe maś svoje príbytky èo najkrajšie. 
Nájdete tam stavebný materiál, drevo, sklo, plechovky, káble, ale aj zácho-
dové misy, televízor, mixér, obleèenie, záclony, linoleum, papier, aj 
kôru zo stromov v plastovom vreci (???), polená, dlažobné kocky a 

tehly. Po dvoch hodinách 
naplnili 15 vriec odpadu, 
ale zostalo aj pre - dúfame 
- ïalších aktivistov za èistú 
prírodu. 
 Pripomíname, že zberný 
dvor obecnej prevádzky je 
otvorený každú párnu sobo-
tu od 8. do 12. hodiny, ak 
máte odpad, dovezte ho 
tam, je to pohodlnejšie, ako 
śahaś sa s vrecami po krí-
koch niekde v chotári. 
 Máme prekrásnu príro-
du, neznehodnocujme si 
ju odpadom! 

 Boli sme vyslyšaní!
 Druhá jarná brigáda sa uskutoènila v sobotu 25. apríla 2020 z inicia-
tívy Antona Pavlíka, ku ktorému sa pridali ïalší aktivisti. 
 Pokraèovali v èistení svahu po oboch stranách cesty smerom na Tren-
èín. Úroda bola ve¾ká - 50 vriec odpadu! O obèerstvenie sa postaral sta-
rosta obce.     DB

Jarné upratovanie v beckovskom chotári I. a II.
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  Na hrad Beckov 27. 2. 2020 
doletel drak, ktorého sme 
nazvali drak Blundus. Putoval 
z dielne umeleckého rezbára 
(Ladislav Tašky) z malej obce 
Borša na východnom Slo-
vensku neïaleko Trebišova. 
Prekonal tak skoro 400 km 
do svojho nového domova na 
hrade Beckov. Posledný úsek 
bol azda najśažší. Bohužia¾ na 
pomyselný prelet ponad skoro 
17 metrov ve¾ký obranný múr 
pri hradnej kaplnke mu bol 
nápomocný 28 tonový žeriav. 
Samotný drak bol rozložený 
na viacero kusov, ktoré doko-
py vážili viacej ako 900 kg. 
  Meno drakovi vybrali naši 
návštevníci poèas ostatného 
týždòa na sociálnej sieti face-
book, kde mohli dávaś návrhy 
a súèasne hlasovaś za ne. 

Aj autorovi, návštevníkom hradu a správcovi hradu sa najviac páèilo meno 
Blundus, ktoré je jedným z pôvodných názvov samotného hradu. 
Preèo sme sa rozhodli na Beckove umiestniś práve draka? 
 Hovorí sa, že v minulosti (pravdepodobne v 17. storoèí) býval v hradnej 
studni drak, ktorý v nej prespával. Vždy, keï tvrdo zaspal, strašne chrápal. 
Až tak, že sa z toho otriasala celá obec a hrad samotný. To sa, samozrej-
me, miestnym obyvate¾om nie ve¾mi páèilo. Preto sa jedného pekného dòa 
rozhodli piati švárni junáci s týmto problémom vysporiadaś. Zobrali svoje 
muškety a v ranných hodinách si na milého draka poèkali, kým vylezie zo 
studne. Keï vystrèil hlavu, piatimi presnými ranami ho skolili. Drak z legendy 
nemal pekný koniec, my však veríme, že ten náš - Blundus - bude síce budiś 
rešpekt, ale najmä radosś nie len malých návštevníkov. 
 Okrem tejto legendy sa symbol draka viaže aj k najvýznamnejšiemu 
vlastníkovi hradu Beckov, a to k Stiborovi zo Stiboríc. Ten, ako jeden z naj-
významnejších š¾achticov v Uhorskom krá¾ovstve za vlády krá¾a Žigmunda 
Luxemburského, sa stal jedným zo zakladajúcich èlenov tzv. Draèieho rádu. 
Znakom rádu bol stoèený drak s chvostom pretoèeným okolo krku. Chr-
bát mal rozśatý do tvaru kríža, èo symbolizovalo víśazstvo viery a kresśanstva 
nad Diablom (Turci, husiti). Èlenovia rádu museli insígnie s drakom nosiś na 
odeve. Symbolika draka sa dostala aj do heraldiky mnohých èlenov rádu. 
Valašský princ Vlad II. dostal napríklad pod¾a symbolov rádu prezývku Dracul 
(drak) a jeho syn Vlad III. Draculea (dráèik).
 Cie¾om novej atrakcie však nie je ¾udí vystrašiś, ale zatraktívniś priestor 
hradnej studne. V tej sa kedysi nachádzala voda. Studòa mala pôvodne vraj 
24 - 27 metrov. Dnes má už len nieèo cez 13 metrov a voda v nej, bohužia¾, 
nie je. 
 K studni sa dostanete po schodisku s 123 schodmi. 
 Autor draka Blundusa, Ladislav Tašky, povedal, že na drakovi pracoval 
nieèo viac ako jeden mesiac s prestávkami. Vyhotovil ho z orechového dre-
va na základe kresby svojej dcéry. Keï pracoval v Holandsku, kúpil dcére 
farbièky. Súèasne jej povedal, že farbièky sú èarovné a to, èo nakreslí, sa 
aj splní. Ona nakreslila draka a jemu niè iné nezostávalo, ako draka vyrobiś. 
Drak má dnes na dåžku 6,6 metra, 2,5 metra na výšku a 2 metre na šírku.  
 Pevne veríme, že drak Blundus bude tešiś malých aj ve¾kých dlhé roky a 
zatraktívni tak priestor hradnej studne.     Mgr. Peter Pastier,
výkonný riadite¾, Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov

Drak Blundus na hrade Beckov Reštaurovanie hlavného oltára
v kostole sv. Štefana Krá¾a, IV.

Foto: Mgr. art Tomáš Kucman

 V marci 2020 bola ukonèená štvrtá etapa reštaurovania hlavného oltá-
ra v kostole sv. Štefana Krá¾a (hnute¾ná národná kultúrna pamiatka), ktorá si 
dala za cie¾ pokraèovaś v reštaurovaní ïalších èastí oltára. Reštaurovali sa 
posledné figúry - drevené sochy štyroch anjelov zo spodnej èasti oltára. Tento 
projekt bol podporený finanènou èiastkou 10 000 eur z rozpoètu Ministerstva 
kultúry SR v rámci dotaèného programu 1. Obnovme si svoj dom, èiastkou 
1 000 eur z rozpoètu obce a èiastku 664 eur uhradila farnosś Beckov zo 
svojho rozpoètu. Na obrázkoch je stav sôch pred reštaurovaním a stav po 
odstránení premalieb, ktoré degradovali ich výtvarný výraz. Znaène rozrušená 
drevná hmota sôch bola stabilizovaná, chýbajúce èasti boli doplnené, bola 
reštaurovaná pôvodná polychrómia (ma¾ba) a vykonané koneèné konzervova-
nie povrchovej úpravy. Sochy sú zatia¾ v dielni reštaurátora Mgr.art. Tomáša 
Kucmana a po dovezení budú vystavené v presbytériu kostola spolu s ostat-
nými reštaurovanými èasśami oltára. Za farnosś vyjadrujem poïakovanie za 
všetky finanèné príspevky uvedených inštitúcií i za príspevky farníkov.

                text: Ing. Marika Jurèacková 



 Významný uhorský lekár slovenského 
pôvodu, priekopník moderného zdra-
votníctva v oblasti pôrodníckej praxe, 
zakladate¾ a riadite¾ prvej školy pre babi-
ce v Bratislave, propagátor Semmelwei-
sovho uèenia o sepse. 
 Narodil sa 27. marca 1827 v Beckove 
v rodine mäsiara Juraja Ambru a zemian-
ky Juliany, rod. Déczyovej (1809 -1878). 
Otec mu zomrel v detskom veku a mat-
ka sa druhýkrát vydala za Jána Boora, 
s ktorým mala tri deti. Mladý Ambro si na 
štúdium musel zarábaś. Základné vzdela-
nie získal v beckovskej evanjelickej škole, 
v Modre študoval na evanjelickom gymná-
ziu (spolu s Dionýzom Štúrom), pokraèo-

val na gymnáziu v Trnave a v Šoproni, kde v roku 1846 zmaturoval. Poèas 
štúdia bol aktívnym èlenom Spolku slovenských študentov zvanom „Bratia 
šopronskí“, bol jeho pokladník v rokoch 1843 - 1845 a prispieval do škol-
ského èasopisu Vìnec. 
 Medicínu študoval na lekárskej fakul-
te univerzity v Pešti a Viedni, kde v roku 
1852 získal diplom z lekárstva, chirurgie 
a pôrodníctva. Svoju lekársku dráhu zaèí-
nal vo Všeobecnej nemocnici vo Viedni 
na pôrodníckom oddelení. Jedným z jeho 
uèite¾ov bol aj Ignác F. Semmelweis, tvor-
ca priekopníckeho uèenia o sepse (1847), 
ktorého sa stal Ambro aktívnym propa-
gátorom. Vlastné skúsenosti so sepsou 
nadobudol pri pitve màtvoly ženy, keï sa 
mu dostala kvapka hnisu do pravého oka 
a v dôsledku infekcie prestal naò vidieś.  
 Od roku 1855 bol asistent na chirurgickej klinike prof. Balassu v Pešti. 
V rokoch 1856 až 1870 pôsobil ako praktický lekár v Kis-Ujszállasi, kde 
mal na starosti takmer 10 000 obyvate¾ov a získal tam neocenite¾né skú-
senosti ako praktický i súdny lekár, o èom informoval odbornú verejnosś 
v roku 1868 na XIII. Zhromaždení uhorských lekárov v meste Eger (5). Bol 
poverený vypracovaním návrhu opatrení na zníženie dojèenskej úmrtnosti, 
ktorá bola v Uhorsku jedna z najvyšších v Európe. Od vtedy sa medicínsky 

zameral na zlepšenie situácie mat-
ky a dieśaśa v uhorskom zdravot-
níctve. Publikoval èlánky, aj verej-
ný list Ministerstvu zdravotníctva, 
kde žiadal, aby zaviedli opatrenia 
pod¾a náuky MUDr. Semmelwei-
sa (lekár môže pristúpiś k rodièke 
iba s rukami umytými v chlórovej 
vode). Žiadal zriadiś v nemocnici-
ach samostatné pôrodnícke odde-
lenia a zavedenie odborného vzde-
lávania pre pôrodné asistentky. 
 Cie¾ sa postupne zaèal napåòaś, 
keï v priestoroch Krajinskej 
nemocnice, ktorú otvorili v Bra-
tislave 28. októbra 1864, išlo o 
najväèšiu nemocnicu v Uhorsku 
(terajšia Fakultná nemocnica na 
Mickiewiczovej ul.) - mala až 250 
postelí, z toho bolo trinásś pôrod-
níckych (3. s. 43) - teda, keï v 
priestoroch tejto nemocnice bola 

29. októbra 1872 zriadená Bratislavská krá¾ovská škola pre baby. MUDr. 
Ján Ambro bol zakladate¾om a prvým riadite¾om školy. Na nové miesto pri-
šiel z Budapešti, kde pracoval od roku 1870 ako asistent na pôrodníckej 
klinike. Žia¾, ukázalo sa, že skromné priestory nemocnice boli pre pôrod-
nicu a súèasne aj školu nevyhovujúce hygienicky, aj èo sa týka vybavenia. 
Po troch rokoch premiestnil Ambro poslucháreò do susedného domu pri 
nemocnici a vybrané ženy mohli rodiś v bytoch pôrodných asistentiek za 
prítomnosti žiaèok školy (poliklinický spôsob výuèby). V roku 1880 spísal 

o nedostatkoch nemocnice leták Nedostatky Prešporskej krajinskej 
nemocnice a babskej školy. Jeho boj o novú budovu sa podaril - so stav-
bou pôrodnice sa zaèalo v roku 1883 na križovatke Edlovej a Telocviènej 
(dnes Podjavorinskej a Zochovej) 
ulice v Pálffyho záhrade. Nová budo-
va sa dostala do užívania už v januári 
1885. 
 MUDr. Ambro je známy predovšet-
kým ako autor prvej slovenskej uèeb-
nice pre pôrodné asistentky - babice, 
ktorá vyšla v roku 1873 v Skalici pod 
názvom Kniha o pôrodníctve pre 
baby. Pretože Ambro neovládal gra-
matiku novej slovenèiny, rukopis jazy-
kovo upravil Michal Boor, jeho nevlast-
ný brat, redaktor a spisovate¾. Knihu 
Ambro „venoval blahej pamiatke Igná-
ca Semmelweisa, doktora lekárstva, 
ránhojièstva, riadneho profesora na 
vysokých školách v Budapešti.“ O rok 
neskôr vyšla v maïarèine doplnená o 
18 tabuliek a 69 vyobrazení priebehu 
pôrodu. Pred vyjdením Ambrovej knihy 
sa na škole pre babice používala kniha 
O pôrodníctve pre baby od pražské-
ho pôrodníka Dr. Jana Strenga.
 Dr. Ambro napísal 19 vedeckých prác (3, s. 48) z oblasti pôrodníctva. 
Písal do nemeckých, maïarských a slovenských novín a odborných lekár-
skych èasopisov.
 Prínosom k sociálnej pediatrii v európskom kontexte sú jeho èlánky 
Spis v mene opustených detí a v mene bezmocných matiek (1886) a 
Ochrana nezákonných sirôt a slobodných matiek (1887), v ktorých upo-
zoròoval na vážnu zdravotnú a sociálnu situáciu detí slobodných matiek. 
 Dr. Ambro bol od janu-
ára 1873 prvým riadite¾om 
Pôrodníckej krá¾ovskej školy 
pre baby v Prešporku, kde 
sám prednášal. V roku 1875 
získal štipendium 400 zlatých 
na cestu do zahranièia. V roku 
1877 bol vymenovaný za riad-
neho èlena Krajinskej zdra-
votnej rady. Bol èlen Spolku 
lekárov Pešśbudínskych a bra-
tislavského Lekársko-prírodo-
vedného spolku. 
 Dr. Ambro sa oženil, nar-
odilo sa mu 5 detí (syn Zoltán 
Ambro bol tiež lekár, pracoval 
v detskej nemocnici v Bratisla-
ve a od roku 1887 ako prak-
tický lekár v Trenèíne, zomrel 
2. februára 1918, je pochova-
ný v Trenèíne; syn Ferdinand 
bol chirurgom v Budapešti; Ján bol dôstojník...). 
 Angažoval sa v snahe vybudovaś útulok pre opustené matky a deti, ale 
vo vedení mesta nenašiel dostatoènú podporu. Zomrel na rakovinu žalúdka 
15. mája 1890. Pochovaný je v Bratislave. 

