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15. obecné zastupiteľstvo (OZ) sa konalo 
20.novembra 2020, poslanci schválili tieto 
uznesenia: 

• 189/2020 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev, 
konaných dňa 18.9.2020 a 19.10.2020, bez 
pripomienok.

• 190/2020 – OZ vzalo na vedomie čerpa-
nie rozpočtu Obce Beckov na rok 2020 za 3. 
štvrťrok 2020 bez pripomienok.

• 191/2020 – a) OZ žiada upraviť VZN  
č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v zmysle pri-
pomienok uvedených v zápisnici.

• OZ uložilo ekonomickému oddeleniu pripraviť 
finančné rozbory k navrhovaným jednotkovým 
cenám.

• 192/2020 – a) OZ vzalo na vedomie návrh 
rozpočtu Obce Beckov na rok 2021. b) OZ ulo-
žilo predkladať návrhy a pripomienky k zverej-
nenému návrhu rozpočtu Obce Beckov na rok 
2021 do 9.12.2020 písomne na OcU, na e-mail 
uctaren@obec-beckov.sk.

• 193/2020 – OZ vzalo na vedomie Správu 
nezávislého audítora z overenia účtovnej závier-
ky Obce Beckov za rok 2019 bez pripomienok.

• 194/2020 – OZ schválilo Konsolidovanú vý-
ročnú správu za rok 2019 bez výhrad.

• 195/2020 – OZ vzalo na vedomie zloženie 
jednotlivých inventarizačných komisií na vykona-
nie inventarizácie ku dňu 31. december 2020.

16. obecné zastupiteľstvo (OZ) sa konalo 
11. decembra 2020, poslanci schválili tieto 
uznesenia: 

• 196/2020 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 20.11.2020 bez pripomienok.

• 197/2020 – OZ schválilo plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 
2021 bez pripomienok.

• 198/2020 – OZ vzalo na vedomie stanovisko 
hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 
2020, zmena č.6.

• 199/2020 – Obecné zastupiteľarvo schválilo 
úpravu rozpočtu obce na rok 2020, zmenu č.6, 

Uznesenie obecného zastupiteľstva
bez pripomienok.

• 200/2020 – OZ zrušilo uznesenie 
č.134/2020 zo dňa 29. apríla 2020 v časti 
o viazaní 5% finančných prostriedkov na správu 
obce z dôvodu plnenia naplánovaných príspev-
kov.

• 201/2020 – OZ schválilo VZN č.1/2020 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a DSO s pripomienkami:

- v článku 6, bod 1., písm. e) zmena poplatku 
na 1 EUR - poplatok vo výške 1 EUR bude vy-
rubený poplatníkovi, ktorý nepreukáže čestným 
prehlásením likvidáciu biologicky rozložiteľného 
odpadu (BRO).

• 202/2020 – OZ uložilo obecnému úradu 
vypracovať nový systém evidencie vyhodnoco-
vania zberu komunálneho odpadu podľa návrhu 
Ing. Jána Macejku s termínom do 31.3. 2021.

• 203/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
k návrhu finančného rozpočtu Obce Beckov na 
rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-
2023.

• 204/2020 – a) OZ schválilo rozpočet Obce 
Beckov na rok 2021 s pripomienkami: - vypustiť 
položku nakladanie s odpadmi, program odpa-
dového hospodárstva – položka 3.000 EUR - 
znížiť príjem z poplatku za biologicky rozložiteľ-
ný odpad z 2.400 EUR na 240 EUR. Rozdiel 
medzi 3.000 EUR (vypustená položka) a 2.400 
EUR – 240 EUR (znížená položka) v sume 840 
EUR doúčtovať do nákladov na uloženie odpadu 
- z kapitoly verejné osvetlenie presunúť finanč-
né prostriedky vo výške 3.000 EUR na verejnú 
súťaž o dotáciu na traktor - v časti príjmy zaradiť 
príjem za správu hradu vo výške 5.000 EUR; vo 
výdavkoch v kapitole kultúrne služby doplniť vý-
davky spojené so správou hradu 5.000 EUR.

b) OZ vzalo na vedomie rozpočet obce na rok 
2022 a 2023.

• 205/2020 – OZ uložilo obecnému úradu po-
dať žiadosť o dotáciu na traktor.

• 206/2020 – OZ schválilo Protokol o zverení 
majetku obce do správy Základnej školy s mat-
erskou školou J.M. Hurbana v Beckove bez pri-
pomienok.

Upozornenie občanov
Vážení občania obce Beckov, vzhľadom na to, 
že máme zimné obdobie a so zimou je spo-
jené aj sneženie, v mene komisie životného 
prostredia a komisie verejného poriadku, ob-
chodu a služieb vás chcem poprosiť o odstrá-
nenie prekážok z verejných priestranstiev – 
ciest a chodníkov. 

Samozrejme mi nedá vás neupozorniť na parko-
vanie áut na cestách a chodníkoch, je potreb-
né, aby ste ich v čo možno najväčšej možnej 
miere parkovali vo vlastných dvoroch a pozem-
koch z dôvodu odhŕňania snehu z cestných 
komunikácií. V neposlednej rade upozorňujem 
majiteľov miestnych pohostinstiev a podnikov, 
aby dodržiavali otváracie a zatváracie doby svo-
jich prevádzok. 

Dávam vám na vedomie, že v našej obci Beckov 
(tak ako aj v iných obciach a mestách) je zákaz 
používať pyrotechniku podľa zákona 220/2018 
Z.z. Pyrotechniku možno používať len od 31. 
decembra príslušného kalendárneho roka do 1. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka.

V mene komisie životného prostredia a komisie 
verejného poriadku, obchodu a služieb vám 
prajem nech čaro Vianoc spríjemní chvíle poho-
dy v kruhu vašej rodiny. Nech nastávajúci rok 
prinesie vám veľa zdravia, šťastia a splnenie aj 
tých najtajnejších želaní.

Ďakujem za pochopenie.
Ing. Marek Jambor, predseda komisie 

životného prostredia a komisia verejného 
poriadku, obchodu a služieb

Občania POZOR, 
nespaľujte odpad!!!

Nakoľko prebieha vykurovacie obdobie, a vidieť 
stúpajúci dym z komínov domov, je potrebné 
upovedomiť občanov o skutočnosti, že čas-
tokrát je po obci cítiť štipľavý a nepríjemný zá-
pach, ktorý pochádza práve zo spaľovania od-
padov niektorých našich spoluobčanov.

Doma do pece, kotla ani do ohniska nepatria 
predovšetkým žiadne plasty, guma, drevotries-
ka, textil ani bioodpad. Spaľovaním unikajú do 
ovzdušia mnohé nebezpečné škodliviny, rako-
vinotvorné dioxíny, ťažké kovy a karcinogénne 
látky.

Tie neunikajú vysoko do atmosféry, ale zostáva-
jú v blízkosti miesta, kde sa spaľuje – na dome, 
na záhrade, na úrode. Teda končia v našej 
domácnosti, v našom jedle, v našom tele a sa-
motným vdychovaním nepriaznivo ovplyvňujú 
dýchaciu sústavu. 

Treba sa zamyslieť nad tým, že naozaj touto čin-
nosťou škodíme hlavne svojmu zdraviu, zdraviu 
svojich blízkych a susedov. Preto kúrme naozaj 
tým, na čo sú vykurovacie zariadenia určené. 
Odpad trieďme, odovzdajme ho na miesto na to 
určené, a v neposlednej rade sa snažme množ-
stvo odpadu minimalizovať a predchádzať jeho 
vzniku. GD

Zapísala A. Benková

Odpustenie
 poplatku za KO

Vážení občania,

aj v roku 2021 môžete požiadať o zníženie ale-
bo odpustenie poplatku za komunálny odpad 
(KO), v prípade že sa viac ako 90 dní v roku ne-
zdržujete na území našej obce. 

Do 15. januára 2021 treba k tomu predložiť pí-
somnú žiadosť a doklady, ktoré potvrdzujú, že 
ste dlhodobo ubytovaní mimo obce Beckov. 
Vzor žiadosti aj zoznam dokladov nájdete na 
web stránke obce. 

V prípade študentov bývajúcich na internáte, 
môže žiadosť podať rodič, pre viac detí stačí 
jedna žiadosť a priložené doklady pre každé 
dieťa. Zľava pre študentov je 50 % z ročného 
poplatku.    L. Martišová

• 207/2020 – OZ schválilo vyradenie majetku 
podľa zápisnice o neupotrebiteľnom majetku.

• 208/2020 – OZ schválilo termíny zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2021 bez pripo-
mienok.

• 209/2020 – OZ schválilo zmeny sadzobníka 
služieb od 1. januára 2021 bez pripomienok.

• 210/2020 – OZ uložilo obecnému úradu vy-
povedať zmluvu o prenájme západného paláca 
uzatvorenú 11. júna 2008 z dôvodu neuskutoč-
nenia aktivity v areáli hradu v súlade s predme-
tom svojej činnosti a touto zmluvou.
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A zasa odpady...

Vážení spoluobčania, obyvatelia Beckova,

Daniel Hladký, starosta obce

blíži sa koniec roka. Čas Vianoc a obdobie, 
kedy zvykneme hodnotiť pomaly odchádzajúci 
rok. Býva plné spomienok i očakávaní. Vianoč-
né sviatky nám dávajú príležitosť nezabudnúť 
na svojich blízkych, priateľov a známych, aby 
v tomto sviatočnom čase nebol nikto sám. Sk-
úsme sa počas týchto dní tešiť z každej chvíle a 
aspoň na okamih zabudnúť na všetky starosti. 

Tento rok bol pre nás všetkých výnimočný 
a neštandardný. Zažívame niečo, čo ešte nikto 
z nás nezažil. Zápasíme s rôznymi obmedze-
niami, odvšadiaľ počúvame samé negatívne 
správy o zhoršujúcej sa situácii. S postupom 
času stále horšie a ťažšie znášame túto pan-
demickú situáciu a všetci sme z toho unavení 
a otrávení. Napriek tomu chcem vyzdvihnúť vy-
sokú účasť našich občanov na dvoch kolách 
celoplošného testovania. Po obidva víkendy 
bola účasť takmer 80%. 

Turbulentným obdobím si prešla naša škola. 
Nebolo jednoduché zvládnuť zatvorenie školy 
a škôlky, následne postupné otváranie za čas-
to sa meniacich podmienok. Koniec školského 
roka a aj začiatok nového bol opäť iný, ako by 
sme si všetci predstavovali. Keď už sme sa te-
šili zo znovuotvorenia školy, koncom októbra 
sme museli zasa pristúpiť k obmedzeniu pre-

vádzky a celý druhý stupeň prešiel na dištanč-
nú formu výučby. Počas celého obdobia sme 
niekoľkokrát zatvárali a otvárali škôlku, školskú 
jedáleň a kuchyňu. Chcem vyzdvihnúť pocho-
penie a ochotu rodičov, to, ako vnímali a sle-
dovali všetky pokyny a opatrenia, ktoré sme 
museli vydať. 