   Mgr. Dana Badžgoòová, 5. 2. 2020
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MUDr. Ján Ambro - 130. výroèie úmrtia
(27. 3. 1827 Beckov - 15. 5. 1890 Bratislava)
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 Pred pár dòami som si Deò uèite¾ov pripomínala s úsmevom na tvári. 
Èudujete  sa - s úsmevom? Dištanèný pôsob vyuèovania (na dia¾ku), ktorý 
v tomto období pandémie prebieha, nás od seba oddelil. Existujú však, 
našśastie, aj iné spôsoby komunikácie (to maturanti vedia a predvedú na 
ústnej maturitnej skúške v najbližšom období - ve¾mi v to dúfam!) Preto som 
sa pri èítaní vašich vypracovaných zadaní a úloh z anglického jazyka, doru-
èených e-mailami, potešila milým dodatkom, prianiam a želaniam ku Dòu 
uèite¾ov. Práve tento rok uplynulo 350 rokov od úmrtia „uèite¾a národov“ 
- ako ho zvykneme nazývaś - Jana Amosa Komenského. Pre dnešné dni je 
ve¾mi aktuálna jeho myšlienka z Ve¾kej didaktiky: „H¾adajme spôsob, aby 
uèitelia menej uèili a žiaci viac pochopili“. 
 Ten spôsob sme, našśastie, našli vïaka internetu a sociálnym sieśam. 
Ešte dodám, že keï sa zdá, že menej uèíme, o to viac èasu venujeme 
príprave a spracovaniu výukových materiálov, ktoré vám potom zadávame, 
aby zaruèili jasné pochopenie a doplnenie, utvrdenie vašich vedomostí.
 Milí maturanti, prváèikovia, aj vy, pokroèilejší, asi ste poèuli od pána 
ministra, že postup do ïalšieho roèníka majú zabezpeèení - vzh¾adom k 
situácii s pandémiou - všetci z vás, nikto nebude tento školský rok opako-
vaś, nikto neprepadne.
 Ale pozor! Tento postup si treba seriózne zaslúžiś a obhájiś, že na to 
máte, teda treba pracovaś a venovaś sa priebežne zadávaným úlohám. Niek-

torí len symbolicky posielajú vypracované zadania, aby som im nevytkla, že 
angliètinu ignorujú. Sú však aj takí, na ktorých nemám ešte kontakt, pretože 
sa neunúvali pohraś s anglickými úlohami (ja sa hrám celé dni - vyh¾adávam, 
spracovávam, posielam, kontrolujem, hodnotím a komentujem každého 
prácu, teda mám od nich spätnú väzbu - dúfam, že si postup do ïalšieho 
roèníka zaslúžim). 
 Ïakujem a chválim vás, ktorí ste neodkladali podklady z angliètiny, hneï 
sa s nimi „pohrali“ a boli spokojní s hodnotením, pripomienky a vysvetlenia 
ste pochopili, èo ma ve¾mi potešilo. Aj takto, na dia¾ku, si vieme porozu-
mieś, a èo je ešte príjemnejšie, niektorí zdie¾ate so mnou aj svoje pocity, 
názory, èo je výhodou našej osobnej korešpodencie. To ma najviac teší.
 Prešiel mesiac, jar sa rozbehla ideálnou rýchlosśou. V tomto týždni 
sa sústreïujeme deò za dòom èoraz intenzívnejšie na význam každého z 
nich, pretože sa blížia ve¾konoèné sviatky - nemenej  dôležité ako Vianoce. 
 Želám vám, milí moji študenti, aby ste sa každý deò ráno zobudili spo-
kojní, že ste so svojimi príbuznými a blízkymi a hlavne, že ste všetci zdraví.  
 Tie ïalšie veci, ktoré  budete v priebehu dòa vykonávaś, nech vám robia 
radosś a prinášajú úžitok nielen na tele (pretože život je pohyb a pohyb - to 
je zdravie), ale aj na duši, pretože vedomosti sú duševné bohatstvo, tak sa 
ich snažte v sebe uskladòovaś do maxi zásob.

   Ing. Darina Jarábková

Dobrý deò, milí študenti!

 Tesne pred tým, ako sa zaèali „korona-prázdniny“, sa naši tretiaci zapojili 
do súśaže Kaufland - Moja malá záhradka. Podnet prišiel od pani zástupky-
ne Anny Èièalovej, ktorá mi poslala e-mail o súśaži. Ve¾mi sa mi to zapáèilo. 
Neváhala som a zaregistrovala som našich tretiakov. 
 Následne sme dostali malý podnos so semienkami a malými kvetináèik-
mi, kde sme s deśmi semienka zasadili. Deti to ve¾mi bavilo. Len tak im 
rúèky hrali, ako šikovne sadili svoje semienka. Každý si zasadil rastlinku 
a tešil sa, ako sa budeme o záhradku staraś. Každý deò sledovali, polievali 
svoje rastlinky a tešili sa, keï videli, že niektoré rastlinky zaèali klíèiś. 
 Prišiel deò, kedy sa zavreli školy a život v nich utíchol. Ale my sme život 
práve zasadili! „Predsa to len tak nenechám!“ pomyslela som si. Tušila som, 
že sa tak ¾ahko do škôl nevrátime, preto som záhradku zobrala domov. 
Spolu s dcérou sa o òu dodnes staráme. Niektoré rastlinky sa podarilo 
vypestovaś, iné nie. Niektoré bolo potrebné presadiś. A dnes sa tešíme 
z krásnych reïkoviek, petržlenu, rukoly, cukety èi žltých cherry paradajok. 
Samozrejme, prostredníctvom fotiek som informovala aj ostatných žiakov 
o tom, ako sa našej záhradke darí. 
 Súèasśou súśaže bolo, aby žiaci spoloène napísali rozprávku, ako rastú 
rastlinky. Keïže skupinová práca v tejto dobe nebola možná, požiadala som 
žiakov, aby napísali rozprávku o rastlinkách. A na moje prekvapenie stalo sa 
nieèo úžasné. Prišlo mi to¾ko rozprávok, že som ani nevedela vybraś. Jedna 
krajšia ako druhá.  Niektoré boli moderné, niektoré klasické. Bolo vidieś, že 
žiaci radi èítajú, že ich to baví a tvorenie im išlo jedna radosś. 
 Týmto ve¾mi chválim všetkých mojich tretiakov, ktorí napísali rozprávku 
a zapojili sa tak do tejto našej súśaže. Skutoène som sa presvedèila, že 
mám tvorivých žiakov s ve¾kou fantáziou. SOM NA VÁS HRDÁ. Do súśaže 
sme však mohli poslaś iba jednu rozprávku. Rozhodla som sa, že ju vyžre-

bujeme. Šśastie padlo na Líviu Prokopenskú, ktorej rozprávku si môžete 
preèítaś nižšie. Ostatné rozprávky budú na webovej stránke našej školy. 
 Aj za zatvorenými dverami školy je život, tvorivosś a fantázia našich žiakov, 
vašich detí.      Radka Prokopenská

Aj za zatvorenými dverami školy sa tvorí

   Bol raz jeden Tymian a chcel sa staś slávnym spevákom. Nedarilo sa mu. 
A tak raz prišli k nemu jeho kamaráti, a tí sa volali: Bazalka pravá, Èervené 
cherry paradajky, Reïkovka, Špenát a ¼adový šalát. Vtom dostal ¼adový 
šalát skvelý nápad. „Veï Ti 
vyrobíme z konárika a hliny 
mikrofón. Budeme každý 
deò cvièiś s tebou.“ Tymian 
sa potešil. Nauèil sa spievaś. 
Prišiel na prvý koncert a niè. 
Nepodarilo sa mu to. Pomý-
lil si notu c a na miesto nej 
zaspieval notu g. Kamaráti 
prišli za ním a pýtali sa ho: „Èo 
sa stalo, Tymian?“ „Pomýlil 
som si notu g s c.“ A oni odpo-
vedali: „Mýliś sa je predsa ¾ud-
ské!“ Tymian odpovedal: „No 
dobre, môžem to skúsiś ešte 
raz, ale s jednou podmien-
kou, že budete spolu so mnou 
v kapele.“ Oni súhlasili a stala 
sa z nich kapela Kamaráti. Od 
vtedy spolu hrávali a možno 
hrávajú až doteraz.

   Lívinka Prokopenská

Rozprávka
o najväèších kamarátoch
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 Celoštátna postupová súśaž a prehliadka umeleckého prednesu poé-
zie a prózy, tvorby recitaèných kolektívov, detí, mládeže a dospelých je 
najstaršou a najprestížnejšou súśažou a zároveò vrcholným podujatím tohto 
druhu na Slovensku. Táto súśaž sa koná každý rok, a tento rok to bol už 
66. roèník. Najskôr sa konajú triedne súśaže, potom školské, obvodné, 
okresné, krajské a celoštátne. 
 Na našej škole sa školské 

kolo tejto súśaže konalo 
prvý februárový týždeò. 
Prípravu žiakov mala na 
starosti  pani uèite¾ka 
PhDr. Janka Zbojová. 
Víśazky tohto kola, Lucia 
Križanová, Kristína Briško-
vá, Katarína Harmadyová, 
Eliška Martišová, Viktória 
Polonská a Lívia Múdra, 
postúpili do obvodné-
ho kola, ktoré sa konalo 
dòa 19.2.2020 v Mest-
skom kultúrnom stredis-
ku v Novom Meste nad 
Váhom.  

 Dievèatá súśažili v dvoch 
kategóriách, a to prednes 
poézie a prednes prózy. 
Viktória Polonská získala 
pekné tretie miesto v pred-
nese poézie. A Eliška 
Martišová dostala pochva-
lu od odbornej poroty za 

nádherne precítený prejav ve¾mi nároènej básne. Môžem osobne potvrdiś, 
že si pochvalu oprávnene zaslúžila. Všetci žiaci dostali odporúèanie, aby sa 
nevzdávali a pokraèovali v tejto prekrásnej zá¾ube, akou isto literatúra je. 
 Zúèastneným žiaèkam ïakujeme za reprezentáciu našej školy. 

   Katarína Kuèerová

Hviezdoslavov Kubín
 V minulom èísle BN sme avizovali, že našu školu oslovila Liga pro-
ti rakovine s výzvou o pomoc. Ako dlhoroèná èlenka SÈK a darkyòa krvi 
sa snažím viesś žiakov k zodpovednosti a pomoci chorým a slabším. Preto 
sme na výzvu kladne reagovali. No, žia¾, situácia sa v celom svete, nielen 
u nás, vyvinula tak, ako nikto z nás neèakal. Takže tento rok sa zbierka 
konaś nebude, resp. sa možno presunie na iný termín. No v týchto èasoch 
každý chorý ocení akúko¾vek pomoc od nás zdravých, èi už finanènú, 
vecnú alebo pomoc darovaním krvi. Okrem novodobého vírusu Covid-19, 
sú medzi nami ¾udia, ktorí trpia napríklad rôznymi formami rakoviny. Tým, 
že nás médiá „kàmia“ iba informáciami o víruse, akoby sme zabudli na 
iné ochorenia a iné trápenia ¾udí. Prosím, nezabúdajme byś na seba milí, 
ochotní a nápomocní aj v týchto nároèných èasoch a pomôžme tým, ktorí 
to potrebujú. Prispieś sa dá aj na èíslo úètu: SK65 0200 0000 0001 0483 
2012.
 Ïakujeme za akúko¾vek pomoc!      Katarína Kuèerová

Deò narcisov inak

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

O kom to vravím? Predsa o mame. 
    
 Snáï najznámejšia báseò o mame od Milana Rúfusa, èasto recitova-
ná pri príležitosti Dòa matiek. Ešte vo februári sme riešili so žiakmi pro-
gram k 60. výroèiu školy i ku Dòu matiek. Možno by sme slová tejto básne 
zakomponovali do programu. A zrazu je všetko inak. Ako sa hovorí: „Èlovek 
mieni, Pán Boh mení“. Aj preto sa prihováram mamám aspoò takto, písom-
nou formou. 
 Lebo ešte kedysi dávno, keï ¾udia vo svojej pýche a namyslenosti 
chceli postaviś vežu, ktorá sa mala dotýkaś až neba, vtedy zostúpil Pán Boh 
a zmiatol im jazyky, aby nerozumeli reèi svojho druha. Stavbu teda nedo-
konèili a rozišli sa. Ale keby sme zaèali h¾adaś slová, ktorým každý rozumie, 
mohli sme zdediś viacej porozumenia, lásky a úcty. Ve¾mi ve¾a slov sa povie 
v každom jazyku inak. No sú slová, ktorým rozumie snáï každý. Aj slovu 
MAMA rozumie každý. 
 Tento príbeh sa hodí aj do dnešnej situácie, ktorá sa momentálne 
pár mesiacov deje vo svete. Médiá sú preplnené informáciami o víruse, 
o obmedzeniach, o zlej ekonomickej situácii, èo urèite neprispieva k našej 
dobrej nálade. No popritom by sme nemali zabúdaś aj na príjemné veci, na 
príjemné obdobia. 
 Preto posielam nielen za seba, ale aj za našich žiakov obrovské ÏAKU-
JEM všetkým mamám i babièkám. Urèite by sme sa spolu tešili, zabavili 
a možno nejakú slzièku dojatia vyronili v mesiaci máj, pri programe pre vás. 
Je mi úprimne ¾úto, že sa nemôžeme stretnúś osobne, no verím, že týchto 
pár slov vás poteší a povzbudí. Lebo ste (sme) všetky ženy, mamy úžasné, 
pracovité a musíme toho zvládaś ozaj ve¾mi ve¾a. Vy suplujete teraz aj nás, 
uèite¾ov, a pod¾a mojej spätnej väzby, vám to ide ve¾mi dobre. Viem a verím 
tomu, že po tejto, pre všetkých nároènej, skúške sa budeme navzájom viac 
chápaś, rešpektovaś a rozumieś si. 
 Mamy, želám vám krásny Deò matiek! K tomu ako darèek, ten najdrahší 
náhrdelník na svete: úprimné objatie okolo krku od vašich milujúcich detí. 

   Katarína Kuèerová

Deò matiek 2020

Foto: ZŠ
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Spoloèenská kronika (marec - apríl 2020)

Narodili sa:    Adela Gonová

Manželstvo uzatvorili:    Miroslav Miko a Juliána Kupèiová

Blahoželáme 
50 rokov: Peter Hlávka, Jozef Tekula                                                               
55 rokov: Terézia Opatová, Miroslava Ïurišová, Gabriela Èikelová 
60 rokov: Ladislav Vanek, Miroslav Košút, Peter Kaplavka,
   Ján Jurèacko, Emília Šimonèicová, Mária Poláèková
65 rokov: Mária Nemèeková
70 rokov: Mária Tekulová
75 rokov: Viera Kamarášová
80 rokov: Vilma Pavlovièová

Rozlúèili sme sa: Milan Vacula, Margita Juráková, Anna Lacková
Jubilanti poskytli Redakcii BN súhlas so zverejnením svojich mien v rubrike.

 V tomto roku oslávi životné jubileum 50 rokov 
pokladník PZ Hurban Beckov Karol Nedbal. 
Do ïalších rokov života mu všetci èlenovia želajú 
rodinnú pohodu, pevné zdravie a presnú mušku. 

   PH
 Jubilant Karol Nedbal.   Foto: PH

Blahoželanie

   Naša návšteva jubilantky sa uskutoènila v Zariadení pre seniorov 
v Novom Meste nad Váhom, kde je pani Mináriková ubytovaná už viac ako 
päś rokov. Naposledy som bola za òou pri príležitosti jej 90. narodenín,  
a potom ešte kvôli rozhovoru do BN. Za päś rokov sa toho udialo - ako 
to už býva - dosś, obom nám pribudli roky a p. Minárikovej trošku ubudlo 
z jej schopností, našśastie nie moc, stále môže chodiś, aj keï s pomo-
cou chodítka, môže èítaś, poèúvaś rádio. O izbu na 4. poschodí sa delí 
so spolubývajúcou, ktorá v jeseni oslávila 90. narodeniny. Susedka je 
smutná, má len jednu dcéru, ktorá nemôže tak èasto chodiś k nej, ako 
by si obe želali, keïže býva v Bratislave, ako chodia deti a vnúèatá k p. 
Minárikovej - každý deò je u nej niekto. Napriek tomu mala ve¾kú radosś, 
že k nej prišli ¾udia z Beckova - starosta a sociálna pracovníèka, potešila 
sa aj pozdravom od beckovských susedov a krásnej voòavej kytici - drob-
nostiam, ktoré sú v jej malom svete dôležité. Bolo pre òu vzácne, že si 
mohla podaś ruku so starostom a nevadí, že tak dôležitú návštevu uvítala 
ležiac na posteli. Má už svoj vek, a ten má svoje úskalia. Dni jej pomaly 
ubiehajú, ale nikdy by sa nenazdala, že raz oslávi 95 rokov... 
   Tak všetko najlepšie, hlavne èo najviac zdravia, aby ste sa, pani Minári-
ková, mohli tešiś z každého nového dòa ešte po dlhý èas!