Finančne bol tento rok taktiež náročný. Stále 
avizovaný pokles podielových daní nás nútil 
robiť škrty v rozpočte. Z investičných akcií sa 
nám podarilo zrekonštruovať dom rozlúčky, 
ktorý už nutne potreboval obnovu. A v škole 
majú na prvom stupni vynovené dievčenské 
toalety.

Z kultúrnych podujatí, ktoré sa tento rok konali 
v našej obci, môžem, žiaľ, spomenúť len zo-
pár. A to Fašiangové stretnutie za školou. Bola 
to jediná a posledná akcia v tomto roku bez 
obmedzení. V mesiaci jún otvorilo Trenčians-
ke múzeum svoju pobočku u nás v Beckove. 
V tom istom mesiaci sme slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu MUDr. Jánovi Ambrovi pri prí-
ležitosti 130. výročia úmrtia nášho slávneho 
rodáka. V auguste sa nám počas uvoľňovania 
opatrení podarili usporiadať tradičné dni obce, 
aj keď v takom diétnom režime, bez kuchár-
skych prekvapení z kotlíka. Nedeľný program 

prebehol v štandardnom formáte, ale bolo po-
znať určitú obavu občanov z hromadnej akcie 
a účasť bola nižšia.   

Ani Vianočné trhy spojené s príchodom Miku-
láša sa nemohli konať. Tak sme si dovolili as-
poň nové osvetlenie stromčeka. Mikuláš prišiel 
za deťmi do škôlky a školy. Ostatným deťom 
rozniesol balíčky priamo domov.

Bol to naozaj veľmi zvláštny rok a želám vám 
všetkým, aby ten nadchádzajúci bol iný, taký 
obyčajný, bez obáv a obmedzení. Na záver 
chcem poďakovať všetkým za spoluprácu, rady 
aj nezištnú pomoc v tomto náročnom roku.

Milí spoluobčania, prajem vám všet-
kým požehnané vianočné sviatky, 

veľa zdravia, spokojnosti a úspešný 
rok 2021!

Viem, že téma odpadov je nepopulárna, ale je 
stále viac a viac aktuálna. Tvorba odpadu a jeho 
likvidácia je celosvetový problém, týka sa nás 
všetkých a musíme sa ním zaoberať. A preto je 
potrebné pomenovať tento proces správnymi 
slovami. 

Obec netvorí odpad, tvorí ho každý z nás a ka-
ždý z nás si musí za jeho odvoz a likvidáciu za-
platiť. Taktiež obec neposkytuje službu zberu 
odpadu, túto službu poskytuje a vykonáva zbe-
rová spoločnosť. Obec je v tomto prípade len 
sprostredkovateľ medzi zberovou spoločnosťou 
a tvorcom odpadu – občanom.

Žiaľ, nie je to tak ako pri platbách za energie, 
kde každý z nás má uzatvorenú zmluvu s jed-
notlivým dodávateľom a platba prebieha priamo. 
V tomto prípade zberová spoločnosť fakturuje 
službu obci a obec rozpočíta túto sumu medzi 
nás všetkých. Je to nevďačná úloha, ale je to 
zákonom stanovené takto.

Takže nie starosta, nie obecný úrad zvyšu-
je ceny. Cenu za uloženie odpadu stanovuje 

Daniel Hladký, starosta obce

štát a zberová spoločnosť za ich odvoz. Údaje 
o množstve separovaného odpadu vyhodnocu-
je obec a slúžia na stanovenie výšky poplatku.

Od 1. januára 2019 je v platnosti nový zákon č. 
330/2018 o poplatkoch za uloženie odpadu na 
skládku. Ten určuje výšku poplatku, ktorý naša 
obec zaplatí za uloženie komunálneho odpadu 
na skládku.

V uvedenej tabuľke je vidieť, nakoľko závisí cena 
za uloženie komunálneho odpadu na skládku 
od miery vyseparovaného odpadu. Za posled-
né roky sme sa v našej obci nedostali ani cez 
úroveň 30% (riadok 3). To znamená, že keď 
sme v roku 2019 platili za uloženie 1t odpadu 
10 EUR, v roku 2020 je to už 22 EUR za 1t 
odpadu a ďalšie roky to bude pri rovnako nízkej 
separácii až 27 EUR.

Z tohoto všetkého nám jednoznačne vyplývajú 
dve skutočnosti. Tvoriť menej odpadu. A ten, 
ktorý vytvoríme, separovať, separovať a zasa len 
separovať. Inak bude odpad stále drahší a dra-
hší.

V budúcom roku nám pribudne nový druh od-
padu, ktorý bude taktiež spoplatnený a obec 
musí zabezpečiť jeho zber. Od januára 2021 
prichádza ďalšia veľká zmena v odpadovom 
hospodárstve. Kuchynské bio odpady a ich po-
vinný zber. Zmena, ktorá nebude jednoduchá. 
Zmena, ktorá nebude voňavá. Zmena, ktorá ne-
bude lacná. Ale aj zmena, ktorá prináša príleži-
tosť zmeniť a posunúť odpadové hospodárstvo.

BIO odpad je nechcená téma ako z pohľadu 
miest a obcí, tak aj z pohľadu občana. Je ho 
strašne veľa a ani si neuvedomujeme, že ho 
na skládky posielame asi v objeme 40 %. U nás 
v obci by nemalo byť toto percento také vysoké, 
nakoľko takmer všetci kompostujeme. Ale ne-
dojedené jedlo, kosti, zvyšky mäsa končia väč-
šinou v odpadových nádobách. Predpokladám, 
že nie v žumpe, o tom som písal v minulom čísle 
BN. Biologicky rozložiteľný odpad je nová ko-
modita, ktorú triedime do hnedých nádob. 

Potom sú tu aj jedlé tuky a oleje. To zväčša 
obce zbierajú na zberných dvoroch, v nádo-

bách po obciach a dokonca ich vykupujú niektoré zberové spoločnosti.

Cieľom triedenia odpadu je zvýšiť podiel recyklovateľných zložiek komu-
nálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie, v konečnom dôsledku aj 
našu peňaženku. Separovaný zber zaznamenal síce rastúci trend, čo sa 
týka objemu a komodít, ale stále je to nedostatočné. 

S triedením odpadov má problém veľa ľudí. Niekedy je to ľahostajnosť, 
no sú i takí, ktorí nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad 
vhadzovať, a tak celý objem vhodia do čierneho kontajnera. 

Najdôležitejší moment, prečo by sme mali triediť odpad, je šetrenie pro-
stredia, v ktorom žijeme. Vyspelosť národa sa odráža aj od toho, ako trie-
dime odpad. Neexistuje dôvod, prečo by sme tak nemali robiť.
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BECKOV
kedysi a dnes

LAVIČKA HÔRKACH

KALENDÁR
BECKOV 2021

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
Cenzuársky spolok Beckov

Štyridsiaty šiesty týždeň začal príjemne, hneď 
v pondelok sme na OcÚ dostali e-maily s od-
kazom na link https://youtu.be/Clmd-n36TB8, 
kde bolo práve zverejnené video Beckov kedysi 
a dnes pod hlavičkou SLOVENSKO ZDOLA – 
video-sprievodca Slovenskom. 

Odosielateľom e-mailu bol Pavol Jemala, kto-
rého aktivity si môžeme pozrieť aj na stránke 
Dobrodruh.sk. Všimli sme si, že o Beckove tam 
8.9.2018 Ľuboš Vodička zverejnili článok Bec-
kovský hrad v rubrike Slovenské hrady. 

Spýtali sme sa, kto bol autorom videa: „Video 
natáčala moja maličkosť: Pavol Jemala, Slo-
vensko zdola na youtube, tak isto strih, titulky, 
komentár (okrem pasáže, kde som použil text 
z QR kódu pri pokladni, za čo sa ospravedlňu-
jem). Dúfam, že aspoň trošku v týchto kovido-
vých časoch nenecháme národ bez spoznáva-
nia krás nášho nádherného Slovenska, medzi 
ktoré bezpodmienečne patrí aj Beckov.“

Ďakujeme za poklonu pre Beckov a jeho hrad! 
Video nájdeme aj na web-stránke obce Bec-
kov v časti Turista: https://www.obec-beckov.
sk/sk/turista/281-beckov-kedysi-a-dnes. 

Konečne máme ekologická lavička na pod-
poru cestovného ruchu.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 7. novem-
bra 2020 informoval vo svojom aktuálnom spra-
vodajstve, že v kraji pribudli ďalšie ekologické 
lavičky. 

S iniciatívou prišla v roku 2019 Krajská organi-
zácia cestovného ruchu Trenčín, keď pozývala 
na návštevy dominánt TSK v rámci projektu dre-
venej ekologickej lavičky – pohľadnice. Dreve-
ná lavička zobrazuje dominantu kraja – v našom 
prípade Beckovský hrad – ktorá je na nej zobra-
zená ako pohľadnica a na druhej strane lavičky 
je pozvánka na návštevu ďalšej pamiatky. 

Lavičky sú v Trenčíne, Púchove, Novom Mes-
te nad Váhom, Novej Dubnici, Bánovciach nad 
Bebravou, Partizánskom, Bojniciach, Beckove, 

DB

DB

Vyšiel Kalendár regiónu Beckov — Zelená Voda 
— Bezovec 2021 občania s trvalým pobytom  
v Beckove ho dostali 19. novembra 2020.

Trenčianskych Tepliciach, Považskej Bystrici 
a Brezovej pod Bradlom.  

Známku navrhli žiaci Školy umeleckého  
priemyslu v Trenčíne. Na lavičke sa nachádza 
aj QR kód, ktorý priamo odkazuje na web strán-
ku www.trencinregion.sk s podrobnejšími in-
formáciami o danej pamiatke. Ekologická je aj 
preto, že je z dreva, bez použitia klincov, che-
mických farbív a lakov.

Lavičky boli financované z dotácie Ministerstva 
dopravy a výstavby SR. 

V Beckove bola lavička osadená 27.11.2020 na 
Hôrkach pri zvonici – ideálne miesto, z ktorého 
máte Beckov – obec aj hrad – ako na dlani. 

Foto: DH • Zdroj: KOCR Trenčín región; 
tsk.sk/aktualne-spravy.

Pasienková spoločnosť Cenzuársky spolok 
Beckov bol ešte v roku 2019 bez právnej sub-
jektivity, čo bolo podľa zákona č. 97/2013 Z.z. 
o pozemkových spoločenstvách v znení nes-
korších predpisov neakceptovateľné a Cenzuár 
by zanikol. O zvrátenie tohto stavu sa pokúsil 
prípravný výbor pod vedením Andreja Čike-
la z Bánoviec spolu s Ing. Dušanom Čikelom, 
Ing. Viliamom Maslom a Ľubomírom Tupým, boli 
zozbierané podklady a pripravená zakladajúca 
členská schôdza. Ako podklady pre zápis vlast-
níkov na list vlastníctva slúžili originálne zoznamy 
Ľ. Paulusa, poskytnuté pánom Baranovičom. 
Cenzuársky spolok Beckov vlastní spoločnú ne-
hnuteľnosť na liste vlastníctva č.1039 v podiele 
83954/120000. Za prítomnosti notárky JUDr. 
Prisky Štěrbovej sa uskutočnila 26. mája 2019 
schôdza v Kultúrnom dome Beckov, zvolený bol 
výbor v zložení: Ing. Viliam Maslo – predseda, 
Ľúbomír Tupý – tajomník a členovia: Ing. Dušan 
Čikel z Bánoviec nad Bebravou, Kristína Hladká 
a Zdenka Ondrejovičová, náhradníci Ing. Dan-
ka Pavlovičová a Ing. Alexander Uherkovich. 
V revíznej komisii pôsobia Zuzana Tehlárová 
– predseda, členovia Peter Krajčovič a Miloš 
Jaroščiak, náhradník Ing. Ján Križan. Po úspeš-

   Ing. Viliam Maslo, predseda PS CS

nej ustanovujúcej členskej schôdzi sa prípravný 
výbor niekoľkokrát stretol a pripravoval podklady 
vlastníkov pre zápis do katastra nehnuteľností, 
najväčším problémom bolo skompletizovanie 
údajov od členov. V Beckove nám veľmi po-
mohla Zuzana Tehlárová. Od podania návrhu 
na zápis do katastra uplynulo viac ako 5 me-
siacov do zapísania 84 spoluvlastníkov do LV. 
Ďalej nasledovalo už v kratšom slede vybavenie 
IČO, daňového identifikačného čísla DIČ, zho-
tovenie pečiatky a založenie bankového účtu, 
všetko bolo hotové v marci 2020. Na vybavenie 
právnej subjektivity a chod spoločnosti do júna 
2020 si Cenzuár požičal od Urbáru Beckov 300 
EUR a 150 EUR od Ing. Masla.

Na spoločnej nehnuteľnosti hospodária 4 sub-
jekty: Poľnohospodárske družstvo Beckov, 
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové, 
Gazdovstvo s.r.o. zo Štvrtka a T.Vavro z Tren- 
čianskych Bohuslavíc. 

Toto je v podstate genéza novo obnoveného 
spolku Pasienkové spoločenstvo Cenzuársky 
spolok Beckov.                                               

Jeho autorom je pre nás dobre známy fotograf, 
architekt Ľuboš Balažovič z Nového Mesta nad 
Váhom. Kto má záujem, môže si ho zakúpiť u 
p. Ivety Martišovej v kancelárii Hradu Beckov 
18.12.2020 alebo po Novom roku. 



Občas ráno, keď prechádzam obcou do práce, 
urobím fotografiu – napr. odpadkov vedľa kon-
tajnera, smetiarov vyvážajúcich odpad, pracov-
níkov obecnej prevádzky pri ich rôznorodých 
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1. a 2. kolo celoplošného testovania na COVID-19 v Beckove

Naša Anička

Danka Badžgoňová

1. kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa konalo 31. októbra a 1. 
novembra 2020 (sobota a nedeľa). Testovanie prebiehalo za prísnych hy- 
gienických opatrení v sálach kultúrneho domu pod dohľadom armády a Úra-
du verejného zdravotníctva SR. Akcii velil Peter Uhlík (Ozbrojené sily SR 
a Ministerstvo obrany SR), vojak z povolania a obyvateľ obce, za PZ bol 
Peter Jambor (PZ SR a Ministerstvo vnútra SR), tiež Beckovčan.

V sobotu a nedeľu sa na testovaní zúčastnili ako dobrovoľníčky Lenka 
Martišová (OcÚ Beckov), Ing. Zuzana Fabušová a Soňa Jaroščiaková; zdra-
votnícke odbery vykonali Beckovčania, zdravotné sestry Andrea Daneko-
vá (so), Martina Gábová (ne), Marianna Mahríková (so-ne), Ingrid Kuníková 
(so), Alžbeta Martišová (ne) a zdravotník Peter Gába (so-ne). Upratovanie 
priestorov pred a po testovaní a počas obedňajších prestávok od 12. do 
13. hod, vykonala Alica Stehlíková, dezinfekciu hasiči. Dobrovoľníci z ra-
dov hasičov: Radoslav Šprincl, Miroslav Malec a Ing. Dávid Jaroščiak. 

Testovania sa zúčastnilo spolu 1038 obyvateľov, z toho asi 100 cezpoľ-
ných. V sobotu niektorí záujemcovia nemohli byť vybavení kvôli nedostat-
ku testov. Obyvatelia sa mohli orientovať, pokiaľ išlo o rady pre odberným 
miestom – kultúrnym domom – aj v živom vysielaní na youtube, v nedeľu 
už táto možnosť nebola. Išlo o Celoplošné testovanie – LIVE – na web-
-stránke obce, cez YOUTUBE bola zriadená aplikácia na sledovanie počtu 
účastníkov pri prvom aj druhom testovaní: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=yL5wbD3fCEk.

DB

činnostiach. A tak som aj NÁHODOU odfotila 
Aničku Škodákovú. Bolo to vo štvrtok ráno, 5. 
novembra 2020, hrabala lístie pri parku, krátko 
po pol ôsmej. Pozdravili sme sa, posťažovala 
sa, že sa jej zle dýcha... a naposledy sa na mňa 
usmiala, nech sa fotka vydarí. Asi o hodinu už 
jej starosta volal záchranku. Cievna príhoda. 
Z nemocnice v Trenčíne ju previezli do Martina, 
kde jej odstránili krvnú zrazeninu a po krátkom 
pobyte vrátili do Fakultnej nemocnice v Trenčí-
ne na liečenie (JIS na neurologickom oddelení). 
Od 20. novembra je v nemocnici v Ilave na od-
delení dlhodobo chorých a čaká na umiestne-
nie do zariadenia sociálnych služieb. Dlhodobé 
znevýhodnenie v mnohých oblastiach jej života 
sa zrazu prejavilo a zasiahlo ju vo veku 53 rokov. 
Zostala imobilná, so zápalom pľúc, v cudzom 
prostredí, bez blízkej osoby – ale v starostlivosti 
dobrých ľudí, profesionálnych zdravotníkov so 
srdcom. 

Pozrite sa na fotku – usmieva sa, hoci sa necítila 
dobre a ťažko sa jej dýchalo, ale pracovala...

Vďaka nej sme mali obec čistú, dokázala poz-
bierať všetky odpadky, ktoré po sebe zanechali 
ľahostajní ľudia. Jej neprítomnosť v obci vidieť 

– všakovaký odpad sa hromadí kde tade, chlap-
ci z prevádzky to nestíhajú odpratávať, lebo 
Anička upratovala verejné priestranstvá nielen 
v pracovnom čase, ale kedykoľvek, keď išla po 
vonku, zodvihla papierik, téglik, fľašku. Svoju 
robotu vykonávala na sto percent. 

Preto vás, vážení občania, prosíme o pomoc 
– ak máte papierik či iný odpad na zahodenie, 
vhoďte ho do smetnej nádoby na ulici, a ak tam 
nádoba nie je, tak si „to“ vezmite so sebou. 
Malo by nám záležať na čistote našej obce. 
Nech to nevyzerá tak ako v pondelok ráno 
(23. novembra 2020), keď vedľa autobusovej 
zastávky pri zdravotnom stredisku ležalo množ-
stvo fľaštičiek a téglikov, hoci odpadová nádoba 
bola tri metre ďalej poloprázdna. Ani sa mi to 
nechcelo odfotiť. 

Anička už nepríde, aby to po vás upratala. 

Dobrá správa je, že sa nájdu aj takí ľudia, ktorí 
nemajú problém upratať čokoľvek na ulici pred 
domom, dokonca niekto sám od seba pohrabal 
lístie Na Barine... 

Patrí im naša úcta.

Pri druhom testovaní 7. a 8. novembra 2020 sa na výsledky čakalo vonku, 
za kultúrnym domom, čo bola príjemná zmena vzhľadom na slnečné poča-
sie.

Dobrovoľníci z 2. kola - hasiči: Ľuboš Hajdúšek, Ing. David Jaroščiak, 
Patrik Šimko, Marek Šutovký; administrátori: Ing. Lucia Kuníková, Rado-
slav Macejka, Bc. Anamária Martišová, Lenka Martišová; zdravotníci: Bc. 
Peter Gába, Mgr. Martina Gábová, Mgr. Ingrid Kuníková, Bc. Marianna Ma-
hríková, Alžbeta Martišová, Mgr. Marta Striežencová.

Všetkým dobrovoľníkom patrí naše veľké ĎAKUJEM!

Obec si uplatnila refundáciu výdavkov na 2. kolo testovania na Okresnom 
úrade v Novom Meste nad Váhom v sume 2214,02 EUR (za 1. kolo sumu 
1950,21 EUR).
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POKOJ, RADOSŤ A BOŽIA MILOSŤ NECH JE S VAMI

A UŽ SÚ OPÄŤ ZA DVERAMI!

Anna Kabelíková 

U nás v Beckove, v evanjelickom cirkevnom 
zbore, začiatok adventu sa niesol v znamení 
vzácnych príležitostí. Najprv sme privítali na 
službách Božích bývalého farára Mgr. Dušana 
Vaňka (teraz v službe ako väzenský duchov-
ný). Výpomocou poslúžila aj študentka teoló-
gie na EBF UK v Bratislave, rodáčka z nášho 
zboru, Michaela Miklášová. A pri nevyhnutných 
bezpečnostných a hygienických opatreniach 
sme po 2. nedeli adventnej v chráme Božom 
uskutočnili pravidelné stretnutie farárov nášho 
Považského seniorátu. Ako vždy pred Vianoca-
mi, tak i teraz, prítomní po krátkej duchovnej prí-
prave pristúpili k Pánovmu stolu a prijali sviatosť 
Večere Pánovej. Prisluhoval domáci farár Mgr. 
O. Peťkovský za asistencie kaplána v Novom 
Meste nad Váhom Mgr. Ivana Klinku. S týmto 
sme sa zároveň po roku služby lúčili a senior 
POS Mgr. J. Ochodnický mu poďakoval za vzor-
né plnenie povinností a poprial mu i v ďalšom 
pôsobení v Myjavskom senioráte Božiu ochranu 
a požehnanie.

Niekoľko týždňov pred vianočnými sviatka-
mi už všetko nasvedčovalo, že takýto advent, 
aký sme prežívali tohto roku, sme tu ešte ne-
mali. Predtým, po mnohé roky, sa z mnohých 
strán viac-menej bezúspešne ozýval čoraz väčší 
nesúhlas s celkovým komerčným zneužívaním 
vianočných sviatkov. Teraz neočakávane a bez 
nášho pričinenia je to trochu inak. Tento rok sa 
nekonajú rôzne besiedky a ani oslavné večierky 
v takom počte a rozsahu, ako to bývalo zvykom. 
Zisťujeme, že sa aj počas Vianoc zaobídeme 
bez veľkého hluku a nadmerného svetla.