   Dana Badžgoòová
Ak vás zaujíma životný príbeh Justíny Minárikovej, preèítajte si BN
è. 2/2015, s. 9.

95. narodeniny Justíny Minárikovej

 S vïakou si chceme zaspomínaś 
na sestrièku Andreu Skalièanovú pri 
10. výroèí jej odchodu do veènos-
ti. Bola tam, kde to bolo vo farnosti 
potrebné, vždy usmiata a ochotná 
pomôcś. 
 Sesrièka  Andrea sa narodila 
23. novembra 1920 v Lemešanoch. 
Po ukonèení ¾udovej a meštian-
skej školy vstúpila do Kongregácie 
Školských sestier de Notre Dame 
v Trenèíne. Po ukonèení štúdia 
na Uèite¾skom ústave v Èeských 
Budìjoviciach a v Modre nastúpila 
do noviciátu v Novom Meste nad 

Váhom. Po zložení s¾ubov v roku 1944 zaèala uèiś na meštianskej škole 
v Topo¾èanoch. Avšak päśdesiate roky ju násilne odtrhli od detí a 30. 8. 
1950 bola spolu s ïalšími sestrami násilne sústredená v v centralizaènom 
kláštore v Kláštore pod Znievom. Potom boli sestry vyvezené do Èiech. Do 
roku 1957 pracovali v rôznych továròach ako robotníèky. Od roku 1957 pra-
covala sestrièka Andrea spolu s ostatnými sestrami v Domove dôchodcov 
vo Vejprtoch. Na Slovensko prichádza v roku 1969. Vyuèuje náboženstvo 
v Bošáci, a potom krátko pôsobila v Žabokrekoch. 
 V roku 1971 prichádza do Charitného domova v Beckove, a tu zosta-
la až do konca svojho života. Okrem svojich pracovných povinností v CHD 
s láskou a obetavo slúžila aj vo farnosti. Lásku k uèite¾skému povolaniu, ku 
ktorému sa už nikdy nevrátila, preniesla do vyuèovania a služby deśom vo 
farnosti. Mnohým pomáhala aj hmotne, ale hlavne duchovnou službou. Èi 
už to bola príprava na 1. sv. prijímanie detí i dospelých, alebo dobré rady 
a ponauèenia pre každodenný život. Vypomáhala ako kostolníèka, spolu so 
ženami z dediny upratovala a zdobila kostol. Organizovala všetky procesie 
a akcie, ktoré prebiehali v kostole. 
 Zomrela na ve¾konoènú nede¾u 4. apríla 2010 veèer v prítomnosti mod-
liacich sa spolusestier. S vïakou na òu spomínajú sestry vincentky

Zopár spomienok na sestru Andreu

 Je tomu práve rok, èo napriek snahám lekárov a pros-
bám najbližších o vypoèutie modlitieb, dobojoval posledný 
životný boj a dokonèil svoju pozemskú púś JÁN KOLÁR.
 Osamel jeho psík v rodnom dome vo Vadièove, osireli 
jeho deti - Janka, Ivoš a Aleš.
 Vnuèka Alenka posiela deduškovi vrúcny pozdrav do 
neba: „Chýbaš nám, ¾úbime Ťa, nezabudneme!“ DJ

SPOMÍNAME...

 Dòa 1. 4. 2020 nás náhle opustil vo veku 76 rokov náš tréner p. Dušan 
Bartoviè, ktorý pôsobil v našej obci ako tréner „A“ mužstva od jari 2017. 
Všetci, ktorí sme ho poznali, vieme, že jeho zanietenosś pre futbal bola 
obrovská, venoval sa mu od malièka, bol dlhoroèný hráè Jednoty Trenèín, 
olympionik, reprezentant ÈSSR a tréner mládežníckeho futbalu v Novom 
Meste nad Váhom. A tú zanietenosś preniesol aj k nám, do Beckova. Pod 
jeho vedením sme v sezóne 2017/2018 postúpili do 7.ligy Juh, kde pôsobí-
me doteraz. Bol ve¾mi prísny, ale zároveò aj 
ve¾mi priate¾ský, èo preniesol aj do mužstva, 
kde sme si ho všetci nesmierne vážili a mali 
ho radi. Tak isto si ho vážili aj ¾udia z obce, 
medzi ktorými mal ve¾a priate¾ov a niektorých 
bývalých spoluhráèov. Za to všetko sme mu 
ve¾mi vïaèní. Bude nám všetkým chýbaś a 
navždy zostane v našich srdciach.
   Èesś jeho pamiatke.    David Kaèerek

Dušan Bartoviè 19. 8. 2018 prevzal na 
Hrade Beckov z rúk starostu Ing. Jána 
Križana Cenu obce pre OŠK Beckov - fut-
balový oddiel - za dlhoroènú aktívnu prácu 
v oblasti športu.  Foto: DB

BLAHOŽELÁME...



 Ani tí najstarší èitatelia pravdepodobne nepamätajú podobnú situáciu, 
akú prežívame po tieto dni. ¼udia na celom svete sú zdesení. Bezradne 
upierajú svoj zrak na nevidite¾ný vírus COVID-19, ktorý sa nezastavite¾ne 
šíri, rozmnožuje a spôsobuje všade strach a neistotu. 
 V takomto ovzduší sme prežívali aj tohtoroèné ve¾konoèné sviatky. Ich 
posolstvo je základom kresśanskej viery, hovorí o umuèení a smrti Božie-
ho Syna na kríži, a potom o Jeho slávnom vzkriesení z màtvych. Dotýka sa 
podstaty nášho bytia, života a smrti èloveka, ako Božieho stvorenia. Svojím 
obsahom je to mimoriadne vážna a zároveò radostná zvesś o tom, že Boh 
obetoval svojho Syna za nás, aby vykúpil hriešne ¾udstvo a zo svojej nebes-
kej lásky nám ukázal cestu k veènosti. Božej milosti a láske, prejavenej 
takýmto výnimoèným spôsobom, sa len śažko dá uveriś. O śažkostiach, v 
akých sa rodila viera v živote Ježišových uèeníkov, nám hovorí ve¾konoèné 
evanjelium. V obavách o svoj život  sedeli bezradne za stolom v zatvorenej 
miestnosti. Poèúvali svedectvo žien o prázdnom hrobe, o Vzkriesenom, ale 
neverili tomu hneï. Pod¾a evanjelistu Lukáša „ich slová zdali sa im byś báj-
kou“. Prvé stretnutia žien a uèeníkov so Vzkrieseným vyvolávajú skôr roz-
paky než nadšenie. Až postupne sa im otvárajú oèi. Najprv sa Ježiš musel 
ukázaś jedenástim, pokarhaś ich „nedôveru a tvrdosś srdca“. Až potom 
namiesto strachu v ich srdciach zavládli Pokoj, Viera a Nádej.
 Mnohé oblasti nášho života odrazu zasiahli obrovské zmeny. Na mini-
mum bol obmedzený akýko¾vek pohyb, zastavená doprava, stlmené viaceré 
výrobné procesy, zavreté školy, múzeá, reštaurácie, obchodné strediská; 
zrušené športové i kultúrne podujatia... Zaèiatkom pôstneho obdobia, po 
druhej pôstnej nedeli, boli aj cirkvi vyzvané, aby zodpovedným prístupom 
prispeli k zmierneniu šírenia tejto nákazy. Prišlo k nezvyèajnému obmedze-
niu návštev kostolov, stretávania sa na bohoslužbách. Vedúci jednotlivých 
cirkví tieto rázne opatrenia prijali síce ako ve¾mi bo¾avé, ale s rešpektom a v 
záujme ochrany zdravia a života veriacich. Brány a dvere kostolov a ïalších 
bohoslužobných priestorov sú tak nieko¾ko týždòov zavreté. 
 V tomto stave vrcholnej núdze zostala nám jedine možnosś h¾adaś 
spôsoby, akou formou nahradiś chýbajúce vzájomné stretávanie, ako využiś 
rozlièné mediálne prostriedky na zdie¾anie myšlienok, svedectiev. Vïaka 
Bohu, že práve po tieto dni sme vo ve¾kej miere využili rozlièné možnosti na 
dia¾ku vypoèuś si jeden druhého, prihovoriś sa, priblížiś jeden k druhému, 
myslieś v modlitbách na iných, podaś pomocnú ruku, preukázaś lásku. Toto 
všetko je ve¾mi vzácne a vo ve¾kej miere nám pomáha aspoò èiastoène 

prekonaś chýbajúce priame stretnutia a spoloèenstvo. 
 S potešením zisśujeme, že v týchto mimoriadnych okolnostiach viacerí 
èastejšie otvárajú Písmo sväté, siahajú po Biblii a posilòujú sa slovom živé-
ho Boha. Mnohí nachádzajú povzbudenie vo využívaní moderných médií, 
okrem telefónu, rádia a televízie aj internetu a sociálnych sietí. Túžba byś v 
spoloèenstve veriacich pri Božom slove, prežívaś priamo moc spoloèných 
modlitieb a povzbudenia zo spevu nábožných piesní je v nás silnejšia, než 
sme mysleli. Nedá sa tak ¾ahko zatlaèiś do úzadia, ale ani v súkromí vlastné-
ho domova úplne nahradiś. 
 Èasto si spomínam na podnetné rozhovory s jednou horlivou èlenkou 
cirkevného zboru pred nieko¾kými rokmi. Patrila medzi obetavých a spo¾ah-
livých spolupracovníkov, nechýbala v kostole iba ak z ve¾mi závažnej príèiny. 
Keï na òu prišla skúška v podobe nelieèite¾nej śažkej choroby pohybového 
aparátu, zostávala doma, najèastejšie pripútaná na lôžko. V nemoci trpela 
bolesśami, celé noci èasto prebdela a vtedy, ako s potešením rozprávala 
- v myšlienkach sa preniesla do kostola, do ktorého rada chodievala. Pred 
jej zrakom sa vtedy objavil oltárny priestor a v òom pomerne ve¾ký oltárny 
obraz (farebná vitráž, znázoròujúca Spasite¾a Ježiša Krista vstupujúceho 
do neba). To jej vtedy staèilo, aby zabudla na telesné bolesti. Pri tichej 
modlitbe si poèas nejednej bezsennej noci sprítomòovala ïalšie a ïalšie 
blažené chvíle, prežité od svojej mladosti na službách Božích pri Slove a 
sviatostiach, ktoré boli hlboko vpísané v jej duši.
 Poèas týchto dní a týždòov prikázanej fyzickej absencie v kostole, v 
myšlienkach uvažujem nad situáciou Ježišových uèeníkov. V dramatických 
chví¾ach po Pánovom ukrižovaní zotrvávajú za zatvorenými dverami. So svo-
jimi starosśami, v strachu o svoj život. Až potom, keï ich Vzkriesený oslovil 
„Pokoj vám!“ zaèína sa meniś ich postoj k životu. Apoštol Peter nadobudol 
istotu a s radosśou o tom neskôr píše (1 list Petra, 1. kap. od 3. verša) 
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho 
ve¾kého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z màtvych znovuzrodil pre 
živú nádej“.
 My, na rozdiel od Ježišových uèeníkov, „zostávame doma“. Sme slo-
bodní, ale i tak spútaní hriechom, ohrozovaní smrśou. Kto nás zachráni? 
Iba Ten, ktorý sa z vôle Otcovej rozhodol „vypiś kalich horkosti až do dna“. 
Ten, ktorý na kríži za nás trpel i umieral - dokonal dielo spasenia - náš Pán 
a Spasite¾ sveta Ježiš Kristus! On žije! Vstal z màtvych a prihovára sa nám 
slovom „Nebojte sa“!     Mgr. Ondrej Peśkovský, evanjelický farár
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S radosśou aj v súžení

 Nepamätám si v histórii takúto situáciu. Aj v èase prenasledovania veria-
cich boli omše nie verejné, ale nie bez úèasti veriacich. Dnes máme slobodu 
a napriek tomu sa nemôžeme zísś. Je tu nový nepriate¾ „koronavírus“, ktorý 
zaútoèil na všetky náboženstvá a po celom svete i na všetky verejné podu-
jatia. Je tu nová situácia, ktorú potrebujeme prijaś pre všeobecné dobro. 
 Aj keï nemôžeme spolu prežiś tajomstvo Zmàtvychvstania Krista, niè 
nám nebráni, aby sme ho neprežili osobne. Vo ve¾konoènom tajomstve sa 
prelínajú témy svetlo a tma, smrś a život, radosś a strach, uzavretie a slo-
boda. Tieto isté témy zaplavili celý svet v spojení s pandémiou. Ve¾konoè-
né Trojdnie zaèalo pochmúrnymi témami a bolestnými udalosśami: bolesś, 
smrś, beznádej, strach, opustenosś od najbližších. Nepriate¾ „diabol“ si 
myslel, že zvíśazil. Prišlo obdobie strachu, beznádeje a uzavretosti. Prešlo 
však Trojdnie a kameò od hrobu sa odvalil. Kristus vstal z màtvych! Tam, 
kde bola smrś, ukázal sa život. Tam, kde bola beznádej, nastúpila ve¾ká 
radosś. Tam, kde bol strach, už niè nemôže zastaviś apoštolov posilnených 
na Turíce Duchom svätým, aby sa rozutekali do sveta. Preto apoštol Pavol 
a Božie slovo sa vysmieva: „Smrś pohltilo víśazstvo. Smrś, kde je tvoje víśaz-
stvo? Smrś, kdeže je tvoj osteò?“ (1 Kor 15,55) 
 Prechod cez Golgotu a prázdny hrob urobili apoštolov ešte silnejší-
mi. Svetlo ve¾konoèného rána zvíśazilo nad tmou hrobu, život zvíśazil nad 
smrśou, strach sa rozplynul a nastúpila radosś. Aleluja! Pán vstal z màtvych! 
Ježiš neodstránil smrś, ale zvíśazil nad smrśou a dal nám nádej na veèný 
život. Najèastejšie slová zmàtvychvstalého Krista sú: Pokoj vám, nebojte sa. 
 Aj my oèakávame už takéto ve¾konoèné ráno. Len nech už zaspieva 
ten ve¾konoèný kohút! Nech nás táto situácia urobí silnejšími. Nech posilní 
manželstvá a rodinné vzśahy. Nech nauèí rodièov byś prvými uèite¾mi. Nech 
si vážime prácu, jedlo a prírodu. Spoloèenstvo príbuzných a ¾udí. A hlavne 
vzśah k živému Bohu. Hlad po Božom slove. Hlad po Cirkvi. Hlad po eucha-
ristii. Hlad aj po veènom živote. Toto je ve¾konoèné ráno, ktoré oèakávame 
a ono príde. 
 Poèas ve¾konoèných sviatkov sme pamätali na vás v modlitbách 

a pamätáme ïalej. Mohli ste nás sledovaś pri bohoslužbách na Facebooku 
a v nedele môžete aj naïalej sledovaś o 9. hodine (farnosś Beckov). 
 Ve¾konoèné ráno sa blíži. Neverte, že smrś je silnejšia ako život 
a tma silnejšia ako svetlo. 
 Túto nádej vám vyprosujú bratia františkáni: P. Anton, P. Jozef a br. 
Vavrinec. 

Po Ve¾kej noci nám deti priniesli maketu Kristovho hrobu. Pán je živý! 
Odvalil kameò! A ja som z kameòa urobil Koronavírus.  P. Anton

Slávenie ve¾konoèných sviatkov bez úèasti verejnosti
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 Ak prídete na výlet do Beckova a spýtate sa miestnych obyvate¾ov na 
župný sirotinec alebo kolkáreò, nepochybne vás každý nasmeruje správnym 
smerom. Otázka je, kam vás nasmerujú, pokia¾ sa spýtate na Strechajovský 
kaštie¾? A práve tu môže zaèaś náš príbeh o poslednom majite¾ovi budo-
vy èíslo 5 v Beckove (v starých matrikách è. 3). Budovy, ktorá sa uvádza 
po hrade ako druhá najstaršia v mesteèku. Ide o renesanènú stavbu, ktorá 
sa opierala o opevnenie bez reprezentatívnych fasád, s výnimkou prízem-
ných arkád z vnútra dvora. Budova sa pod¾a majite¾ov oznaèovala aj ako 
kúria Pongrácz, kaštie¾ Csákyovcov a od 18. storoèia Strechajovský kaštie¾ 
- Sztrechay kastely.

 Rod Sztrechay (Strecha, Sztrecha, Sztrechay, Strechay, Strechaj) sa v 
obci Beckov vyskytuje od konca 18. storoèia. Martinus Strecha si berie 
20.5. 1776 v Beckove Catharinu Michaelis Vachat, obaja boli obyvatelia 
Beckova. Ženích mal 22 rokov a nevesta 29 rokov. V Beckove sa im narodili 
dve deti, v roku 1777 syn Stephanus Strecha, v roku 1780 dcéra Maria 
Strecha. Tretie dieśa, syn Michael Sztrecha, sa narodil v roku 1784 v Novom 
Meste nad Váhom.
 Najstarší syn Stephan Sztrecha si 13.5.1799 vo veku 21 rokov berie v 
Novom Meste nad Váhom Josephu Szkusinu, ktorá mala 18 rokov. V zápise 
o sobáši sa uvádza ako Frumentarius - obchodník s obilím alebo hospodár-
sky správca na panskom majetku. V roku 1824 sa v matrike uvádza, že žije v 
Svätom Kríži a je hospodársky správca majetkov rodu Sándor de Szlavicza, 
konkrétne Michaela Sándora, nobillis (š¾achtic), v roku 1827 na majetku 
Janusa Sándora. Zomiera v roku 1834 v Sv. Kríži. Josepha Szkrusina bola 
z Mošoviec. Ich postavenie vo vtedajšej spoloènosti potvrdzuje aj zápis v 
matrikách, kde pred ich menom je oznaèenie P.D. - najjasnejší pán, alebo 
D. - slobodný obèan. Toto oznaèenie sa používa pre oznaèenie š¾achtickej 
príslušnosti, v zriedkavých prípadoch takto titulovali aj neš¾achticov, ak ich 
matrikár považoval za ve¾mi významných. D. slobodný obèan od roku 1800 a 
od roku 1817 P.D. Podarilo sa nájsś narodenie ich jedenástich detí prevažne 
v obciach Mošovce èi Svätý Kríž. Josepha Sztrechay, *1800, Ignatius Mau-
ritius Sztrecha, *1801, Alexius Faustinus Sztrecha, *1803, Antonia Sabina 
Sztrecha, *1804, Alexander Strecha, *1806, Stephanus Sztrecha, *1808 

v Radošine, Joannis Nepomuk Sztrechay, *1810 v Cabaj-Èápor, Maria 
Anna Sztrechay, *1817 v Podolí, Anna Francisca Amalia Sztrechay, *1819 
v Podolí, Ludovicus Ignatius Sztrechay, *1821 v Podolí, Aloysius Vilhelmus 
Sztrechay, *1824, Josepha Catharina Sztrechay, *1827. Ich potomkovia sa 
vyskytujú v obciach Svätý Kríž, Mošovce, Drietoma, Moravany, Èachtice, 
Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Trenèín.
 Dcéra Maria Strecha si berie za manžela Adamusa Tomanna, žijú v 
Novom Meste nad Váhom priamo v meste. Tam sa im narodilo sedem detí: 
Joannes, Catharina, Anna, Josephus, Georgius, Anna, Eva.
 Druhý syn Michael Strecha sa v tej dobe ako mladistvý, vo veku 19 
rokov, žení v obci Maòa pri Nových Zámkoch. Dòa 7.11.1802 si berie za 
manželku rovnako starú dievèinu Cath Sisovskú zo Szenesenfii. V Mani sa 
im v roku 1803 narodil syn Stephanus Sztrecha a v roku 1814 syn Joannes 
Sztrecha, otec posledného majite¾a nášho „Sztrechay“ kaštie¾a v Beckove.
 Okrem spomínaných správcov panských majetkov, èi obchodníkov s 
obilím alebo inými po¾nohospodárskymi plodinami, boli aj stolári, kováèi 
èi statkári. Nájdeme aj právnika, uèite¾ku, èi lekárnika, starostu, radného. 
Význam rodu je nespochybnite¾ný aj z dôvodu, že sa ženili, èi vydávali do 
š¾achtických (nobilis) rodín, ako boli Mikovínyi, Bobok, Sándor, Moratsz, 
Maráky. Význam tohto rodu dokladuje aj starý názov ulice v Novom Meste 
nad Váhom, ulica Strechajova, v súèasnosti èasś námestia Slobody.  
 Posledným majite¾om kaštie¾a bol Paulus Carolus Ludovicus 
Sztrechay. Narodil sa 25.1.1852 v Novom Meste nad Váhom, v dome èíslo 
201. Ve¾kostatkár, vlastník pozemkov v Beckove. V roku 1910 audítor krá¾ov-
ského finanèného riadite¾stva v Trenèíne. Zomrel 19.8.1912, pochovaný je 
v Trenèíne. Správa o jeho úmrtí vyšla v novinách PESTI HÍRLAP. V knihe 
Denníky 1877 - 1918 maliar Ladislav Mednyánszky uvádza, že v máji 1881 
sa stretol so Sztrechayom a išli do kláštora, kde mu ukázal poškodený obraz 
so žiadosśou o jeho vyèistenie. Potom ho pozval na obed. Neskôr uvádza, 
že sa stretol so Sztrechayovou pastierkou, ktorá mu oznámila úmrtie chu-
dobného muža Blazseya.  
 Pavlovým otcom bol Joannes Sztrechay, *17.5.1810 v Cabaj-Èápor. 
V roku 1827 študoval v Trnave na Benediktínskom katolíckom gymnáziu. 
Ján Sztrechay sa dòa 10. augusta 1847 zúèastnil v Èachticiach IV. tatrín-
skeho zasadania. Zapísaný je ako Ján Sztrechay, úradník v sl. panstve gr. 
Èákovskom. V zápisnici Tatrína sa zachovala osobná vložka príspevkov na 
cestu vyslancov do Budína a Viedne. Ján Sztrechay prispel 1 zla. v striebre. 
V matrike je v roku 1857 uvedené, že je slobodný obèan, mestský pisár 
prepošstva Novomeského, „provizor Csaky“ majetkov v Novom Meste nad 
Váhom. Joannes Sztrechay zomiera 31.1.1865 v Beckove è.p.3 na mozgo-
vú porážku. V matrike je uvedené, že bol spolumajite¾ Beckova. Pohreb mal 
2.2.1865 a pochovaný je v krypte kláštora v Beckove. V rodinnej pozosta-
losti sa nachádza list jeho syna Paulusa, ktorý je opatrený peèaśou práve 
jeho otca, kde sú iniciály JS a nad nimi korunka. V rode Sztrechay sa trado-
valo, že patril medzi vidiecku š¾achtu.

Rodina Pála Sztrechaya.   Zdroj: Magdaléna Bušśjuková

 Matkou Paulusa bola Eleonora Horvath, ktorá sa narodila okolo roku 
1815 v Nových Zámkoch. Zomrela 15.10.1886 v Beckove, v dome èíslo 
3, vo veku 71 rokov. Pohreb bol 17.10.1886 a je pochovaná v krypte kláš-

POSLEDNÍ MAJITELIA SZTRECHAYOVSKÉHO KAŠTIE¼A
Richard Novák, milovník histórie, èlen Slovenskej genealogiko-heraldickej spoloènosti pri Matici Slovenskej
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tora františkánov v Beckove. Okrem Paulusa mali ešte dve dcéry a dvoch 
synov. Emilia Maria Ludovika Sztrechay sa narodila v roku 1842 v Novom 
Meste nad Váhom. Maria Jozefa Ernesztina Sztrechay sa narodila v roku 
1847 v Novom Meste nad Váhom. Vincentius Paulus Joann Sztrechay 
sa narodil v roku 1850 v Novom Meste nad Váhom. Ludovicus Antonius 
Sztrechay sa narodil v roku 1857 v Novom Meste nad Váhom v dome è. p. 
201, zomiera v roku 1866 v Novom Meste nad Váhom vo veku 9 rokov na 
zápal mozgu; pochovaný bol 28.2.1866 do krypty františkánov v Beckove.
 Odpoveï, akým spôsobom sa stali Sztrechayovci majite¾mi kaštie¾a, 
môže byś práve v osobe Joannesa, provizora - správcu majetkov rodu Csá-
ky v Novom Meste nad Váhom. Kaštie¾ niesol meno Csáky, pokia¾ boli ich 
majite¾mi. Sztrechayovci vlastnili v Beckove aj majer - budova dnešnej pre-
vádzky. Vlastnili aj množstvo po¾nohospodárskej pôdy a lesov v Beckove, v 
Kálnici ako aj v Èachticiach.  
 Paulus Sztrechay, compossessor (spoluvlastník), mal za manželku Eli-
sabeth Mikovínyi - nobilis. Narodila sa v roku 1874 a zomrela v roku 1935. 
Pochovaná je spolu s manželom v Trenèíne v starej èasti cintorína pod 
Juhom.
 Jej otec bol Carolus Mikovínyi de Breznóbányai, nobilis. Narodil sa v 
roku 1813 v Ladcoch a zomrel 17.3.1898 na starobu v Trenèíne. Pochovaný 
je v Trenèíne. Minimálne do roku 1896 býval v kaštieli v Beckove. Právnik, 
dôstojník, velite¾ trenèianskych kasárni druhého pešieho pluku, úèastník 
maïarskej revolúcie v roku 1848. V bojoch pri Csorne prišiel o nohu, dostal 
vyznamenanie 3. stupòa, následne odsúdený na desaś rokov, internovaný 
do Piešśan, kde bol riadite¾om kúpe¾ov. V roku 1867/68 dostal milosś od 
Františka Jozefa I. V Piešśanoch dostal od ruskej ve¾kokòažnej prvú pro-
tézu a koncertné krídlo Petrof. Potom pôsobil v Novom Meste nad Váhom 
ako archivár. Z rodu Mikovínyi pochádza aj Samuel Mikovínyi, kartograf, 
inžinier - zememeraè a polyhistor. Bol prvý profesor banskej školy v Ban-
skej Štiavnici (1735). Narodil sa v roku 1686 v Cinobani - Turíèkach. Poèas 
terénnych prác na výstavbe protipovodòovej hrádze v Trenèíne ochorel a 
zomrel 23.3.1750 pri Trenèíne.  

Károly Mikovényi s rodinou.   Zdroj: Magdaléna Bušśjuková

 Carolus / Károly mal za manželku Francisku Burg z Kohanoc, sobáš 
mali 23.10.1852. Syn Sigismundus, *1858, a dcéra Antonia, *1859, sa 
narodili v Piešśanoch v dome èíslo 8. V roku 1866 sa im narodila dcéra Gab-
riela, ktorá zostala slobodná a starala sa o otca až do jeho smrti. Tiež nejaký 
èas žila v Beckove. Zomrela v roku 1934 a je pochovaná v hrobe kolmo na 
hrob svojich rodièov v Trenèíne. O dcére Antónii vieme, že sa narodila v roku 
1859 v Piešśanoch a zomrela v roku 1878 v Novej Vsi nad Váhom. Matka 
Franciska Burg de Kohanoc, 1815-1904, je pochovaná v Trenèíne.
 Otcom Carolusa bol János Mikovínyi, ktorý sa narodil v roku 1768 v 
Novom Meste nad Váhom a zomrel v roku 1835. Jeho babkou bola Fran-
ciska Eleonora Dubniczky a pradedom Josephus Dubniczky, vetva žijúca v 
Rako¾uboch.  
 V roku 1721 sa uvádza iný János Mikovínyi ako správca hradu Bec-
kov. Takže majetok, „Sztrechay kastely“ sa mohol dostaś do majetku rodiny 
Sztrechay aj cez manželku Paulusa, cez Elisabeth Mikovínyi. Navyše v rodo-
kmeni má Elisabeth aj predkov z rodu Pongrácz a Sztranyay. Ako je uvedené 
vyššie, rodina Pongrácz bola majite¾kou vtedy ešte kúrie, pred rodom Csáky.
 Paulus Sztrechay a Elisabeth Mikovínyi mali spolu päś detí. Všetky sa nar-

odili v Beckove. Gabriella Ele-
onora Christina Sztrechay sa 
narodila v roku 1876 v Beckove 
èíslo 114. Desiderius Nicolaus 
Edmundus Sztrechay sa naro-
dil v roku 1877 v Beckove èíslo 
3. Alexander Antonius Carolus 
Joann Gabriel Sztrechay sa 
narodil v roku 1880 v Beckove 
èíslo 3. Zomrel v máji 1880. 
Elisabetha Eleonora Stephania 
Sztrechay sa narodila v roku 
1883 v Beckove èíslo 2. Maria 
Margaretha Stephania Fran-
cisca Sztrechay sa narodila v 
roku 1887 v Beckove èíslo 1.
 Rodina Sztrechay bývala 
v kaštieli ešte krátko poèas 
I. svetovej vojny. Elisabeth 
Mikovínyi píše cez vojnu syno-
vi Desideriusovi Sztrechay 
na ceste do Belehradu, 
aby Beckov nepredali, kým 
nemusia. Vo vojne sa im ve¾-
mi zhoršili financie. Píše, že 
pokia¾ by sa jej nieèo stalo na 
ceste, ako má rozdeliś zariadenie bytu, striebro, šperky. Prikazova-
la, aby sa postarali o Máriu Margarétu, lebo bude bez nej stratená.
 Gabriella Eleonora Christina Sztrechay sa vydala za Mihályho 
Kliera 20.8.1893. Ženích mal 31 rokov a nevesta 17. Nevesta bývala na 
adrese Beckov èíslo 3 a ženích pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. 
Jeho rodièia boli Jozef Klier a mama Maria Omaszta. Po Gabriele zostal 
obraz „Sztrechay kastely“, ktorý sama ma¾ovala - na obr. Bola ve¾mi múdra, 
pracovitá a inteligentná. Rozprávala piatimi jazykmi. Údajne pracovala ako 
poštmajstrová v Beckove. Po vojne sa odsśahovali do Budapešti.