Naša pozornosť, ako aj celej spoločnosti, je 
stále viac zameraná na dodržiavanie osobitných 
rád a usmernení odborníkov v záujme ochrany 
zdravia a zachovania života našich blížnych a 
nás samých. Môžeme len súhlasiť s tými, ktorí 
zdôrazňujú, že práve teraz máme novú príleži-
tosť, aby sme adventné a vianočné obdobie, aj 
napriek viacerým obmedzeniam, naplno využili. 
Ako inak sa na to pozrieť, než že práve dobro-
tivý Pán Boh – po čase tichého pôstu v jarnej 
karanténe – nám dal ešte aj tichý advent, aby 
sme konečne objavili hodnotu Jeho darov, ktoré 
ako prichádzajúci hosť v betlehemskom Dieťati 
nám prináša.

Presviedčame sa, že v tom všetkom možno vi-
dieť aj dobrú stránku. Keď už sme okolnosťami 
nútení byť viacej doma, snažme sa využívať to 
na duchovný rast, budovanie vzťahov v rodine... 
Venujme trochu viac času Písmu, modlitbe či 
duchovnej piesni a dovoľme, aby sviatočná ná-
lada nebola iba kdesi okolo nás, ale hlavne v 
nás. Nie je potrebné opakovane zdôrazňovať, 
že iba zmenou nášho osobného postoja môže-
me zmeniť svoje okolie. Potrebujeme preto nut-
ne dávku Jeho pokoja a vnútornej vyrovnanosti. 
Bdelým postrehom zachyťme každé Jeho Slo-
vo, ktorým nás Boh oslovuje, nám otvára brány 
Jeho nekonečnej lásky a milosti.

Prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle radosť po-
čas sviatkov narodenia Božieho Syna a požeh-
nanie z príchodu na svet Spasiteľa sveta nech 
nás sprevádza aj v novom, v 2021. roku!

Farár Ondrej Peťkovský a kaplán Ivan Klinko 
pred oltárom v evanjelickom kostole  
v Beckove

    Ondrej Peťkovský, ev. farár v CZ Beckov

OBZRITE SA
Blíži sa koniec roka poznačeného vírusom, ka-
ranténami... Napriek tomu sa náš starosta, za-
stupiteľstvo, pracovníci obecného úradu a naši 
kňazi snažili urobiť pre nás, čo sa v tomto ob-
medzenom režime urobiť dalo. Chcem im touto 
cestou vysloviť úprimné ĎAKUJEME. 

Minulý rok bol pre mňa umeleckým aj duchov-
ným zážitkom. Tento rok ideme tiež, ako staros-
ta povedal, diétne. Máme krásny adventný ve-
niec, stromček, aj Mikuláš urobil radosť deťom. 

Želám vám krásne prežitie Vianoc a Silvestra 
a prajem, aby nastávajúci rok bol pre nás zno-
vuzrodením zdravia, radosti, šťastia a pokoja. 

   Za seniorov Eva Budiková

SENIOR FRIENDLY
Zaujal ma článok v časopise Senior č.4

Jedná sa o aktivity, ktoré sa snažia spájať seni-
orov s mladšou generáciou, lebo vďaka tomu-
to sa predlžuje o niekoľko rokov čas plnej se-
bestačnosti seniora. Ide o aktivity, ktoré nerobia 
samotní seniori, ale realizujú ich tí, ktorí sú ešte 
aktívni a ktorí to nemajú v predmete činnosti. 
Málokto vie, že aktívne starnúť sa musíme začať 
učiť, už keď máme päťdesiat či dokonca štyrid-
sať rokov!

Záverom týchto aktivít je súťaž KRÁSNE SPO-
LU. Ak by bol tento krátky článok pre niekoho 
inšpiráciou - je webová stránka www.seniorfri-
endly.sk 

   Eva Budiková

Prichádzajú nenápadne, ale s každoročnou 
istotou, že v ten kúzelný večer sa rozžiaria 
očká nielen tých najmenších, ale zmäknú srd-
cia aj tých „tvrďasov“ či skôr narodených. Do 
Vianoc zostávajú približne dva týždne. Prí-
pravy na najkrajšie sviatky v roku v mnohých 
domácnostiach bežia naplno. Upratovanie 
všetkého, čo sa len dá, pečenie vianočných 
dobrôt, zdobenie príbytkov, zháňanie darčekov.                                                                                                       
Toto adventné obdobie – obdobie vnútornej 
a osobnej prípravy na sviatky pokoja – je však 
v tomto roku predsa trochu iné...                                                                                            

Protiepidemiologické opatrenia pred šírením 
nákazy Covid-19 ovplyvnili aj dianie v obci. Boli 
sme nútení zrušiť viacero obecných spoločen-
ských aktivít pre deti i širokú verejnosť, aj ta-
kých, ktoré sa viazali práve k tomuto obdobiu. 
Vôňa adventnej kapustnice a punču sa už po 
iné roky šírila beckovským námestím. Ochotní 
Beckovčania, ktorí veľakrát nezištne spríjem-
ňovali svojimi vlastnoručne vyrobenými oplat-
kami, koláčikmi, či inými výrobkami, ozdobami 
a dobrotami návštevníkom beckovských via-
nočných trhov stretnutia s priateľmi, tento rok 
zostali smutní a ako všetci ostatní – zaskočení. 
Na základe odporúčaní odborníkov a v záujme 
ochrany zdravia sa hromadné akcie nemohli 
organizovať. Aj Mikuláš so svojimi pomocník-

mi – anjelikom a čertom si museli v tomto roku 
dávať veľký pozor, aby nám nedajbože neocho-
reli. Veď napriek šíriacemu sa koronavírusu ne-
chceli sklamať svojich najvernejších kamarátov 
a navštívili ich v materskej a základnej  škole za 
dodržania protiepidemiologických opatrení. Ho-
vorí sa ale, že všetko sa deje pre niečo.                                                                 

O to viac, milí spoluobčania, zamyslime sa a 
skúsme teda toto obdobie prežiť tak, aby nás 
napĺňalo svojím čarom. Pokúsme sa spomaliť 
a čerpať silu zo vzájomnej blízkosti, láskavosti, 
porozumenia a srdečnosti. Zamyslime sa nad 
skutočným zmyslom adventného a vianočného 
obdobia a uvedomme si, prečo je nám na Via-
noce tak príjemne, povznesene a pri srdci tak 
zvláštne... Nuž práve preto, že to dokážeme 
a že máme pri sebe tých, s ktorými chceme byť, 
s ktorými je nám dobre, ktorí sú pre nás dôležití 
– ako soľ...   

A práve preto, milí spoluobčania, v mene všet-
kých členov kultúrnej komisie vám zo srdca že-
lám hlboké prežitie sviatočných chvíľ, plné lás-
ky, pohody a božieho požehnania. Nech si ich 
čaro uchováte v srdci a dokážete z nich čerpať 
energiu aj počas všedných dní nastávajúceho 
roka. A nech je ten NOVÝ ROK 2021 hlavne 
„zdravý“.
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V knižke Črty, povídky a humoresky z cest Jaro-
slava Haška, ktorá vyšla v roku 1955 v Štátnom 
nakladateľstve krásnej literatúry, hudby a ume-
nia (SN KLHU) v Prahe je aj jedna črta s názvom 
Štědrý večer Jana Gočvary a Michala Bec-
kovjana, s.392–395 (prvýkrát bola publikova-
ná v roku 1909). Zaujala nielen majstrovstvom 
autora, ktorý vyjadruje posolstvo Vianoc úplne 
jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, ale 
aj menom jedného z dvoch účinkujúcich, veď 
Beckovjan znamená Beckovčan. 

Začína: „Jan Gočvara a Michal Beckovjan jeli 
na saních z uherského Holiče na svou stranu 
do moravského Lanžhota.“ Boli spokojní, dobre 
nakúpili v Holíči na sviatky – kávu, cukor, punč 
aj orechy.

Tri dni snežilo, lesy okolo cesty boli zapadnu-
té snehom, zver bola hladná a zúfalá v týchto 
dňoch biedy. Gočvara a Beckovjan boli susedia 

Štedrý deň podľa Jaroslava Haška

Deti píšu Bohu na Vianoce

DB

a priatelia. Beckovjan sa pýta: „Odpustil si Ond-
řejovi?“ Jan odpovie: „Ba, odpustil, Michale, je 
Štědrý den, k čemu bych neodpustil, sluší milo-
vat všechno!“ Michal sa hnevá, vraj darebákovi 
odpustil. Lebo zase Janovi zaorie medzu. Ale 
Jan sa nedá zviesť z cesty odpúšťania, aj keď si 
je vedomý, že sa to môže stať: „V ten den, kdy 
se Kristus narodil, nesluší se ubližovat nikomu. 
Vše, co žije, je třeba nechat žít!“ Pripomína, že 
aj Michal na Štedrý večer, keď obdaruje deti, 
vyhodí podľa zvyku hrsť obilia za stodolu, aby aj 
vtáci mali čo jesť. A keby prišiel pocestný, tiež 
by mu dal najesť... 

Zvečerievalo sa, cez cestu im prebehla líška, 
preleteli sojky aj krkavce. Beckovjan stále pre-
mýšľal, nešlo mu do hlavy, že Jan Ondrejovi od-
pustil. Myslel si, že sám seba poškodil. Až k nim 
náhle zaletelo strašné zavitie. Ľudia aj zvieratá 

Milý Pane Bože, ďakujem Ti, že si nám dal nebo 
a zvieratá a more. Ďakujem Ti i za Tvoje nové 
stvorenia, ako sú počítače. Čo ďalšieho chys-
táš? Prajem Ti krásne Vianoce. Ludva (9 rokov)

Milý Bože, dedo hovorí, že keď bol malý, Ty si 
už tu bol. Koľko Ti je vlastne rokov? Daniel • 
Milý Bože, skutočne si chcel, aby žirafa vypa-
dala takto, alebo si ju tak trochu spackal? Dora 
• Milý Bože, ja som adoptovaný. Je to rovna-
ké, ako keby som bol naozajstný? Jenda • 
Milý Bože! Keď nechávaš umierať ľudí, a potom 
musíš robiť nových, prečo si radšej nenecháš 
tých, čo si už urobil? Blanka • Milý Bože, chcel 
by som byť učiteľ, aby som mohol komandovať 
všetkých okolo. Vítek • Bože, každé Vianoce je 
u nás v kostole zbierka hračiek. Moc sa všetci 
snažíme. Vlani som tam dala svoju bábiku. Teraz 
to bude dosť ťažké. Budem musieť dať Človeče, 
nehnevaj sa. Nerada Ti takéto zlé správy píšem. 
Aj tak Ťa mám rada. Terezka (9 rokov)   