Joannes Sztrechay, provizor haeredum com. Csáky.
Foto: Richard Novák

 Maria Margaretha Stephania Francisca Sztrechay zostala slobod-
ná. Bývala v Trenèíne na námestí è. p. 37, teraz 33. Každý deò chodila na 
faru. Bola ve¾ká kamarátka s farárom, celý byt mala plný svätenièiek a veè-
ným svetlom. Pochovaná je v Trenèíne v hrobe so svojou sestrou Erzsébeth. 
Nad nimi je pomník z èierneho mramoru hrobu ich rodièov, ved¾a nich v¾avo 
má hrob Károly Mikovínyi s manželkou a kolmo k nim je hrob dcéry Gabriely. 
Hroby sa nachádzajú v Trenèíne na starom cintoríne pod Juhom v blízkosti 
hrobky rodiny Urbánek.
 Desiderius Nicolaus Edmundus Sztrechay mal za manželku Agotu 
Szmolka. Bol lekárnik a lekáreò mal na námestí v Novom Meste nad Váhom. 
Ide o rohovú budovu oproti Mestskému úradu. V roku 1907 lekáreò figu-
ruje ako lekáreò vybavená zariadením Steinbuch Ámin, predtým Wolff A., 
FIAI, BUDAPEST és VARSÓ. V roku 1918 v Gyógszerészi Kozlony je uve-
dený ako vojenský lekárnik v Trenèíne. V rokoch 1925-1927 bol starostom 
Nového Mesta. Èlen strany ¾udovej. Hlásil sa k maïarskej národnosti. Mali 
spolu tri deti. Dcéra Erzsébeth Sztrechay si vzala za manžela lekárnika, 
magistra Árpáda Czipczera, dòa 15.8.1935. Správa o sobáši vyšla aj v 
novinách PRÁGAI MAGYAR HÍRLAP.  Ich rodina žila nad lekáròou. Mali dve 
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dcéry. Agiku a Máriu. Mária sa vydala za Faboka a mali deti Alexandru a 
Martina. Na zaèiatku vojny sa o Agiku a Máriu starala, vodila do školy a na 
prechádzky, vtedy slobodné dievèa Mária Jokrllová, po vydaji Vazovanová 
(neskôr dlhoroèná poštárka v Beckove). Na prechádzky chodili úzkou uliè-
kou k domu, kde jej brat Ján Jokrlla práve robil strechu. Syn Pál Sztrechay 
mal za manželku Františku a vlastnil v Novom Meste nad Váhom v medzivoj-
novom období obchod s drogériou. Druhý syn Karol Sztrechay (1917-1986) 
mal za manželku Margitu Hochreinerovú a je pochovaný v Starej Turej. Mali 
dcéru Máriu Sztrechay.
 Lekárnik Czipczer so švagrom Pálom Sztrechayom boli vášniví po¾ovníci. 
Prvé poschodie nad lekáròou, kde bývali, bolo plné trofejí. V roku 1935 mali 
prenajaté spolu s ïalšími spoloèníkmi z Nového Mesta nad Váhom revír vo 
ve¾kosti 1500 ha v Kálnici. S nimi chodievali k chate Trasorítka na Strechaj-
èine, kde si studenou vodou zo studienky v sedacom kúpeli úspešne lieèil 

reumatické problémy.
 Elisabetha Eleonora Stepha-
nia Sztrechay mala za manžela 
Geizu Emiliusa Alexandra Mará-
ky (1882-1947). Patril k príslušní-
kom š¾achtického rodu z okolia Bre-
stovian, Hlohovca a Cífera. Otec 
Alexius Maráky a matka Barbora 
Schumichraszt, nobilis rodina zo 
Skalky nad Váhom. Geiza Maráky, 
vojak, zaradený v Rakúsko-Uhor-
skej armáde v roku 1906 v pecho-
te, úèastník I. sv. vojny, riadite¾ 
kancelárie Sédria. Rodina bývala 
v Trenèíne pri farských drevených 
schodoch, na Farskej ulici è. p. 5 
a neskôr v Bratislave. Mali spolu tri 
deti.

Elisabetha Eleonora Stephania 
Sztrechay, nar. 1883.

Zdroj: Magdaléna Bušśjuková
 

 Mária (Mara) Maráky sa narodila v roku 1909 v kaštieli v Beckove. Za 
manžela mala Pavla Rumplera, údajne š¾achtického pôvodu. Približne po II. 
svetovej vojne si zmenili priezvisko na Slánský, nako¾ko Rumpler znelo moc 
nemecky. Mali dcéru Noru, a tá syna Tibora. 
 Magdaléna Maráky sa narodila v roku 1913 v Trenèíne. Jej manželom 
bol František Jarušek. Narodil sa 11. 8.1896, Budapešś, pôvodom èeský 
chemigraf a rytec, zakladate¾ chemigrafie na Slovensku (spolu s bratom ¼u-
dovítom), v Budapešti sa vyuèil za rytca, farboleptára, chemigrafa. V roku 
1920 prišiel na Slovensko, 1920-23 pôsobil ako rytec v Kníhtlaèiarskom 
úèastinárskom spolku v Turèianskom Sv. Martine, v 1923 odišiel do Bratisla-
vy zmodernizovaś starú ryteckú dielòu Krasin (jediná na Slovensku vyrábala 
štoèky), kde zavádzal modernú chemickú technológiu pri výrobe tlaèiaren-
ských štoèkov, v 1928 s bratom ¼udovítom, reprodukèným fotografom, pre-
vzali dielòu Krasin a prebudovali ju na zinkografiu, vyškolili ïalšiu generáciu 
chemigrafov, v 1950 im prosperujúcu zinkografiu vyvlastnili (v rámci akcie B 
ho vysídlili z Bratislavy), potom pracoval v Nitrianskych tlaèiaròach a 1959-
63 v Tlaèiarenských závodoch Pravda; tvorca majstrovských farebných 
reprodukcií diel slovenských výtvarníkov (Alexy, Benka, Fulla, Matejka, Mud-
roch). Zomrel 21.11.1963 v Bratislave. Mali spolu jedinú dcéru Magdalénu 
Bušśjukovú - Jarušekovú, narodenú v roku 1948, korektorku a redaktorku v 
tlaèiarni a pre èasopis HOROSKOPY. Písala a prekladala z maïarèiny. Žije 
v Bratislave. Rod pokraèuje v jej dcére Fatime a vnukovi Luisovi.   
 Gejza Maráky sa narodil 27.4.1918 v Belehrade, kde bol práve odve-
lený jeho otec poèas I. sv. vojny. Zomrel 19.11.1981 v Bratislave. Slovenský 
filmový pracovník (vedúci výroby), herec. Herecká filmografia: Víśaz, ¼alie 
po¾né, Páni sa zabávajú, Kým sa skonèí táto noc. Za manželku mal Evu 
Weinwurmovú, *1922, dcéru významného slovenského architekta a k¾ú-
èovú osobnosś modernej architektúry na Slovensku Fridricha Weinwurma. 
Manželia mali spolu tri dcéry a jedného syna. Katarína Zvarová, rod. Mará-
ky, *1942. Nadežda Maráky, *1947. PhDr. Peter Maráky, *1950, etnograf, 
múzejník - pamiatkar, pedagóg, riadite¾ pamiatkových inštitúcií, bývalý gene-
rálny riadite¾ sekcie kultúrneho dedièstva MK SR a šéfredaktor revue Pa-
miatky a múzeá. Eleonóra Maráky, *1956.

 V tejto chvíli by príbeh o rodine a potomkoch posledného majite¾a 
„Sztrechay kastely“, Pála Sztrechaya, mohol skonèiś. Ale zaujímavý príbeh 
rodiny pokraèuje aj vo vetve jeho brata, ktorý je v matrike narodenia jeho detí 
uvedený aj ako spolumajite¾ beckovského majetku.
 Vincentius Paulus Joann Sztrechay sa narodil v roku 1850 v Novom 
Meste nad Váhom, è. p. 201. Dòa 20.11.1872 sa žení v Beckove a za 
manželku si zobral Stephaniu Bobok, nobilis. On vo veku 23 rokov a neve-
sta 22 rokov. Svedkom im bol Carolus Pongrácz, manžel sestry nevesty 
Marie Bobok. Stephania zomrela v roku 1906, Vincentius zomiera v roku 
1910. Pochovaný je spolu s manželkou na starom cintoríne v Trenèíne. 
Rodokmeò rodu Bobok je pre nás ve¾mi zaujímavý a môže byś zdrojom ïal-
šieho bádania. Predkovia Staphanii Bobok patrili k známym rodom Revitzky, 
Csaky, Revay, Esterházy, Drugeth, Báthory (Alžbeta), Nádasdy, Bánffy, až 
po Stibora I. zo Stiboríc.
 V Trenèíne sa im narodili tri deti: Edmundus Joannes Stephanus 
Sztrechay sa narodil 1873 v Trenèíne. Zomrel v marci 1876 a je pochova-
ný v krypte kláštora františkánov v Beckove. Anna Sztrechay sa narodila v 
roku 1878 v Trenèíne, è.p.10, a zomrela v roku 1953 v Žiline. Augustinus 
Oscarus Joannes Sztrechay sa narodil v roku 1877 v Trenèíne. Vyštudoval 
právo a do roku 1936 je uvedený v zozname advokátov na adrese Palacké-
ho 36, Trenèín. Dr. Augustín Sztrechay zomiera v roku 1950. Pochovaný 
je na starom cintoríne v Trenèíne pod Juhom spolu s manželkou Gabriellou 
Skarnitzl Sándor (1883-1945) a ich dcérou Kandelou (Klárou) Sztrechay 
(1910-1994). Klára Sztrechay bývala na Palackého ulici è. p. 21. Gabriela 
Skanitzl Sándor bola dcérou Ferencza Sándora, redaktora novín (1842-
1920) a Marie Fuberger (1845-1899). Obaja sú pochovaní na starom 
cintoríne pod Juhom. Ferencz si zmenil meno. Jeho otcom bol František 
Xaver Škarnitzl, majite¾ tlaèiarní v Trenèíne. Tlaèiareò pracovala v rokoch 
1862-1919. V rokoch 1904-1918 pôsobila v Trenèíne tlaèiareò Františka 
Šándora, ktorá zanikla splynutím s Ganselovou tlaèiaròou.
 Prvorodená dcéra Gabriela Sztrechay (1908 - 1970) bola vydatá za 
profesora MUDr. Alojza Churu. Bývali na Mierovom námestí è. p. 29 a v 
rokoch 1945-1950 v Beckove. Prof. MUDr. Alojz Chura (11.6.1899 Bytèa 
- Hliník - 24.7.1979 Trenèín) pracoval v trenèianskej nemocnici ako primár 
detského oddelenia. Patril k zakladate¾om a k prvým organizátorom moder-
ného detského lekárstva na Slovensku. Organizoval kurzy pre lekárov 
detských poradní, zriadil prvú stanicu materského mlieka a mnoho iných 
inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosśou o deti a mládež. Vydal okolo 50 
prác zameraných na pediatrickú prevenciu a boj proti infekèným detským 
chorobám. Pamätník prof. MUDr. Churu sa nachádza vo Fakultnej nemoc-
nici v Trenèíne pred vchodom do Detského pavilónu a na Mierovom námes-
tí è. 29 v Trenèíne. Spolu s manželkou sú pochovaní na starom cintoríne 
pod Juhom spolu so starými rodièmi Gabriely z matkinej strany s Máriou a 
Ferenczom Sándor. Manželia Churovci mali spolu tri dcéry - Teréziu (1935 
- 1999), Ing. Kláru (1937 - 2000) a Gabrielu. Terézia a Klára sú pochované 
spolu v blízkosti rodièov, starých rodièov i prarodièov v Trenèíne. Gabriela 
Churová pracovala vo Vojenskom projektovom ústave v Bratislave. V roku 
1955 sa vydala za kolegu Ivana Matušíka. Ivan Matušík (1930) je významný 
slovenský architekt, nosite¾ mnohých ocenení. Z jeho realizácií sú známe 
bratislavský Slimák, komplex OD PRIOR a hotel Kyjev v Bratislave, futuristic-
ký rodinný dom Elipsion v Senci a je autorom víśazného návrhu na bratislav-
ské Podhradie Vydrica.        
 Verím, že pri ïalšom pátraní po èlenoch rodu Sztrechay by sme narazili 
ešte na ve¾a zaujímavých osudov. Preto by som sa zmienil ešte o jednom 
potomkovi nášho prvého Martina Strecha a Catharine Vachat z Beckova.
 V roku 1883 sa v Drietome narodil Alexius Alexander Sztrechay. Syn 
Ferdinandusa Sztrechay a Elisabeth Josticz. Dòa 4.9.1909 sa žení a za 
manželku si berie Juliannu Csecho z Èachtíc. Julianna sa narodila v roku 
1884 v Èachticiach. Rodièia nevesty boli Michael Csecho, stolár, a Anna 
Navrátil z Èachtíc. Mali štyri deti: Emilius Sztrechay, *1910, Irene Sztrechay, 
*1911, Margita Sztrechay, Rudolphus Sztrechay, narodený 25.7.1914.
 Rudolf Strechaj bol slovenský komunistický politik. V 50. rokoch 20. 
storoèia patril medzi troch najvplyvnejších politikov na území Slovenska. 
Patril ku konzervatívnemu stalinistickému krídlu komunistickej strany. V sep-
tembri 1951 bol vymenovaný za povereníka spravodlivosti a mal tak výrazný 
podiel na radikálnom zvýšení poètu politických procesov na území Sloven-
ska, spoèiatku voèi ro¾níkom, neskôr aj voèi politickým oponentom. Aktívne 
sa podie¾al na procese s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov na 
Slovensku na èele s Gustávom Husákom, keï dával sudcovi a prokurátorovi 
v tomto procese pokyny, ako majú postupovaś. Následne pôsobil 7 rokov 
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ako predseda Zboru povereníkov. Po jeho zrušení sa stal predsedom Slo-
venskej národnej rady a podpredsedom vlády ÈSSR. Zomrel 28.07.1962 v 
Prahe, pochovaný je v Bratislave. Bol ženatý a mal syna Rudolfa. 

Rudolf Strechay, Martin Rázus a MUDr. Viktor Vondra za 1. ÈSR.
Zdroj: Karol Vondra

 Prišiel èas na záver. Bol by som rád, keby záver tohto príbehu zostal 
otvorený, ako aj moje bádanie po zaujímavých èlenoch a osudoch tohto 
rodu. Možno aj èitate¾a napadne nejaká spomienka na èlenov tohto rodu. 
Pre mòa je fascinujúce a ve¾mi zaujímavé, ako vtedajšia spoloènosś fungo-
vala a rodiny sa preplietali. V období, keï konèil význam š¾achty, ako sa 
spájali s bohatými statkármi a navzájom na tom profitovali. Š¾achtic nestratil 
svoj význam, úlohu, statkár si polepšil svoj rodokmeò, zároveò ich deti mali 
možnosś študovaś a ïalej budovaś svoje postavenie. Zároveò museli fungo-
vaś ako relatívne uzavretá komunita, kde zase medzi seba púšśali len silných 
èlenov, aby ich potomkovia zase boli významní èlenovia rodu.
 Ïakujem ve¾mi pekne váženej pani Magdaléne Bušśjukovej, pravnuèke 
Pála Sztrechay, za ochotu sa podeliś o svoje spomienky, fotografie, zaují-
mavosti o svojej rodine. Ve¾mi plasticky a vo farbách som si vedel predstaviś 
život vtedajšej rodiny, potomkov š¾achty. Zároveò som jej mohol sprostred-
kovaś fotografie kaštie¾a, hrobov jej predkov a nájsś osudy iných èlenov rodi-
ny, ako aj vypracovaś rodokmeò rodu Sztrechay.  

Zdroj:
Internet, matriky na FamilySearch, Wikipédia, MYHERITAGE - genealo-
gický program, súkromný archív pani Bušśjukovej, pomníky na cintoríne. 
Mená sú v tvare, ako sa mi podarilo vylúštiś zo zápisov v matrikách.