Milý Bože, Kain s Ábelom by sa, myslím, toľko 
nezabili, keby mali každý svoju vlastnú izbu. 
Nám s bratom to aspoň funguje. Dan • Milý 
Bože, môj brat je strašný. Hovorí, že som hlúpy, 
pretože som malý (mám osem). Chcel by som 
sa Ťa spýtať, či si tiež robil hlúposti, keď si bol 
malý. Nejakú povodeň, víchricu, alebo si úplne 
zničil nejakú zem? Chcel by som, aby si mi fakt 
odpovedal. Milan (8 rokov) • Milý Bože, mohol 
by si mi povedať, k čomu je dobrá nádcha? Tvoj 
Luděk • Milý Bože, si skutočne neviditeľný, ale-
bo je to len trik? Lucka • Milý Bože, ten džbán 
rozbil Mišo, nie ja. Máš to tu písomne. Hana

Milý Bože, zvieratá sa tiež modlia k Tebe, ale-
bo majú niekoho iného? Iveta • Milý Bože, kto 
kreslí čiary okolo štátov? Barbora •Milý Pane 
Bože, ide to, aby človek mal pár škaredých my-
šlienok a bol napriek tomu stále svätý? Vážne 
len pár. Fakticky. Jakub (8 rokov) • Milý Bože, 
Vianoce by mali byť skôr, pretože deti predsa 
nemôžu vydržať tak dlho byť dobré. Tvoja Betka 
• Milý Bože, je pán farár Tvoj kamarát, alebo sa 
poznáte len pracovne? David • Milý Bože, keby 
som bol Bohom, mne by to tak dobre nešlo. Drž 
sa! Filip • Môj Bože, milujem Ťa, aj keď sa mu-
sím modliť Zdravas Mária. Tánka 

Milý Bože, robím, čo môžem. Franta • Milý 
Bože, vďaka za bračeka, ale ja som sa modlila 
za psíka. Gabika • Milý Bože, prečo má byť člo-
vek dobrý, aj keď to nikto nevidí? Marek • Milý 
Bože, tá víla, čo si poslal, mi dala za zub 5 korún 
a bratovi 25. Takže mi dlhuješ ešte 20 korún. 
Peťo • Milý Bože, brat mi hovoril, ako sa rodia 
deti, ale mne sa to nezdá. Marika

Milý Bože, keď sa budeš v nedeľu v kostole dí-
vať, ukážem Ti svoje nové topánky. Janek • Milý 
Bože, prečo nikdy nie si v televízii? Michal • 
Milý Bože, daj prosím ešte nejaký sviatok medzi 
Vianoce a Veľkú noc. Teraz tam nie je nič, čo 
by za to stálo. Vašek • Milý Bože, pani učiteľka 
vraví, že severný pól nie je presne hore na ze-
meguli. Zmýlil si sa aj niekde inde? Kája • Milý 
Bože, keď sa prebudím, vždycky mám radosť, 
že si nechal všetko tam, kde to bolo. Kristína 

sa zachveli. Bolestné výkriky sa opakovane nie-
sli v čistom mrazivom vzduchu. Z diaľky mu od-
povedalo zavíjanie. Vlci. Uháňajúce kone sa od 
strachu zastavili. Chlapi zišli zo saní a išli za bez-
mocným a zúfalým vitím. Našli jeho pôvodcu. 
„Ach, chytil jsi se!“ zamrmlal Beckovjan a vykro-
čil k zvieraťu v železách, bola to vlčica. Gočvara 
sa Michalovi prihováral, aby ju nezabíjal, je deň 
narodenia Pána..., ale Beckovjan otvoril páku 
želiez a šepkal: „Běž s pomocí Boží!“ a kríva- 
júca vlčica rýchlo mizla v ihličí. Na jej radostné 
vitie jej odpovedali druhovia z diaľky na uhorskej 
strane. „Děkuji ti, bratře“ šepol Jan.

Končí: „Takový byl Štědrý večer Jana Gočvary 
a Michala Beckovjana z moravského Lanžhota.“ 
Poučenie si nájde každý sám.                                                                            

Zimná krajina s jazdcom a Trhový výjav – aj takto 
mohla vyzerať zasnežená cesta a vianočný  jar-
mok v Holíči. Oba obrázky sú od Ladislava Med-
nyánszkeho. Zdroj: Virag Judit Galeria

preložené z českého zdroja  (zdroj: internet)

Nové knihy v OK
11 - 12  2020

Odborná literatúra pre dospelých:

• Marian Klčo a kol., Tripsoft Trnava 2012 
 História Rakovíc 1262-2012

• Ing. Marcel Pilka 
 Obec Rakovice a SCHD 2017 (dar)  
 História pošty v Rakoviciach.

Beletria pre deti a mládež: 

• Ransom Riggs, Plus Praha 2017 
 Domov pre neobyčajné deti slečny 
 Peregrinovej 1

• Ransom Riggs, Plus Praha 2016 
 Bezduché mesto. Domov pre 
 neobyčajné deti slečny Peregrinovej 2

• Ransom Riggs, Plus Praha 2016 
 Knižnica duší. Domov pre neobyčajné 
 deti slečny Peregrinovej 3

Beletria pre dospelých:

• Fredrik Backman, IKAR Bratislava 2015 
 Muž menom Ove

• Juraj Červenák, Slovart Bratislava 2020 
 Anjel v podsvetí. Kapitán Stein 
 a notár Barbarič 7

• Jana Pronská, Slovenský spisovateľ 2020 
 Srdcom a mečom

• Julie Klassen, i527.net 2020 
 Most na Belle Island

• Gaelen Foley, Slovenský spisovateľ 2020 
 Tajomný vojvoda

• Julie Caplinová 
 COSMOPOLIS Bratislava 2020 
 Kaviareň v Kodani

• Jo Nesbo, IKAR Bratislava 2020 
 Kráľovstvo

• Agnos Martin-Lugand, Lindeni BA 2020 
 Smútok lásku neodplaví

• Ella Carey, FortunaLibri 2016 (dar) 
 Dom pri jazere

• Julie Klaseenová, I527.net 2013 (dar). 
 Učiteľova dcéra
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Veľká súťaž v bicyklovaní na Barine 2000
Vzhľadom na neľahkú situáciu ohľadne pandémie Covid-19 sme rovnako ako pred-
chádzajúce roky dňa 11. júla 2020 v sobotu od 10:00 hod. zorganizovali, štvr-
tý bezkonkurenčný závod „Veľká súťaž v bicyklovaní na Barine 2020“. Za krásneho 
počasia sa na súťaži zúčastnilo veľmi veľa detičiek a ich rodičov. Tento rok sa zú-
častnilo najviac detičiek zo všetkých ročníkov, a to 49, čo bolo úžasné. Pretekalo 
sa na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách a na konci súťaže bol aj záverečný 
beh. Zo súťaže vyšli všetky detičky víťazne a dostali už tradične medaile na pa- 
miatku. Týmto sa chcem srdečne poďakovať všetkým, detičkám, ktoré sa zúčastnili 
uvedených pretekov a ich rodičom, ktorí nás podporili s pochutinami pre detičky 
a pomohli s organizáciou týchto pretekov. Ak budeme mať podporu a záujem o túto 
súťaž, určite zorganizujeme aj ďalší ročník tejto super súťaže. Už sa veľmi tešíme. 

Veľmi pekne ďakujem aj starostovi Obce Beckov Danielovi Hladkému, ktorý nás 
rovnako podporil a finančne prispel na medaile. Ing. Marek Jambor

Anna Michalíková, rod. Šebeňová

Kronika obce 1964 – 1996, strana 13:

„Rok 1959 bude pamätným rokom pre históriu 
Beckova. Na pozemkoch „Barónkinej záhrady“ 
vyrástla novostavba 8-ročnej strednej školy.  
Žiaci, občania, ale aj učiteľský zbor netrpezlivo 
čakali, kedy už vymenia nevyhovujúce provi-
zórne učebné priestory za nové učebne. Táto 
slávnostná chvíľa prišla dňa 20. decembra 
1959. Tesne pred Vianocami bolo slávnostné 
odovzdanie školy. Chlad zimného počasia rozo-
hriala radosť prítomných, že dlhoročný sen sa 
vyplnil. Zástupcovia Odboru školstva a kultúry 
KNV a ONV dali novú školu do užívania so že-
laním, aby vychovávala charakterných a statoč-
ných mladých občanov, agilných budovateľov 
socializmu v našej vlasti.“

Šesťdesiate výročie školy v Beckove

Otvorenie novej školy

Spomienky prvých
 ôsmakov

Rok 2020 nám natrvalo zostane v pamäti ako 
rok, kedy nás všetkých zasiahla pandémia ko-
rona vírusu. Život sa nám obrátil naruby. Ob-
medzili sa stretnutia, oslavy, dovolenky – však 
to zažívame všetci.

Beckov by si za normálnych okolností zaiste 
pripomenul vo februári, že sa v r.1960 otvorila 

nová Základná deväťročná škola – ZDŠ – pre 
žiakov od Novej Vsi nad Váhom po Beckov. Bu-
dova bola ešte k 1. septembru nedokončená, 
a tak sme sa učili vo viacerých budovách. My, 
ôsmaci, sme sa učili v bývalej osvetovej besede 
v dvoch miestnostiach, a to 8.A a 8.B  trieda. 
Teraz je tam lekáreň. Učitelia na vyučovanie 
prichádzali z budovy školy, kde bol 1. stupeň – 
pri parku. Učili sme sa tam 1. polrok a 2. polrok 
sme už pokračovali v dokončenej novej budove 
školy.

Pri záverečných prácach, pri čistení, umývaní, 
potom zariaďovaní tried, pomáhali veľmi obča-
nia, a to zdarma. Pamätáme si, že i my, najstar-
ší žiaci, sme dostali drobné pomocné práce 
a zúčastňovali sa ich s radosťou. Presun do 

Otvorenie novej školy: 20. december 1959 
Riaditeľ školy Jozef Barančík. Zdroj: Školská 
kronika 1959/60.

Prví absolventi školy s p. uč. Jozefom Šišovským. Zdroj: A. Michalíková 

nových priestorov bol pre nás veľmi zvláštny. 
Pohybovali sme sa po čistých chodbách a trie-
dach a všetko voňalo novotou. Mali sme šatne  
a pamätám si jednotné podpísané prezuvky. 
Zatiaľ pri škole nebola jedáleň a telocvičňa, pri-
budli až neskôr.

Pred otvorením školy v zime bola na malej tri-
búne pred školou slávnostná akadémia s progra-
mom žiakov a príhovorom predstaviteľov z obce  
a okresu.

Niektorí učitelia bývali v Beckove a niektorí do-
chádzali. V pamäti máme manželov Domčekov-
cov, pani učiteľku Bublincovú, pánov učiteľov 
Šišovského, Valoviča, Piteka a Gebharda. Riadi-
teľom školy bol pán Barančík. Na týchto učiteľov 
si spomíname len v dobrom, pretože v takých 
sťažených vyučovacích podmienkach nás vede-
li pripraviť na ďalšie štúdium. Tí, ktorí odišli už z 
8. triedy na štúdiá, pokračovali všetci úspešne 
a v ničom nezaostávali za inými spolužiakmi. 
Snáď len v telesnej výchove, lebo sme cvičili 
na chodbách – zatiaľ sme boli bez telocvične. 
Na stredných školách sme pokračovali v Novom 
Meste nad Váhom, Trenčíne, Skalici, Modre a 
na odborných učilištiach. S vďakou sme spomí-
nali na našich učiteľov, pretože sme naše školy 
úspešne ukončili. Zvyšok ôsmakov pokračoval 
v začínajúcom 9. ročníku – bol výberový. Ná-
sledne pokračovali tiež ďalej v štúdiu. Niektorí 
po dovŕšení 16 rokov išli priamo pracovať.