 Ak ste si preèítali na str. 12 - 15 èlánok o majite¾och Sztrechayovského 
kaštie¾a, možno ste si obdivne povedali na adresu autora, že kto si to dal 
to¾ko práce, aby zistil majite¾ov kaštie¾a a ich príbuzných v priebehu 250 
rokov! A tak sme využili autorovu ochotu a spýtali sme sa na nieko¾ko vecí, 
ktoré ho priviedli do Beckova a k „Sztrechay kastely“, ako mu hovorili pred 
storoèím. 
Vaše „kontakty“ s Beckovom vznikli vlastne ešte skôr, ako ste prišli 
na svet - myslím tým prvú svetovú vojnu, v ktorej bojovali váš pra-
pradedko Jozef Zobaè z Javorka a rovnako aj prapradedko vašej 
manželky Pavel Vitek a jeho syn Ján, ktorí boli z Beckova. Súvislosti 
hodné románu. Ide o Javorek v okrese Žïár nad Sázavou? 
 RN: Áno.
Nebolo toto vaše prvé genealogické bádanie? 
 RN: Táto súvislosś mi veru nenapadla. Prapradedko Jozef Zobaè sa z 
vojny vrátil, ale Pavel Vitek so synom padli. Moje prvé bádanie sa zaèalo v 
roku 1993, keï som si kúpil od Genealogicko-heraldického združenia pri 
Matici Slovenskej genealogický program na zostavovanie rodokmeòa. Vtedy 
som sa zaèal pýtaś a zbieraś informácie o rode Zobaè z Vìcova a Novák z 
Kolínoviec.  
 Ale pátraním sa mi podarilo zistiś, že predkovia z rodu Jokerlle pochádza-
li z obce Koclíøov, okres Svitavy. A moji predkovia z rodu Zobaè pochádzali 
z obce Vìcov a neskôr žili v meste Polièka, okres Svitavy, takže urèite v 
jednom èase žili naši spoloèní predkovia relatívne blízko seba. Ak sa teda 
nestretli v 15. èi 16. storoèí, tak sme sa stretli ja a Miriam v storoèí 20. v 
Beckove!
Poznali ste Beckov ešte skôr, ako ste sa zoznámil s manželkou? 
 RN: Po pravde ani nie. Vedel som o hrade a o legende o šašovi Bec-
kovi, ale to bolo všetko. Beckov som zaèal spoznávaś až s mojou budúcou 
manželkou (a možno ani tak nie spolu s òou ako z rozprávania jej babièky, 
poštárky Márie Vazovanovej, rodenej Jokrllovej).
Èo nám prezradíte z vášho životopisu?
 RN: Narodil som sa v roku 1975 v Trenèíne. Absolvoval som štúdium na 
SPOŠ v Topo¾èanoch. V súèasnosti pracujem ako referent na majetkovo-
právnom oddelení š. p. v Piešśanoch. Obyvatelia Beckova si ma môžu však 
skôr pamätaś z HM TESCO Trenèín alebo Nové Mesto nad Váhom, kde som 
pracoval ako manažér služieb zákazníkom. S manželkou Miriam Kubíèko-
vou sme mali sobáš v roku 2005 v Beckove. Máme spolu dvoch úžasných 
synov, Sebastiána *2006 a Timoteja *2009, bývame v Trenèíne.
Ako ste sa dostali k bádaniu okolo kaštie¾a Sztrechayovcov? 
 RN: Môže za to Facebook. Na stránke Aristokracia na Slovensku sa 
objavilo poïakovanie, kde ïakovala pani Magdaléna Bušśjuková za prijatie 
do skupiny a v rámci toho spomenula, že jej omama sa narodila v kaštieli v 
Beckove. Táto veta ma hneï zaujala. Tak som pani oslovil v domnienke, že 
sa jedná o poslednú barónku, ktorá bývala po II. sv. vojne v kaštieli Medòan-
ských. Táto komunikácia bola na dlho a až skoro po mesiaci komunikácie 

mi poslala fotografiu obrazu, ktorý ma¾ovala sestra jej omamy. Až na zákla-
de nej švagor so svokrou identifikovali Župný sirotinec. Pani má zdravotné 
problémy, v Beckove nikdy nebola, a tak to bola pre mòa výzva, že sa jej 
pokúsim Beckov priblížiś a èo to zistiś z histórie. Pani mi písala informácie, 
ktoré vedela z rozprávania omamy, posielala staré fotografie a ja som k nim 
h¾adal súvislosti. Zaèal som h¾adaś na internete, stiahol naskenované matri-
ky, navštevoval cintoríny, h¾adal a pátral... 
Akému genealogickému bádaniu sa venujete v súèasnosti? 
 RN: Ani jedno pátranie nie je ukonèené. Stále sa dozvedám nové infor-
mácie. Narážam na nové èlánky v odbornej literatúre, alebo sa samovzde-
lávaním zdokona¾ujem v èítaní v matrikách. Priebežne prechádzam matriky, 
èítam zápisy odznova a napádajú ma nové súvislosti. Spájam si to zo vše-
obecne známou históriou, porovnávam s mojím zistením a rozmýš¾am nad 
tým, ako naši predkovia žili, rozmýš¾ali… 
 Popri rode Sztrechay sa venujem aj predkom mojej manželky z Beckova. 
Ide o predkov z rodu Jokerlle, Vazovan, Kubíèek, Vitek, Madara, Furenda, 
Ambro. A nielen ich, nako¾ko každou generáciou sa zdvojnásobia predkovia 
a v ženskej línii pribudne ïalšia rodina - nové meno, nové bádanie, nové 
súvislosti….  
 Prajeme ve¾a vytrvalosti a úspechov v ïalšom genealogicko-his-
torickom bádaní!

   D. Badžgoòová

Richard Novák s manželkou Miriam a synmi Sebastiánom a Timotejom. 
Foto: archív R. Nováka

Richard Novák - zaujímavé súvislosti 

POSLEDNÍ MAJITELIA SZTRECHAYOVSKÉHO KAŠTIE¼A
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 Máme mnoho príležitostí, ako prejaviś svoju ¾udskosś, èi už v rodine 
alebo v akomko¾vek spoloèenstve (rodinnom, pracovnom, susedskom...). 
Napríklad partia kamarátov, spolužiakov èi kolegov spoloène trávi vo¾ný èas, 
èasto aj s rodinami, chodia na dovolenky, usporadúvajú spoloèné akcie - 
baví ich byś spolu, navzájom sa podporovaś, pomáhaś si. Nie je to tak dávno, 
keï sa aj domy stavali svojpomocne, kamarát pomohol kamarátovi, a ten 
mu pomoc oplatil. Ale aj vtedy, aj dnes, boli takí, èo nezapadli - z rozlièných 
dôvodov, èastokrát takých, ktoré nebolo v ich moci ovplyvniś. Ale vždy boli 
a budú aj takí, èo pomoc inému chápu v prvom rade ako „pomoc“ samému 
sebe. Druhému urobia malièkosś, ale od neho oèakávajú nekoneèné bene-
fity. Akoby sa èlovek upísal èertovi - nie je možné takúto „službu“  zrušiś, 
lebo druhá strana si výhody chce ponechaś, zachovaś „status quo“... Tu 
śažko h¾adaś riešenie, pokia¾ si obe strany pravdivo nevyjasnia, o èo im ide, 
ale nie vždy to ide. Stále platí, že jasné zmluvy robia dobrých priate¾ov (Cla-
ra pacta, boni amici, lat.). Ak o nieèo požiadame, tak - pri opakovaní služby 
- k „ïakujem pekne“ by sme mali pridaś aj nieèo, èo má pre toho, kto nám 
pomáha, hodnotu, aby sa poèiatoèné dobro kamsi nevytratilo...  
 Všimli sme si, že hlavne v rodinách dochádza èasto k sporu, kto sa 
postará o chorého alebo starého rodièa, odkázaného na pomoc. Jeden 
by aj mohol, ale neurobí to, lebo - a teraz tu nasleduje množstvo obvinení, 
poènúc „od Adama“. Nakoniec pomáha iný èlen rodiny, a keï nie je, tak 
odkázaný skonèí v zariadení sociálnych služieb. Nebojte sa pomôcś, aj keï 
je niekto konkrétny, ktorému to prislúcha zo zákona. Ten, kto mal pomôcś 
a môže pomáhaś, ale nekoná tak, bude odmenený práve tak, ako ten, èo 
pomôže, hoci nemusí. Tento pracuje na svojej ¾udskosti a ten prvý sa od 
nej vzïa¾uje. 
 Preèo sa bojíme prejaviś svoju ¾udskosś? Je predsa prirodzené poslúžiś 
druhému, prejaviś mu úèasś dobrým slovom alebo èinom. Pre veriacich je to 
jediná cesta - lebo len cez pomoc blížnemu prejavujú svoju lásku k Bohu, 
i keï láska k blížnemu musí maś hranice, bezhranièná, zo všetkých síl, 
z celého srdca a mysle, je len láska k Bohu. 
 Nehanbime sa urobiś dobrú vec - napríklad vyzberaś odpadky v prí-
rode. Argument: nech si to pozbiera ten, èo to zahodil, je nesprávny. To 
by nemohla jestvovaś ani charita! Problém je možno inde, každý èlovek 
má svoju vlastnú cestu životom, a ten, èo vysypal svoj odpad na verejný 
pozemok (alebo dakoho urazil) možno len - najèastejšie nevedome - chcel 
ukázaś, že sa cíti nemilovaný (nerešpektovaný). Keïže sa mu nedostáva 
dosś lásky, tak chce vyvolaś aspoò nejaké emócie, lebo ¾ahostajnosś okolia 
bolí... A výsledok? Má ešte menej toho, po èom túži. 
 Aj preto sa mi zdá, že niekedy sa pod zástavou svojho sebectva nechá-
vame zatiahnuś do sveta takmer ne¾udského...     DB

Zamyslenie

 CINTORÍN je miestom, kde odpoèívajú naši najdrahší - rodièia, starí 
rodièia, deti, príbuzní - skrátka naši predkovia i potomkovia. Nerušte ich svo-
jim nevhodným záujmom a všetky kvety, dekorácie, skrátka èoko¾vek sme 
im dali na hrob, nechajte na mieste. Z cintorína sa niè neodnáša domov, èo 
patrí màtvym, pre živých nech je tabu. 
 Vraj zase sa zase zlietli „straky“ na niektoré naše hroby...    DB

¼udia, všímate si,
èo sa okolo nás deje?

NA PREDAJ BYT 1+1
vrátane garáže, Beckov

   Predám murovaný byt 1+1 (34 m2) 4NP v osobnom vlastníctve, vrátane 
garáže (20 m2), ktorá sa nachádza v rovnakom bytovom dome v 1NP. Cena 
bytu, vrátane garáže, je 59.900 € + dohoda v rýchlom jednaní. Náklady 
na energie (plyn, voda, elektrická energia) sú cca 55 € / mesiac.
   Nízkopodlažný bytový dom bol postavený na zaèiatku roku 2007, teda 
sa jedná o novú stavbu. Objekt je zateplený a nachádza sa v pokojnej 
lokalite s okolitou zástavbou rodinných domov. Stav bytu: udržiavaný, èis-
tý, bez nutnosti rekonštrukcie, k okamžitému nasśahovaniu.
   V byte je: zádverie, kuchyòa, obytná miestnosś, kúpe¾òa s umývadlom a 
sprchovým kútom, samostatné WC v murovanom jadre. Podlaha v chod-
be a obytnej miestnosti je laminátová plávajúca v imitácii dreva, zvyšok 
miestností pokrýva keramická dlažba béžovej farby. V kúpe¾ni, WC a 
kuchyni je na stenách keramický obklad. 
Vykurovanie a ohrev TÚV je zaistené vlastným plynovým kotlom. 
   Kontakt: +421 907 556 336

 Skonal 28. marca 2020 o 17, 30 hod 
na oddelení dlhodobo chorých v Ilave. Po 
dvadsiatich dòoch, ktoré strávil v nemocnici, 
najskôr v Novom Meste nad Váhom a potom 
v Ilave, sa pred ním koneène otvorila cesta 
do veènosti. Prežil tu ve¾mi śažký život - ver-
te mi, že nikto by ho nechcel nasledovaś. 
 Narodil sa 22. júna 1953 v Beckove 
ako druhý syn Jánovi Vaculovi a Márii, rod. 
Juríkovej. Mal ešte staršieho brata Dušana 
a mladšiu sestru Valériu a èasom aj nevlast-
ného brata Romana, pretože ich mama sa 
po smrti otca druhýkrát vydala a od januára 
1976 žila v Èachticiach. Milan zostal žiś u 
babky Vaculovej v Rako¾uboch. Vyuèil sa za 
murára a istý èas pracoval v Novom Meste 
nad Váhom. Keïže ve¾a èasu trávil v krème 
a nemal poriadnu prácu, bývalý režim ho 
„ubytoval“ aj vo väznici za príživníctvo.
 Osudným bol pre neho rok 1982, kedy 
sa stal obeśou dopravnej nehody. Po ope-
rácii na hlave bol dlho v kóme, a keï ho 
prepustili z nemocnice v Trenèianskych 
Tepliciach, zostal bez prostriedkov, lebo 
nemohol pracovaś. Až neskôr mu pomohli beckovské sestrièky vybaviś inva-
lidný dôchodok. 
 Nepracoval, a to bola cesta do záhuby - zdravotné problémy, ve¾a vo¾né-
ho èasu, nie najlepšie medzi¾udské vzśahy ho pri jeho povahe priviedli k totál-
nej závislosti na alkohole a fajèení. Býval na rôznych miestach, aj v bývalom 
sirotinci a posledných dvadsaś rokov u svojej družky Anièky v Mechovej ulici. 
Snažil sa byś užitoèný, Anièke pomáhal zberaś odpadky po celom Becko-
ve, robil tak každý deò. Oèakával len malú odmenu, aby mal na cigarety 
a pitie. Ostatné vlastne nepotreboval, pomáhali im obom niektorí ¾udia, hlav-
ne sestrièky vincentky a notrdamky. 
 Pred dvoma rokmi sme mu zase pomohli, keï prekonal zrejme slabú prí-
hodu a po úraze podstúpil operáciu bedrového kåbu. Po návrate z nemocni-
ce už nepil, len na cigarety mu zostala chuś. Ale nikam nechcel ísś, len doma 
u Anièky, ani krok za prah. Lekársku pomoc odmietal, mal zlé spomienky na 
nemocnicu v Trenèíne aj Ilave, ale nie preto, žeby sa k nemu zle správali. 
Vtedy bol ešte viac pri sile a plný negativity, bránil sa všetkému, ale súhlas na 
operáciu zlomeného kåbu predsa len dal. 
 Aj keï mu obec poskytla unimobunku, aby neboli s Anièkou ohrození 
zrútením domu (stalo sa tak až zaèiatkom februára 2020), a obyvatelia pomo-
cou finanènej zbierky zabezpeèili prostriedky na jej vybavenie, nenastali pre 
Milana Vaculu dobré èasy. Postupne odchádzal, nechutilo mu ani jedlo, ani 
cigarety, nevstával z postele, až śažký zápal z preležanín ho znovu poslal do 
nemocnice. A už sa z nej nevrátil, bol tam od nedele 8. marca až do konca. 
 Na tomto mieste chcem poïakovaś pani primárke MUDr. Jane Dankovej 
a jej zástupkyni MUDr. Jane Èaèíkovej, ako aj ostatným zdravotníkom z lôž-
kového oddelenia B v nemocnici v Novom Meste nad Váhom, za neèaka-
ne ¾udský prístup aj odbornú starostlivosś. Vïaka nim Milan Vacula mohol 
posledných 20 dní svojho života stráviś v pokoji, opatrený, èistý, bez bolesti. 
Už nehovoril, hlas stratil, ale vedel, èo sa okolo neho deje. 
 Rada by som odovzdala pevný stisk jeho ruky tým, ktorí ho napriek všet-
kému mali radi - medzi nimi je na prvom mieste jeho švagriná Edita, hlboko 
¾udský èlovek, ktorá dokázala pomáhaś v dobrom aj zlom. Poèas tohto poby-
tu v nemocnici sa o neho starla obec, konkrétne starosta a sociálna pracov-
níèka, ktorí zabezpeèili potrebné veci a bojovali s byrokratickými predpismi 
poèas koronavírusu za jeho umiestnenie do domova dôchodcov, kde pre 
epidémiu neprijímali nových klientov. Vírus stále trvá, len èlovek sa pominul.  
 Milan, lúèime sa s tebou...  Jeho popol sme uložili 30. apríla do otcovho 
hrobu.     Dana Badžgoòová

Odišiel Milan Vacula



Jarné vetry duli, 
stromy vyvracali, 

korene k nebu h¾adeli,
koruny zem pobozkali.