Základnú školu sme opúšťali 14 - 15 roční. Už v tomto veku sme temer ka-
ždý, okrem učenia, pomáhali rodičom doma, na poli, pomáhali opatrovať 
súrodencov, pretože vtedy boli viacpočetné rodiny. Veľakrát sme úlohy 
písali večer alebo ráno. Nie z lenivosti, ale preto, že na učenie nebol nie-
kedy čas. Napriek tomu sme sa snažili o dobré známky a túžili po vzdelaní 
a dostať sa na dobrú školu. A viacerým sa to aj podarilo.

Bola radosť počúvať na našich stretnutiach, boli len dve, že sa nám darí, 
máme dobré a šikovné deti, dobré manželstvá. A tu vidíme tú mravčiu 
prácu našich učiteľov, tu v Beckove a nesmieme zabudnúť i tých z Nového 
Mesta nad Váhom, kde sme navštevovali 6. a 7. ročník.

Beckov stále žije bohatým kultúrnym a spoločenským životom. Som rada, 
že keď sa ma niekto neznámy spýta, odkiaľ pochádzam, z akej obce, tak 
odvetím, že blízko od Beckova, hneď sa zorientuje.

Beckov zanecháva na mňa príjemné spomienky i preto, že má bohatú 
históriu a v mojich osobných údajoch mám zaznamenané trikrát miesto 
konania Beckov. Keď prechádzam cez Beckov, tak vždy vzhliadnem na 
hrad, ev. a. v. kostol a školu. Tieto tri body sú pre mňa drahé a vyvolávajú 
príjemný uspokojujúci pocit.
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DEŇ JABLKA 2020 NA NAŠEJ ŠKOLE
Jablko je na Slovensku symbolom boja pro-
ti rakovine a inšpirácia zdravého životného 
štýlu, je symbolom fyzickej, kultúrnej a ge-
netickej pestrosti. Svetový DEŇ JABLKA sa 
slávi vždy 21. októbra, a toto známe ovocie 
si skutočne zaslúži pozornosť. 

Na našej škole sme sa snažili pripomenúť si 
Deň jablka rôznymi aktivitami. Ako všetci dob-
re vieme, boli sme obmedzovaní sprísneným 
režimom, takže aktivity sa odohrávali iba v jed-
notlivých triedach a v rôzne dni. Našťastie sme 
to stihli v týždni od 19. do 23. októbra 2020. 
Pretože o pár dní na to, sme už odchádzali na 
dištančné vzdelávanie. Aktivity si pre žiakov 
pripravili triedne pani učiteľky z prvého stupňa 
a pani učiteľky Hladká a Kučerová z druhého 
stupňa. Mladší žiaci tvorili básničky o jabĺčku, 
priniesli si rôzne recepty na jedlá z jabĺk, vyrobili 
jabloň ako puzzle. Pani učiteľky im vysvetľovali, 
aké sú jablká zdravé a že máme veľa rôznych 
odrôd tohto úžasného ovocia. V rámci výtvarnej 
výchovy a techniky žiaci vyrábali, vykrajovali, zdobili, kreslili, lepili... a jedli. 
Popri vyrábaní a vykrajovaní si odhrýzali z jabĺk, alebo toľko vyrezávali, 

   Katarína Kučerová

až celé jablko zjedli. A tak mohli začať vyrezávať 
od začiatku. Takže hravým a nenásilným spôso-
bom sme podporili u detí konzumáciu ovocia. 
Niektorí si priniesli z domu aj desiatu: jablkové 
štrúdle, koláčiky, nápoje (no, kde-tu sa našiel 
aj jablkový cukrík). Žiaci si pripravili výstavky zo 
svojich výtvorov, vyzdobili si tematicky triedy, 
urobili veľmi pekné nástenky. Aj si zatancovali 
a zaspievali. Veríme, že o rok sa situácia zlepší 
a budeme môcť Deň jablka odprezentovať vo 
väčšom štýle a trebárs aj súťažne, tak ako po 
minulé roky. Touto cestou ďakujeme rodičom, 
že poskytli okrem jabĺk, aj rôzny materiál na vý-
zdobu tried. 

Keďže je tento článok môj posledný v tomto 
kalendárnom roku, dovoľte mi popriať vám, 
všetkým čitateľom BN, najmä veľa zdravia, málo 
zloby, viac úcty a porozumenia, menej priekov, 
veľa úprimných priateľov, žiadnych závistlivcov. 
Prajem vám krásne, ničím nerušené vianočné 
sviatky, plné fyzického i duševného oddychu, 

upokojenia sa a načerpania síl do nového roka 2021. Našim žiakom že-
lám, aby sme sa zdraví a plní chuti do čerpania nových vedomostí stretli 
v januári už osobne na chodbách školy. 

Práce žiakov 1. a 2. ročníka 
a Školského klubu detí
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Denný stacionár
 v NMnV

Nedožitých 90 rokov Jána Pavloviča

V Novom Meste nad Váhom je pripravované 
spustenie prevádzky Strediska Evanjelickej 
DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom – denné-
ho stacionára. Denný stacionár má svoje síd-
lo v zborovom dome cirkevného zboru ECAV 
v Novom Meste nad Váhom, neďaleko mestskej 
knižnice.

Privítanie prvých záujemcov a začiatok posky-
tovania služieb je naplánované na január 2021. 
Denný program je naplánovaný tak, aby bol 
vhodným a podporujúcim najmä pre senio-
rov, no sme pripravení byť čo najviac prístupní 
aj pre iných dospelých ľudí, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej osoby a majú stupeň odkáza-
nosti najmenej III, podľa prílohy č.3 Zákona  
č.448/2008 Z.z.

V dennom stacionári sa služby poskytujú od 
7.00 hod. do 17.00 hod. Príjemca sociálnej 
služby má zabezpečenú nielen opateru a teplý 
obed, ale aj kontakt s inými ľuďmi a zmysluplný 
program. Každý deň bude príležitosť na ranné 
zamyslenie nad Biblickým slovom, rannú roz-
cvičku a na jednu z aktivít rôzneho druhu – napr. 
tréning pamäte, rozhovory o súčasnom dianí, 
ale aj o tom ako sa žilo v minulosti, ručné a kre-
atívne práce, hranie spoločenských a kartových 
hier a podobne. Poobede bude priestor na od-
dych v polohovateľných či klasických kreslách. 
Poobedný program je voľnejší, s možnosťou ísť 
na prechádzku, či uskutočniť rozhovor pri šálke 
kávy alebo dobrého čaju. Starostlivosť a podpo-
ru zabezpečujú opatrovateľky, inštruktor sociá-
lnej rehabilitácie a sociálny pracovník. Využívať 
služby stacionára je možné počas pracovných 
dní a závisí len na vašej potrebe a vzájomnej 
dohode, či budete využívať služby celodenne, 
alebo len časť dňa, prípadne len v niektoré dni.

Pobytom v stacionári je možné urobiť veľa pre 

Dňa 4. decembra 2020 by sa dožil životného 
jubilea, 90 rokov, beckovský rodák, evanjelický 
kňaz, Ján Pavlovič. Pred rokom sme si trikrát 
povzdychli pri spomienke na neho – bohužiaľ, 
boli to smutné momenty. Prvý z nich bol 26. 
október – deň, keď náš brat vo viere skončil 
pozemskú púť a jeho duch odišiel k Otcovi. 
Druhým bol 2. november, a práve v ten deň, na 
Pamiatku zosnulých, sa konala pohrebná roz-
lúčka s telesnými ostatkami v jeho dlhoročnom 
pôsobisku, ev. a. v. chráme Božom v Poprade. 
Tretíkrát sa jeho najbližší príbuzní a známi stíšili 
22. decembra pri ukladaní urny na mieste hro-
bového odpočinku na cintoríne v jeho rodnom 
Beckove.

Pri príležitosti spomienky na 500. výročie od 
zrodu evanjelickej cirkvi – Reformácie – napí-
sal František Šťastný knihu s názvom Rozho-
vory s evanjelikmi rôznych profesií. Okrem 22 
osobností, zaradil to tejto publikácie aj nášho 
rodáka Mgr. Jána Bernarda Pavloviča. Z roz-
právania o jeho životnej ceste po vysvätení za 
evanjelického kňaza v roku 1959 vyberám tieto 
slová, ktoré odzneli pred tromi rokmi v dialógu 
v tejto knihe:

to, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svo-
jom domácom prostredí, napriek zhoršujúcemu 
sa alebo náhle zhoršenému zdravotnému stavu. 
Je málo zariadení, ktoré by podporovali v aktivi-
te práve človeka v seniorskom veku a cielene sa 
zameriavali na fyzickú aj duševnú aktivitu, ktorá 
je pre celkovú vitalitu veľmi dôležitá. Pravidel-
ná návšteva denného stacionára môže seniora 
povzbudiť, napĺňať radosťou, očakávaním a vý-
znamne spomaliť úpadok súvisiaci s niektorými 
ochoreniami psychického charakteru, prípadne 
byť priamo ich prevenciou. Blízkej rodine môže 
využívanie služieb v stacionári vyriešiť potrebu 
starostlivosti o svojho blízkeho v čase, keď oni 
potrebujú byť prítomní v práci. Poplatok za vyu-
žívanie služieb denného stacionára je vo výške 
1,5 EUR/deň + strava.

Ak vás zaujala možnosť využívania služieb den-
ného stacionára, a chceli by ste sa prihlásiť, je 
potrebné podať si k nám Žiadosť o zabezpeče-
nie poskytovania sociálnej služby. K tejto žiados-
ti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty: 

• Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu v dennom stacionári s vyznačenou prá-
voplatnosťou. Prikladá sa originál, alebo overe-
ná kópia. • Posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu, pričom pre možnosť nárokovať si prí-
spevok od štátu je potrebný stupeň odkázanosti 
najmenej III. Ku žiadosti stačí priložiť kópiu. • 
Aktuálny výmer o dôchodku. • Čestné vyhláse-
nie o majetku. Toto tlačivo je potrebné odovzdať 
s overeným podpisom.

O vystavenie „Rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu“ a „Posudku o odkázanosti na 
sociálnu službu“ musíte požiadať mestský či 
obecný úrade v mieste vášho trvalého bydliska. 
V tomto kroku žiadate spomenutý úrad o po-
súdenie odkázanosti na sociálnu službu. Toto 
posúdenie môže trvať dlhšiu dobu, rátajte s ob-
dobím približne 1-2 mesiace. 

Pre bližšie informácie nás neváhajte  kontakto-
vať, radi vám odpovieme na vaše ďalšie otázky, 

„Dennodenne sa utvrdzujem vo viere o Bohu. 
Hospodin Otec dobrotivý pozná úmysly, ktoré 
má s nami. Úmysly smerujúce k blahu a nie ne-
šťastiu. Dať nám budúcnosť a nádej...“

 Ing. Darina Jarábková

Spoločenská kronika 
(11-12/2020)

Dominik Martiš a Zuzana Uškertová

50 rokov: Monika Nováková
55 rokov: Viliam Vazovan
60 rokov: Ivan Holota, Ing. Ján Križan, 
Karol Medňanský, Oľga Uherčíková, 
Emília Mahríková, Eva Mináriková,  
Mgr. Mária Piatničková 
65 rokov: František Kužma, 
Peter Hladký, Eva Škarková
70 rokov: Eva Budiková, 
Mária Štefániková 
75 rokov: Marián Sládek
85 rokov: Anna Juríková,  
Bedriška Ondrujová, Veronika Hlávková 
90 rokov: Terézia Gálová

Ľubica Čiklová, Elena Bánovská 

Manželstvo uzavreli

Blahoželáme

Rozlúčili sme sa

prípadne poradíme s postupom vybavenia žia-
dosti.

BLAHOŽELANIE

Dňa 15.12.2020 sa v plnom zdraví a v dob-
rej kondícii dožíva životného jubilea dlhodobý 
poľovnícky hospodár, v súčasnej dobe člen PZ 
Nimród Dolné Saliby p. František Šereš. Našu 
obec začal navštevovať od začiatku 70. rokov za 
účelom výkonu práva poľovníctva a s tým spoje-
ných akcií, ktoré realizovalo PZ Beckov. Mnohí 
zo združenia si radi spomíname na chvíle stráve-
né s ním a jeho priateľmi v prírode beckovského 
chotára. 

Celý produktívny vek pracovala na PD Dolné 
Saliby ako skladník. Vo voľných chvíľach sa ve-
noval a venuje v prvom rade poľovníctvu a pes-
tovaniu zeleniny. Do ďalších rokov života jubi-
lantovi pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa 
poľovníckych zážitkov želá predseda PZ Hurban 
Beckov Miroslav Uherčík, členovia výboru PZ 
a členská základňa.  PH

Mgr. Ing. Zuzana Krchnavá – riaditeľka, telefón 
0907 699 412, e-mail: stacionarnm@gmail.com



50. výročie úmrtia 
115. výročie narodenia

Dostal som otázku: aký bol môj otec? Priznám 
sa, že nejak zvlášť som nad týmto nerozmýšľal. 
Bral som ho samozrejme ako otca: dobrého, 
láskavého, spravodlivého, starostlivého, ale aj 
primerane prísneho. Nezažil som iných „svo-
jich“ otcov, takže nemôžem porovnávať. Ale pre 
mňa taký bol.

Obyčajne hodnotili môjho otca druhí, ktorí ho 
tiež poznali a môžem povedať, že ich hodnotenie 
sa od toho môjho ani nelíšilo. Dobre mi padne, 
keď som sa náhodou stretol a stretávam s jeho 
bývalými žiakmi, tak s úctou a v dobrom na neho 
spomínajú. Pre svoju dobrotivú povahu bol obľú-
bený i u väčšiny kolegov, či už učiteľov alebo 
spisovateľov.

Ale, aký bol doma? Možno, že zo všetkých jeho 
štyroch detí ja ako najmladší som si ho najviac 
užil a poznal. Viac sa mi mohol venovať, lebo už 
nebol tak zaneprázdnený rôznymi verejnými čin-
nosťami, ako to bolo u starších súrodencov.

Otec pochádzal z chudobnej rodiny žijúcej na 
dedine (Zámostie). Od desiatich rokov vyrastal 
bez náhle zomrelého otca. Svoje zážitky zbieral 
od cudzích ľudí, hlavne od jeho suseda Ujka. 
Ten ho zaúčal do dedinského života. Bývali pri 
Hrone (humno končilo hneď pri toku), v okolí 
krásne hory, plné lesného života. To všetko, čo 
zažil, opisuje (aj s patričným prifarbením) vo svo-
jich dielach. A toto všetko sa snažil vštepiť do 
môjho života a správania. Čo to bolo? V Novom 
Meste nad Váhom, kde sme bývali a ja aj stále 
bývam, sme pravidelne chodili cez prázdniny k 
Váhu (jemu to pripomínalo rodný Hron), kde ma 
naučil plávať. 

To, že celý život pôsobil ako učiteľ, tak sa správal 
aj v súkromí – učil mňa. Mali sme malú záhradu, 
takže čo bolo treba urobiť v záhrade, pritom som 
pomáhal, a tým zbieral ďalšie a ďalšie skúsenos-
ti. K rodinnému domu patrí aj psík (Buro) a jeho 
sme zase učili spolu. Podľa otcovho návodu sme 
pre neho spravili aj búdu. To musím pripomenúť, 
že otec nebol len intelektuálne „zručný“, ale aj 
manuálne. Asi to mali v rodine – jeho otec bol 
drotár a aj dvaja strýkovia boli veľmi zruční, hlav-
ne vedeli pracovať s kovom. Nožíky celokované, 
mlynček na kávu, žehličku mám napríklad stále 
odložené na pamiatku.
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Dominik Štubňa Zámostský (20.12. 1905 - 21.12. 1970)

Aký bol môj otec

V beckovskej štátnej 
ľudovej škole 

Meno učiteľa a spisovateľa Dominika Štubňu 
Zámostského je známe predovšetkým starším 
absolventom niekoľkých štátnych ľudových 
škôl, meštianskych škôl i gymnázií, vrátane 
štátnej ľudovej školy v Beckove, na ktorých učil 
v rokoch 1926 až 1965.  

Narodil sa 20. decembra 1905 v Zámostí, dnes 
časť obce Nemecká, okres Brezno, a zomrel 
21. decembra 1970 v Novom Meste nad Váhom 
vo veku 65 rokov. 

Základné vzdelanie získaval od roku 1912 v Pre-
dajnej, Dubovej a Zámostí; v Banskej Bystrici 
študoval na gymnáziu (1918–1922) a na uči-
teľskom ústave (1922–1926). Ako učiteľ začí-
nal v Turzovke – Korni (1926-1928), učil na via-
cerých miestach, až sa v roku 1947 definitívne 
usadil v Novom Meste nad Váhom. Do dôchod-
ku (invalidného) odišiel v roku 1964 z gymnázia. 

Naučil ma píliť a rúbať drevo, lebo sa kúrilo  
v sporáku a v peci. Prvé základy kreslenia a hry 
na husliach som dostal od neho, lebo ako stará 
škola učiteľov, aj toto museli ovládať. Zapojil nás 
so sestrou do divadelných hier, ktoré nacvičoval 
s ostatnými žiakmi v škole. Svoju svedomitosť 
potvrdzoval aj tým, že na každý vyučovací deň 
si večerom poctivo vypracovával písomnú prí-
pravu. 

Jeho láskou bol aj pobyt v prírode: vedel spraviť 
„mlyn“ na potoku, chytať vodné živočíchy, do-
dnes poznám veľa húb, ktoré sme chodili spolu 
hľadať a zbierať. Matka z nich vedela pripraviť aj 
chutné jedlá. Dodnes je u mojej rodiny pochúť-
ka „hríbová omáčka z dubákov“, ktorú tradične 
robíme na štedrovečernú večeru.

A aby som nezabudol, výborne ovládal hru s ru-
kami a prstami ako tieňohru na stenu. No a čo 
sa týka jeho literárnej činnosti, my ako rodina 
sme boli prvými čitateľmi a menšími kritikmi jeho 
básničiek, poviedok a iných literárnych počinov.

Ale čo mi utkvelo najmä v pamäti, bola naša 
súdržná rodina, ktorú viedol môj otec, ale i naša 
matka – bez nej by nebol tým, čím bol. Bola jeho 
oporou, múzou a nenahraditeľnou osobou v ro-
dine.

Tak aspoň takto v krátkosti, aj taký bol môj otec, 
na ktorého si s láskou spomínam.

Ing. Marián Štubňa

DB

Jeho učiteľská aprobácia bola slovenský jazyk, 
dejepis a zemepis. 

Do Beckova prišiel v školskom roku 1928/29, 
do tunajšej štátnej ľudovej školy bol preložený 
ako dočasný učiteľ v Uhorskej Skalici výnosom 
referátu Ministerstva školstva a národnej osve-
ty zo dňa 8.XI.1928 č. 50 195/I.929. Nastúpil 
3. decembra 1928 s platnosťou od 1.12.1928 
a od 7.2.1929 bol poverený správca školy. Mal 
dve kolegyne, učiteľky: od roku 1919 tu učila 
Mária Šimková, dcéra dlhoročného beckovské-
ho richtára Karola Šimka, a 8.11.1928 prišla do 
Beckova def. učiteľka v Čachticiach Lujza Púh-
lová.  

V Beckove sa zblížil so svojou kolegyňou Má-
riou Šimkovou, ktorá sa stala jeho manželkou 
(1930) a matkou ich štyroch detí: Dominik 
(1931–1999), Monika (1933–2001), Anastázia 
(1937) a Marián (1939).

V priebehu šk. roka 1929/1930 nadobudol 
klasifikáciu pre školy meštianske. V Beckove 
sa aj jeho zásluhou slávil 17. mája 1931 prvý-
krát DEŇ MATIEK (Školská kronika, str. 47). Od 
21.7.1932 získal definitívu ako správca školy 
v Beckove. S platnosťou od 1.12.1932 Dominik 
Štubňa, def. správca štátnej ľud. školy v Bec-
kove, na vlastnú žiadosť bol preložený na meš-
tiansku školu do Nového Mesta nad Váhom (s. 
52-53), kde nastúpil 1.3.1933, a Mária Štubňo-
vá bola poverená správou školy v Beckove do 
konca šk. roka. 

Počas piatich rokov v Beckove (1928–1933) 
písal aj školskú kroniku, zápis doplnil aj výstriž-
kami z okresných novín, keď sa písalo o ňom 
a škole. 

Od 2. septembra 1933 bol preložený aj s man-
želkou Máriou do Chtelnice pri Hlohovci, kde 
učil v meštianskej škole (1933-1939). Od janu-
ára do augusta 1939 učil v Novom Meste nad 
Váhom, počas vojny (1939 – 1945) pôsobil 
v Ružomberku ako školský inšpektor. V šk. roku 
1945/1946 učil na meštianskej škole vo Valaš-
skej Belej, potom v Čachticiach (1946/1947) 
a od roku 1947 v Novom Meste nad Váhom. 