Polia sú, aj boli.
Predkovia ich obrábali,

opateru dostávali,
za to im obživu dávali.

Potomkovia do traktorov posadali.
Živite¾ku pohladkali,

živinami nasýtili,
nový život do nej vsiali.

Minulosś so spomienkami,
hrad s rozvalinami, 

a rodná dedinka s nami - 
spolu privítali jar.

Ženy deò svoj slávili,
znenazdajky - od pracovísk sa 

vzdialili,
stroje otvárali, nite navíjali,

rúška šnúrkami zdobili, 
aby zdravie všetkým chránili.

Text a fotky:
Ing. Darina Jarábková
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 H¾adaś huby už na jar sa oplatí, pretože smrhy (smrèky) a májovky patria 
medzi desaś najchutnejších húb. Sú to krásne huby s vynikajúcou dubovo-
tabakovou chuśou. Na ich nájdenie je potrebná znaèná vytrvalosś aj šśastie. 
Hubári po zime poznajú ten adrenalín, ktorý ich ženie do lesa h¾adaś pokla-
dy. Odmenou za námahu im bude jeden z najvzácnejších pokrmov. Smrèok 
- po našom „smrha“ je jarná huba, ve¾mi jemnej chuti, cenená labužníkmi 
po celom svete. Všetky smrèky majú èlenitý, plástovitý klobúk. Ten máva 
premenlivú ve¾kosś a vyskytuje sa v nieko¾kých formách. Kto už smrhy videl 
na fotografii, nemôže si ich viac popliesś. Nám postaèí toto „gastronomic-
ké“ delenie. Noha aj klobúk sú duté a lámavé a povrch klobúka je plný 
rebier a nepravidelných prehåbenín.    
 Viete, kde a kedy sa dajú nájsś tieto poklady v našom chotári? Je to 
v období už od marca do júna, keï teplota tri dni po sebe v noci neklesá 
pod 5 stupòov a cez deò dosahuje 15 - 20°C. Smrhy sa snažte h¾adaś 
dopoludnia, keï sú ešte pekné, èerstvé a šśavnaté. Pre svoju štruktúru 
poèas dòa rýchlo vysychajú. Tmavé smrhy zaèínajú rásś o nieko¾ko týždòov 
skôr ako svetlé. 
 Ich ¾udové názvy sú: smrèek, smrèok, smrž, smarž, marže¾, smarž¾a, 
smarž¾ak, smrh, smreèok, smrekár, smreèkár, po anglicky morel, po 
nemecky morchel. U nás v Bec-
kove im hovoríme smrhy. 
 Smrha má asi päśroèný vývojo-
vý cyklus. Preto ak zvyšky plodníc 
vyhodíte na záhradke a budete 
nasledujúci rok èakaś, že sa tam 
huby objavia, nestane sa to. Ve¾mi 
im pomôže, ak máte doma záhony 
s mulèovacou kôrou alebo drev-
nou štiepkou. Smrhy rady rastú 
na spáleniskách, na okraji lesov, 
pod jaseòmi, osikami, jelšami ale-
bo pod brestmi. Hlavne si všímajte 
odumreté a staré stromy, je ve¾ká 
pravdepodobnosś, že pod nimi 
nájdete smrhy. Tiež h¾adajte na 
miestach, kde prebehla v krátkej 
minulosti zmena, napríklad, kde 
bol vysekaný les. To umožòuje 
vpusteniu svetla a rast smàh sa 
aktivuje. Svetlé smrhy rastú na 
trávnikoch. 
 Takže, milí hubári, sezóna na h¾adanie „lesných pokladov“ je tu - spojte 
príjemné s užitoèným a vydajte sa na prechádzku naším chotárom. Odme-
nu za obetovaný èas a námahu nájdete priamo pod nohami!
   Na zábere sú minuloroèné smrhy z nášho chotára. 

 Ing. Darina Jarábková, text a fotka

Sedem malých trpaslíkov
(záber vysvetlí...)

 Beckov je bohatý nielen na svoju históriu, ale aj úžasnú prírodu. Máme 
tu nieko¾ko prírodných unikátov. Napríklad vzácne huby. Nauèil ma ich zbie-
raś môj otec. Už od malého decka sme ich zbierali, prvé jarné hríby, malé 
hrudky, voláme ich SMRHY. Môj známy, ktorý je špecialista na huby, mi 
prezradil, že náš beckovský druh je vzácny. Chodíme na ne okolo Ve¾kej 
noci, ale tento rok som na jednej hubárskej stránke videla, že už zaèínajú 
rásś, a tak sme vybehli pozrieś už 18. marca 2020. Bol krásny slneèný deò 
a boli sme úspešní. Nielen že sme nazbierali smrhy, ale zašli sme pozrieś 
aj vzácnu rastlinku, zákonom chránenú, ktorá je tiež v beckovskom chotári 
- hlaváèik jarný (Adonis vernalis). Jeho žiarivé kvety už boli rozkvitnuté v 
plnej kráse. Nikdy by mi nenapadlo preniesś ho do našej záhradky, ako 
to niekde vidím, hoci je to zakázané. 
Vždy sa teším, že ho uvidím v našej 
prírode.
 A ako využívame smrhy? Treba 
ich povariś, lebo surové môžu byś nie 
celkom jedlé. Vynikajúca je praženi-
ca, oèistené hríbiky s cibu¾kou trošku 
osmažím na oleji, potom pridám vodu 
a dobre nechám prevariś. Po odparení 
vody pridám vajíèka. 
 Náš ob¾úbený recept je na spôsob 
Stroganov. Vymyslela som si ho sama. 
Hovädzie mäso nakrájam na slížiky, 
na cibu¾ke orestujem, pridám vodu, bobkový list, korenie, ku koncu tro-
chu sójovej omáèky. Keï je mäso mäkké, pridám nakrájané smrhy, dobre 
nechám prevariś, potom pridám nastrúhanú kyslú uhorku a zahustím slad-
kou smotanou s trochou hladkej múky, dosolím - príloha kned¾a alebo ze-
miaky. 
 Niekto smrhy aj suší, ale ja oèistené a umyté dám do vreciek a do mraz-
nièky, potom už používam na mäso.    JO

Jarné zážitky hubárske

J A R

   a to doslovne. Deò-dva naro-
dené prasiatka bezradne behali 
po ceste, len-len, že neskon-
èili pod kolesami auta. Pokia¾ 
ich mama h¾adala jedlo, drobci 
križovali hlavnú cestu za Bec-
kovom na Bodovku. Neèakaný 
zážitok v posledný marcový deò 
sa skonèil dobre pre vodièa aj 
pre prasiatka - mama ich našla.  

   DB
Foto: Veronika Sládková

Dve malé prasiatka na ceste, 
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 Dòa 7. marca 2020 sa konala výroèná èlenská schôdza PZ Hurban Bec-
kov, ktorú viedol predseda Miroslav Uherèík. Správu o hospodárení predni-
esol po¾ovný hospodár Pavol Hladký, ktorý zároveò naèrtol víziu spoloènosti 
na ïalšie obdobie. Finanènú správu predniesol pokladník Karol Nedbal, 
ktorý konštatoval, že sa spoloènosti ekonomicky darilo. Kontrolór Ing. Mar-
tin Neboháè nezistil narušenie žiadneho predpisu a nariadenia týkajúceho 
sa chodu spoloènosti. Spolupráca s vedením obce, Po¾nohospodárskym 
družstvom a ostatnými zložkami je na dobrej úrovni. Èlenovia PZ Hurban sa 
zúèastòujú všetkých podujatí v obci. Za nového èlena združenia bol prijatý 
Ing. Matúš Gúèik a za èakate¾a na èlenstvo Zdenko Èaòo. V tomto roku 
pokladník Karol Nedbal oslavuje svoje jubileum - 50 rokov - a predseda mu 
na záver schôdze zagratuloval a odovzdal vecný dar. Ako najlepší strelci 
združenia boli vyhodnotení: 1. Michal Èaòo, 2. Marek Èaòo, 3. Lukáš Pav-
loviè a 4. Miroslav Uherèík, predseda PZ.     PH
Sprava Ing. Matúš Gúèik, Marek Èaòo, Miroslav Uherèík, Michal Èaòo 
a Lukáš Pavloviè.   Foto: PH

Po¾ovníci schôdzovali

 Dòa 28. marca 2020 èle-
novia PZ Hurban Beckov za 
dodržania prísnych hygienic-
kých opatrení v revíri Beckov 
vykonali dezinfekciu kàmnych 
zariadení a ich doplnenie 
so¾ou, ktorá je dôležitá pri pre-
chode zveri zo suchej pastvy 
na zelenú. Aby nedošlo k cho-
robnému nakazeniu èlena, 
vykonali vec samostatne na 
miestach, ktoré urèil po¾ovníc-
ky hospodár. PH
   Èlen PZ Lukáš Pavloviè pri 
práci na slanisku a kàmnej lin-
ke. Foto: PH

Zver v chotári potrebuje svoje k životu

   Rôzny odpad a hluk do lesa 
nepatria. Aby náš pobyt v prírode 
slúžil k ozdraveniu nášho organiz-
mu, treba, aby sme po práci alebo 
po pobyte v prírode náš vyprodu-
kovaný odpad, najmä plastové 
f¾aše a rôzne obaly z pochutín, 
zobrali so sebou domov a dali do 
odpadu. Tiež bandasky a f¾aše po 
práci v lese drevorubaèov a trak-
toristov patria do odpadu. Èleno-
via PZ Hurban Beckov pri každej 
pochôdzke revírom nachádzajú 
rôzny pohodený odpad, ktorý 
dávajú tam, kde patrí.   PH  Foto: Ján Koníèek ml. 

Odvoz odpadu dòa 4. 4. 2020 z lúky Farkaška a okolia.

ÈISTÝ LES

Nieèo už muselo prísś,
by sme sa prestali hrýzś.

Nákupy bezodné,
v noci a aj vo dne.
Lyžiarske zájazdy,
život len za jazdy.
Koncerty, eventy,

kde si v tom celom Ty?
Èlovek sa stráca,
teraz to spláca.
Bude to fuška,
zohnaś si rúška.
A èo śa podnieti?
Percento obetí?
Za múrmi dverí,
žime si v mieri.

Prázdne sú ulice,
ber knihu z police.
Uprac si celý dom,
debatuj s priate¾om.
Zah¾aï sa do oèí,

srdce ti poskoèí.
Porý¾uj záhradu,
udržuj náladu.

Koláèe deśom peè,
hudbou si srdce lieè.

Vyhni sa ponorke,
zatvor sa v komôrke.

Bohu sa prihovor,
priznaj, že si len tvor.
Úbohý, celkom slabý,

modlitbou baterky nabi.
Potrvá zopár dní,

kým sa nám vyjasní.
Zem to už nezniesla,

stojíme bez hesla.
Poznáme kódy,
èo vyšli z módy?

Porazme netvora,
heslo je POKORA.

Andrea Ágg
Zdroj: Facebook

Muselo to prísś

 Na jednej strane je to 
samozrejmá malièkosś, ale 
v èase šírenia sa korona-
vírusu nevyhnutnosś. Na 
zdravotné stredisko sa nám 
podarilo kúpiś a namontovaś 
zásobníky na mydlo, papie-
re a utierky ešte koncom 
februára t. r., teda vèas, 
lebo prvé prípady epidémie 
boli na Slovensku nahláse-
né až 6. marca.
 Možno ste si všimli, že 
všetky priestory zdravotné-
ho strediska a obecného 
úradu sú starostlivo umýva-
né, dezinfikované a opatre-
né aj prostriedkom na dez-
infekciu rúk - práca Alice 
Stehlíkovej.   DB

Viac hygieny
na zdravotnom stredisku

 Tento rok pre všetkých zaèal tak 
zvláštne. Španielsko je druhá najpostih-
nutejšia krajina v Európe. Aj keï ostrov 
Ibiza nie je tak zasiahnutý ako pevnina, 
opatrenia platia pre celé Španielsko. Od 
14. marca platí úplný zákaz vychádza-
nia. Život sa zastavil. Povolené sú len 
najnutnejšie nákupy v potravinách a 
lekáròach. Samozrejme, rúška a ruka-
vice. Všade policajné hliadky. V aute je 
dovolené iba šofér, inak hrozí pokuta. 
Opatrenia majú platiś predbežne do 9. 
mája.
 V apríli tu už vládne krásne teplé 
poèasie. Ostrov by už bol plný turistov. 
Hotely sú ovšem prázdné. Nepristávajú žiadne lietadlá, všetky reštaurácie 
a bary sú zatvorené. Takže aj tá naša… Tak sa pýtame, aká to bude sezó-
na? Pravdepodobne bez turistov, na ktorých je založená ekonomika ostrova. 
Uvidíme… Hlavne, aby sme to v zdraví preèkali.    Jana Soukeníková

¡Hola! Beckov
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 Aj táto posledná akože „zima“ bola pre mòa pomerne intenzívna. Najmä 
cez našu európsku zimu sa snažím organizovaś svoje pracovné zájazdy pre 
rekreantov, ktorým organizujem exotické poznávacie zájazdy. Ak vydá èas 
a peniaze, naplánujem z èasu naèas aj nieèo pre seba, a to sú výpravy do 
divoèiny. To je taká pridaná hodnota toho, èo ma najviac baví. Z takých 
výjazdov sú aj expedície s kamarátmi a niektoré z nich boli sfilmované. 
Vïaka nim som sa trocha dostal do povedomia beckovskej aj slovenskej 
verejnosti. Avšak mojou, povedzme pracovnou, náplòou sú práve poznáva-
cie zájazdy.
 Už koncom novembra mi zaèala takáto „zimná sezóna“, rozplánovaná 
na 4 výjazdy. Prvá partia už smerovala do kontroverznej Venezuely. Je to 
krajina, ktorá je zo všetkých latinskoamerických krajín moja najob¾úbenej-
šia, stále núkajúca priestor na nové objavy. Tam sa vraciam aj napriek inde 
nepoznaným problémom už 28 rokov. Turistov vodím, samozrejme, aj do 
iných 8 krajín Latinskej Ameriky, ktoré na rozdiel od spomínanej Venezuely, 
majú už stabilné demokratické režimy. Venezuela, naopak, je v súèasnosti 
totalitnou diktatúrou. Mne ako èloveku zrodenému v socialistickom režime, 
mi v rôznych smeroch pripomína politický a hospodársky úpadok nášho 
vtedajšieho režimu. 
 Žia¾, nielen èasy dávno minulé. Nedávno preukázané prepojenia vlád-
nucej strany s hospodárskou mafiou, korupciou a zlyhávaním práva nás 
naèas priblížili tejto banánovej republike. Vo Venezuele je ale všetko mno-
honásobne vypuknutejšie. 
 My, turisti, tam však neprichádzame riešiś ich problémy, ale chceme len 
a len zažiś jedineèné miesta ich výnimoènej krajiny. Najväèším problémom 
pre nás ako cestovate¾ov je extrémna koncentrácia policajných a vojen-
ských kontrol pri pozemných cestách. Tie pod zámienkou trebárs pašova-
nia drog a tovarov prebiehajú na každom kroku, èasto opakovane aj po pár 
kilometroch. Pamätám si takéto ponižovania ešte za èias nášho socializ-
mu, len pri každom prechode hraníc. Išlo sa hoc len do Maïarska, kde 
sme boli na nákupoch nedostatkového tovaru - káva, handry, èrevá na 
klobásy... Za 30 rokov demokracie je nám už takéto buzerovanie absolút-
ne cudzie. Je ponižujúce, ak nám prehrabávajú osobné veci a hoc sme 
èistí „jak slovo božie,“ ešte od nás oèakávajú urèité výpalné, že sa akože 
moc nesnažili. Èasto si ho uniformy od cestujúcich vynucujú. Pre mòa 
ako vedúceho skupiny to vyžaduje obrovské nasadenie ubrániś sa takým-
to požiadavkám, lebo oni vedia, že my doláre máme. Som v tomto styku 
už pomerne vytrénovaný. Doláre, potrebné na realizáciu zájazdu, mávam 
preto po tisíckach a ešte doma ich zatváram do „paštekových“ konzerv, 
alebo rôzne inak blafujem. Obmedzenci v uniformách śažko chápu, že 
niekto prejde pol zemegule, aby spoznal ich krajinu, a nie je zlatokop alebo 
obchodník. Obèas som na nich vytiahol vymyslené veci s ministerstvom 
turizmu a vodením ruských turistov. Oháòal som sa kontaktami tam hore na 
ich ministerstve a vymyslenou spoluprácou s Rusmi. Rusi podporujú vše-
možne ich nedemokratický režim, a preto som si zohnal šiltovku RUSSIA, 
aby som vyzeral dôveryhodnejšie. Tak som obèas, našśastie, len slovne, 
prièlenil Eslovaquiu (Slovensko) ako jednu èasś Ruska. Aj to funguje. Nikto 
nás tam nepozná.
 Je to obèas hra nervov, trochu aj hra o šikovnosti jedných a zastrašení 
tých druhých. Ob¾úbenou mojou taktikou býva, že im v mojej vlastnej fotokni-
he predstavujem ich krajinu, ktorú kvôli ich chudobe nemôžu oni sami spo-
znávaś. Ak sú ochotní si knihu pozrieś, máme zväèša vyhraté. Z farebných 
obrázkov pochopia, že sme naozaj „blázni“, èo cestujú za horami, prales-
mi a vodopádmi. Tam ich jemne podpichnem, že pamätám èasy, keï do 
Venezuely cestovalo státisíce turistov a tiež milióny Venezuelèanov. S taký-
mito kontrolami som sa nauèil pomerne dobre komunikovaś a odvrátiś ich 
pozornosś a z¾ahèiś situáciu. Toto už dobre zaberá, ale ešte vždy pomáhajú 
vychva¾ovaèky krás ich seòorít. Ješitnosś dvere otvára. Èasto na záver kont-
roly, aby sme v zlom nespomínali, sme sa potom vzájomne odfotili a zaželali 
nám šśastnú cestu. Minimálny plat policajtov a vojakov je totiž menej ako 8 
eur / mesiac. To je aj tam cena dvoch obedov. Preto si radi prilepšujú prá-
ve takýmto výpalníctvom. Sú predsa zle platení a dobre ozbrojení. Režim 
každej totality je založený na ozbrojených zložkách a pocite moci. Doteraz 
som vždy zdarne vyk¾uèkoval a nikdy nezaplatil ani cent do uniformovaného 
vrecka. 
 Zakia¾ takýto pešiaci obśažujú len pospolitý ¾ud, vysokí hodnostári majú 
svoje benefity nadstavené o mnoho vyššie. Ide o spoluprácu s kokainový-
mi mafiami, zabezpeèujúcimi transport prášku vo ve¾kom z Kolumbie do 
Karibskej oblasti a ïalej. Hlavné zisky z bezoh¾adnej śažby zlata v pralesoch 
zostávajú rovnako na úètoch armádnych špièiek a politikov vládnucej ¾avi-
ce. Zlatokopecké syndikáty riadené kolumbijskou mafiou sú, samozrejme, 
taktiež prepojené na vládnuce špièky a armádu. Vo Venezuele sú už 21 
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 Ïakujeme za pozdravy, dúfam, že ste všetci zdraví. My sme fajn, tiež 
syn Martin. Od 22. marca pracujeme z domova, zatia¾ do konca apríla. Je 
¾ahko možné, že to bude predåžené do polovièky mája, i viac. Laboratórna 
práca na univerzite je prerušená, chodíme tam len skontrolovaś chladnièky 
a mraznièky so vzorkami, a naštartovaś prístroje, ktoré musia byś testované 
alebo preèistené každý týždeò. Doma sa vôbec nenudíme, ve¾a mojej prá-
ce sa dá urobiś cez internet, èo som robil i pred vírusom, chýba nám však 
každodenný osobný kontakt s našimi „deckami“ v laboratóriu, s kolegami 
v práci, s kamarátmi. 
 Výuèba, semináre a pracovné porady sú online. Svoj jarný blok som 
oduèil ešte pred tým, ako boli študenti poslaní domov, takže s vyuèovaním 
ve¾a práce nemám. O to viac èasu mám na plánovania, písanie grantových 
aplikácií a dokonèovanie výskumných èlánkov. Moja práca ako redakto-
ra pre štyri rôzne medzinárodné èasopisy prebieha bez zmien, ako pred 
vírusom, 100% cez internet, dokonca mám viac redakènej práce. Zdá sa, 
že prerušenie laboratórnej práce celosvetovo zaèína zvyšovaś poèet poda-
ných rukopisov, ktoré musíme spracovaś a rozposlaś externým oponentom 
na posúdenie. 
 V našom obore, v reprodukènej biológii, sa sústreïujeme hlavne na 
optimalizáciu (re)produkcie hospodárskych zvierat - živoèíšna výroba zaèí-
na pociśovaś škody, zapríèinené karanténou pracovníkov, dlhodobo to 
môže ohroziś  dodávky mäsa, mlieka, vajec. My môžeme prispieś zlepšením 
reprodukènej „výkonnosti“ pri umelej inseminácii dobytka a ošípaných, na 
èo sa práve teraz sústreïujeme. Priamo na vírusoch a vakcínach nepra-
cujeme, ale zaujímajú nás bunkové receptory, ktoré majú pohlavné bunky 
spoloèné s telovými bunkami, ktoré podliehajú vírusovej nákaze - èlovek 
nikdy nevie, odkia¾ príde neèakaný objav alebo nové riešenie starého pro-
blému. 
 Naše mesto a oblasś nie sú silne postihnuté, ¾udia však nechodia von za 
zábavou a rozptýlením ako obvykle, robí sa len to dôležité, hlavne nákupy 
potravín. Stratou zákazníkov trpia najmä reštaurácie, nepotravinové obcho-
dy a služby celkovo. Supermarkety, naopak, pracujú na vysoké obrátky, 
¾udia sa bláznia nakupovaním do zásoby (najväèšia mánia bol toaletný 
papier), aj keï sa zdá, že sa to pomaly zaèína utišovaś. ¼udia si h¾adajú 
iné kratochvíle, pracujú okolo domu, domácnosti a ako sa zdá, ove¾a viac 
chodia na prechádzky. Vidíme vonku susedov so psíkmi (alebo bez), kto-
rých sme predtým vonku nezazreli, pretože nemali vo zvyku prechádzaś sa. 
To zlo je aspoò na nieèo dobré, ¾udia nesedia na zadku ako pred vírusom, 
snáï zaèínajú chápaś dôležitosś dobrej kondície pre zdravie a odolnosś voèi 
chorobám. Drvivá väèšina dodržuje bezpeèné vzdialenosti, rúška nemáme 
povinné, ¾udia ich nosia hlavne keï idú do supermarketov. 
 Práve dnes alebo zajtra sme mali odlietaś na dva týždne do Prahy, kde 
sme mali vyuèovaś doktorandský kurz, odložilo sa to o rok. Bola to tiež prí-
ležitosś zastaviś sa v Beckove. Tiež sme o rok odložili plánovanú letnú cestu 
do Brazílie, konferencia je preložená na rok 2021.
 Dúfam, že všetko vyjde, opatrujte sa, hlavne pevné zdravie, pozdravy 
celému Beckovu a dúfam, že dovidenia na budúci rok!

   Peter a Miriam Šutovskí

KORONAVÍRUS VO SVETE:
Pozdravujeme do Columbie

v štáte Missouri, USA
Napísal nám Peter Šutovský, profesor

Univerzity of Missouri, rodák z Beckova



rokov pri moci ¾avièiarski chavisti. Vtedy ich vodca Hugo Chavéz populis-
tickou demagógiou uchopil moc. V prvom rade mala krajina neskutoèné 
príjmy z vývozu ropy a ocele. 
 Postupne sa im podarilo krajinu ekonomicky a morálne zruinovaś. 
Zaberanie ve¾kých fariem, zoštátòovanie mnohých odvetví. Omnoho viac, 
ako naši komunisti zdevastovali našu krajinu za dvojnásobný èas. Naj-
väèšie oceliarne v Južnej Amerike SIDOR zamestnávali 14 tisíc zamest-
nancov. Dnes tiež komplet zruinované. Dosadzovaniami politických nomi-
nantov do vedúcich pozícií a extrémnou korupciou sa z kedysi výkladnej 
skrine Latinskej Ameriky stala krajina v núdzi a chudobe. Potravinovo je 
krajina do ve¾kej miery závislá od dovozov. Bežní ¾udia pri mimoriadnej 
inflácii a nízkych príjmoch ledva naškrabú na základné potraviny. Prevaž-
ne obézni Venezuelèania za „Madurovej diéty“ výrazne zoštíhleli. 
 Napriek tomu, že v krajine nezúri nijaká vojna, ušlo v posledných 

rokoch z Venezuely takmer 5 miliónov obèanov. Prevažne tých mladých 
progresívnych a vzdelaných. ¼ahko sa im však uteká, nikto po nich na 
hranici nestrie¾a, ako sa to dialo v krajinách našej železnej opony. V Latin-
skej Amerike majú hranice otvorené a prevažná väèšina krajín hovorí špa-
nielsky. Stretal som venezuelských emigrantov od Panamy až po studený 
juh kontinentu v Patagónii. Fakty, ktoré èlovek v tejto prekrásnej krajine 
vo¾ky nevo¾ky vníma. 
 Aby som však prehodil na pozitívnejšiu nôtu, tak je tu aj nieèo absolút-
ne radostnejšie. Je to fakt, že sme v Delte rieky Orinoko prišli raz na mies-
to, kde bolo práve uhryznuté indiánske dievèa jedovatým hadom krovi-
nárom. Okamžite sme spustili záchranku, podali antihistaminiká a vyslali 
náš motorový èln s pacientkou a jej rodièmi s peniazmi na úplatky do 5 
hodín vzdialeného mesta za pomocou. 14 roèné dievèa nielenže prežilo, 
ale obišlo dokonca bez ujmy, èo býva v takýchto prípadoch minimálne 
strata konèatiny. Verte, pocit k nezaplateniu. 
 Po novom roku som mal vo Venezuele aj iný zájazd s ornitológmi, a 
potom ïalší v Patagónii - hovorí sa tomu aj „koniec sveta“, tam na ïale-
kom juhu Èile a Argentíny. Obe krajiny sú dnes fungujúce demokracie a 
majú silné ekonomiky, na rozdiel od prepadajúcej sa Venezuely. Odrazil sa 
tu poriadok a rešpekt zavedený ešte za ich diktátorov, ako bol u nás zatra-
covaný Augusto Pinochet. O tomto generálovi v našich socialistických 
krajinách ve¾mi odsudzovanom, chovajú mnohí Èilania v úcte a vïake za 
záchranu svojej krajiny. Takého by Venezuela naskutku dnes potrebo-
vala. Tento zájazd v závere pokraèuje aj konèí v Brazílii. Je to krajina s 
neskutoèným potenciálom. Potravinová superve¾moc. Bohužia¾ na úkor 
zakladania fariem na obrovských plochách vypálených pralesov. Vizuálne 
krásna brazílska vlajka má v sebe nápis „Poriadok a pokrok“. Neverili by 
ste, ako v mnohých smeroch toto krédo Brazília napåòa.  
 Posledný môj zimný brazílsko-venezuelský zájazd nás už zachytil s 

nástupom celosvetových opatrení s pandémiou koronavírusu. Na úvod, 
v Brazílii, sme nemali ešte pocit ohrozenia na minimálne zasiahnutom 
kontinente, ale prišlo to aj tam. Krátko po príchode do Venezuely sme 
už stihli len prvú tretinu programu. Zaèali striktné nariadenia, spojené s 
obmedzením pohybu po krajine. Nútených 6 dní v penzióne na výcho-
de krajiny. Bolo docestované. Na plné obrátky sme intenzívne vybavovali 
návrat do Caracasu a násled-
ne odlet do Európy. Predtým 
ešte pomerne nároèné bolo 
zariadiś špeciálne povolenie 
na 750 km tranzit po zemi 
plnej desiatok kontrolných 
miest - teda uniforiem, o 
ktorých som písal vyššie. 
Cez pol Venezuely do hlav-
ného mesta k medziná-
rodnému letisku. Aby toho 
nebolo málo, vo Venezue-
le je extrémny nedostatok 
pohonných hmôt. Benzín aj nafta sú síce stále zadarmo, ale bežne sa 
èaká tri dni v rade na natankovanie. Krajina s najväèšími zásobami ropy na 
svete nemá dnes už prevádzky schopné rafinérie. Aj to je dôsledok soci-
alistickej vlády momentálneho prezidenta Madura. Maduro musí benzín 
dovážaś od úhlavného rivala, od USA. Len pre informáciu, cesta nás vyšla 
550 USD na tých 750 km, a to sme boli ozaj radi, že sme auto zohnali. S 
pomocou tiež brazílskej ambasády SR a angažovanosti ïalších ¾udí, sme 
už vopred zariaïovali odlet. Podarilo sa dostaś na palubu špeciálneho 
lietadla, odvážajúcich obèanov EU do Madridu. 
 Stihli sme jedny z posledných 385 sedadiel. Ïalšie lietadlo už nepo-
letí pravdepodobne celé mesiace.
V EU pokraèovanie už cez celkom prázdne letiská. Madrid, zrušené 
takmer všetky lety, cez predražený Mníchov do Schwechatu a domov. 
 Na hranici sme predpisovo presadli do pripraveného auta a doviezli 
sa do Bratislavy a mòa hodil spolucestujúci až do Beckova. 
 Doma ma už èakala naša stará chalúpka, kde som nebýval od svo-
jich 16 rokov. Takže trochu chladné teplo domova. Trochu zima, ktorá 
èloveka „sfajnoveného“ z trópov správne zocelí. Najmä v mrazivé veèery, 
lebo dosah WiFi máme len po èerešòu. Rodina len na doh¾ad, ale furt 
lepšie ako karanténa v Gabèíkove. A zas tam by bolo iste lepšie, ako byś 
zaseknutý na inom kontinente. Viem, že mnohí také šśastie nemali. 
Neskôr testy, našśastie s negatívnym výsledkom. Zrazu všetko spomale-
né v celej krajine ako u dôchodcov. Pokoj a pohoda domova a èas na 
spústa vecí, na ktoré som nikdy predtým èas nemal.  
 Èas aj na zamýš¾anie, èo si myslím o tomto koronavíruse sám?
 Vedel som, že je to otázka èasu, kedy nieèo takéto ako celosvetová 
pandémia sa objaví. Vieme, že súèasné prehustené populácie ¾udí sú 
èím ïalej menej a menej obrany schopné. Je to v závislosti od perma-
nentného a èasto zbytoèného dopovania sa antibiotikami a inými ché-
miami, obsiahnutými nielen 
v liekoch, ale prevažne v 
strave a nápojoch. Oslabe-
ní z nebývalého konzumu, 
z blahobytu a nezdravých 
návykov, stresu a pracovné-
ho vypätia, z mála pohybu a 
fyzických aktivít. Z to¾kých 
iných dôvodov...
 ¼udstvo mimo postup-
ných a celkom zásadných 
zmien globálnej klímy dostalo výstrahu pred svojím barbarským prístu-
pom k Matke Zemi. Môžeme len dúfaś, že sa z toho aj pouèíme. 
 Koronavírus vnímam teda ako zdvihnutý prst, varovanie: ¼udia, zastav-
te sa, pozrite sa, ako konáte, ako žijete. Urobte zmeny!

   Peter Becko Ondrejoviè
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