Dominik Štubňa Zámostský sa do povedomia 
slovenskej verejnosti zapísal nielen ako dobrý 
učiteľ, ale aj ako autor predovšetkým detskej 
literatúry, používal pseudonym Ján Riecky. Pí-
sal pre deti a mládež eseje, poéziu. Jeho prvé 
literárne práce boli publikované od polovice 
30. rokov: Z domova i zo školy (1936), A zas 
je svetlo (1936), Lapačka (1940), Po žatve 
(1943), Na výslní (1945), Zlaté lístie (1945), 
V klepci na líšky (1946), Z čarovného sveta 
(1947), Patrónka Slovenska (1948), Farebné 
skielka (1948), Máme nové ihrisko (1951), Det-
ské radosti (1952), Posledný vodnár na Váhu 
(1953), Príhody od Hrona (1955), Z domova 
i zo školy (1958), Beckov dar (1966), Lesný 
rozhlas (1966), Medvieďa zo Studenej doliny 
(1970), Perličky z rosy (1970), Zakopaný zvon 
(1972). Posledné dielo – Básne, poviedky, po-
vesti, spomienky (1995) – vydal jeho syn Ma- 
rián Štubňa. Tituly, vyznačené hrubšie, máme aj 
v obecnej knižnici. 

V roku 1971 mu bola udelená im memoriam 
Cena Fraňa Kráľa za jeho prínos pre literatúru 
pre deti a mládež.

Dominik Štubňa so žiakmi beckovskej školy na konci školského roka 1931-1932



val aj maliarstvo. V riadnom štúdiu pokračoval 
na Polytechnike vo Viedni a na Univerzite v Ber-
líne študoval politické a prírodné vedy. Po skon-
čení štúdií hodne cestoval, pobudol v Prusku, 
Taliansku, Bavorsku.  

Po roku 1853 sa usadil v Rakoviciach (Rákfalu, 
Rakovicz). Dénes Mednyánszky sa napokon ne-
dal na dráhu historika umenia, ani archeológa, 
najviac ho zaujali prírodné vedy, hlavne geoló-
gia. V roku 1854 sa stal spoluzakladateľom 
Učenej prírodovednej spoločnosti v Bratislave. 
Jeho odborné práce sa vo vedeckých kruhoch 
tešili vážnosti, už 10. decembra 1865 sa stal 
členom Maďarskej akadémie vied. V rokoch 
1864 – 1878 bol zvolený za predsedu Zdru-
ženia lekárskych a prírodných vied, v ročenke 
združenia ako prvý publikoval článok v maďar-
čine. 

Maďarský barón Mednyánszky Dénes József 
de Aranyosmedgyes alebo Dénes Mednyánsz-
ky de Mednye et Medgyes (19.11.1830 Rako-
vice – 28.12.1911 Viedeň) – politik a vlastenec, 
spisovateľ, geológ, člen Maďarskej akadémie 
vied, mladší syn baróna Alojza Medňanského – 
Mednyánszky Alajos (1784–1844) a grófky Ag-
nesy Majlátovej – Majláth Ágnes (1798–1855), 
brat Hedvigy Lederer (1821-1903) a Gejzu 
Mednyánszkeho (1823-1861). 

Detstvo a mladé roky Dénesa (meno nechávam 
v podobe, akú jeho nositeľ používal) sú viaza-
né na rodné Rakovice. V rokoch 1845-1847 
ho ovplyvnil vychovávateľ Arnold Ipolyi (1823-
1886), neskorší biskup a historik umenia, ktorý 
počas štúdia v Rakoviciach robil inventarizáciu 
knižnice Alojza Mednyánszkeho, narátal 5610 
zväzkov. Knižnica obsahovala aj archív, v ktorom 
boli uložené rukopisy notícií Mateja Bela (1684-
1749), staršie listiny z pozostalosti kráľovského 
archivára Adama Rajčániho a odpisy rôznych 
listín, tritisíc odtlačkov pečatí, herbár, mapy, ob-
razy a rôzne ďalšie predmety. 

Druhým vychovávateľom a učiteľom mladého 
Dénesa bol Flóris Rómer, ktorý svojho žiaka pri-
viedol k záujmu o archeológiu a neskôr sa stal 
jeho celoživotným priateľom. Súkromne študo-
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Otvorila sa mu cesta k úspešnej kariére. V roku 
1866-1867 sa stal hlavným županom Trenčian-
skej župy. V roku 1867 bol vymenovaný za hlav-
ného komorského grófa, čo bol najvyšší banský 
úrad v Banskej Štiavnici (Selmec). Zároveň pô-
sobil ako riaditeľ štiavnickej Baníckej a lesníckej 
akadémie (založená v roku 1762) – bol posled-
ný, ktorého do tejto funkcie vymenoval rakúsko-
-uhorský cisár. V tom čase sa aktívne podieľal 
na zavádzaní maďarčiny ako vzdelávacieho 
jazyka na škole (miesto nemčiny), s kolegami 
vydávali nové učebnice v maďarskom jazyku. 
V marci 1869 bol zvolený za poslanca za mesto 
Banská Štiavnica, v roku 1873 bol zakladateľom 
miestneho hasičského zboru. V roku 1871 do-
stal vyznamenanie Malý kríž uhorského kráľov-
ského rádu sv. Štefana. 

Svojho úradu sa vzdal v roku 1873, aby sa na-
plno mohol venovať písaniu. Prispieval do rôz-
nych, hlavne hospodárskych časopisov. Zane-
chal po sebe všestranné dielo, písal odborné 
geologické, banícke, teologické i historické 
štúdie. Medzi jeho najdôležitejšie práce patria: 
Geologická prechádzka po zaujímavých regió-
noch Maďarska (Nové maďarské múzeum II.) 
1851–1852; Geologický a technický význam 

vápna v Uhorsku, 1870; Drážkovanie Gotthar-
dovho tunela (banské a hutnícke dokumenty), 
1874. 

Po presťahovaní do Viedne venoval v roku 1896 
svoju cennú knižnicu Eötvösovmu Jozefínske-
mu kolégiu v Budapešti, ktorá nesie jeho meno 
– Eötvös József Collegium Mednyánszky Dé-
nes Könyvtár és Levéltár. 

Jeho manželkou sa stala Agáta (Ágota Anna 
Mária Johanna Terézia) Ghyczy (31.10.1841 
– 22.9.1934 Brunovce), dcéra Rafaela Ghyc-
zy a Janky Vietorisz, dedičky kaštieľa Lúka a 
panstva Tematín (komposesorát). Agáta sa zdr-
žiavala v Rakoviciach, Brunovciach a Mednom 
(zdroj: 3, s. 192). 

Dénes a Agáta mali jediného syna Imricha – 
Imre Pál Mednyánszky (26.10.1861 Rakovice, 
Rákfalu – 28.5.1923 Terst), barón, ktorého 
prvou manželkou bola Anna Godáry (1880 -?) 
– svadba sa konala 15.11.1898, deti nie sú do-
ložené. Druhou manželkou bola Mária Magdalé-
na (Magdolna) Ambró de Adamócz (19.10.1887 
Budapešť - ?) – svadbu mali 9.5.1923 v Brunov-
ciach, ale dlho sa spoločnému životu netešili, 
keďže Imre zomrel zrejme na svadobnej ceste 
v Treste po dvoch týždňoch... a bez potomkov.

Imrich sa spomína v súvislosti s panstvom Lúka, 
v roku 1887 sa stal spoluvlastníkom kaštieľa. 
Jozef Ľudovít Holuby (1902) uvádza baróna 
Mednyánszkeho – Imricha alebo jeho otca Dio-
nýza – ako autora mramorovej dosky na hrade 
Tematín, ktorú dal zhotoviť v roku 1899 a ktorú 
v roku 1919 obyvatelia už Československej re-
publiky pre jej maďarský text zničili. 

Dénes pokladal za svoje hlavné sídlo kaštieľ 
v Rakoviciach (obrázky 6-7), v ktorom sa narodil 
a vyrastal spolu so svojimi staršími súrodenca-
mi. V prameňoch sa uvádza, že všetky deti sa 
narodili vo Veselom, ale tam boli len krstené, 
a časť rodiny bola v kostole pochovaná. Ešte 
poznámka, Alojz Mednyánszky s prvou man-
želkou, grófkou Máriou Antóniou Bolza (30.6. 
1789 – 25.3. 1810 Beckov), mali tri deti, Jo-
zefa (nar. 1800), Karola (nar. 1806) a Štefana, 
ktorý sa narodil a zomrel v roku 1809 (zdroj: 
arcanum.hu). 



Miklós Mednyánszky v tejto knižke uviedol 
zoznam článkov Dénesa Mednyánszkeho (s. 
169–171), zaradil tam aj Dénesov článok Med-
nyánszky Jónás nászvendégei Beckón, 1664-
68, ktorý publikoval v roku 1882 (Hostia na 
svadbe u Jonáša Medňanského v Beckove). 
Zdá sa, že podľa novších výskumov Déneso-
ve tvrdenia by mali byť korigované, išlo zrejme 
o svadbu Jonášovej dcéry Márie Mednyánszkej 
a ženíchom bol János Labsánszky; svadba sa 
konala na jeseň 1657 v kaplnke hradu Beckov 
(pozn. 5). Ostatné Dénesove výskumy z histórie 
jeho rodiny zostali v rukopise, ktorý v roku 1900 
(?) dokončil v Rakoviciach – Rodina Mednyán-
szkych z hľadiska genealogického a heraldické-
ho (3, s.385).

Ponúka sa otázka o Dionýzovom vzťahu k Bec-
kovu – možno na ňu odpovedať kladne? Určite 
sa zdržiaval u svojich príbuzných, u bratranca 
baróna Eduarda a jeho syna, slávneho maliara 
Ladislava. Medzi príbuznými prebiehala čulá ko-
rešpondencia, ako o tom svedčia aj zachované 
obálky listov, ktoré boli adresované do Rakovíc, 
Bratislavy i Pešti (zdroj: 12). Vzájomné kontakty 
potvrdzujú zmienky v Denníkoch Ladislava Med-
nyánszkeho, ktorý uja Dénesa často navštevo-
val v Rakoviciach i Viedni. Napríklad 9.7. 1911 
ho navštívil vo Viedni a zapísal si, že: „Je chudák 
veľmi slabý, jeho stav ma veľmi rozosmútil.“ (3, 
s.287). A 23.7. 1911 si zapísal, že u uja stre-
tol jeho syna Imreho (3, s.289). Samozrejme, 
maľoval aj kaštieľ v Rakoviciach (obr. 6). V Den-
níkoch sú uverejnené aj štyri listy (3, s.677–
682), ktoré napísal Dénes Mednyánszky sester-
nici „z druhého kolena“ Margit – Miri Czóbelovej 
– oslovoval ju „milá moja sestra“, v ktorých mal 
starosť nielen o zdravotný stav maliara, ale snažil 
sa jej venovať niektoré veci zo svojho majetku, 
aby v Strážkach uchovala pre rodinu pamätné 
kusy nábytku či iné artefakty. Dénes si písal aj 
s Jankou Sirchichovou, ktorá žila v kaštieli Med-
ňanských v Beckove (3, s.148), najčastejšie si 
robil starosti o Ladislavovo zdravie a štýl života. 
Jeho otec Alojz v Beckove vyrastal, niet preto 
dôvodu pochybovať, že syn naše mestečko 

V rokoch 1856–1858 dal prestavať rakovický 
kaštieľ v klasicistickom štýle a upraviť anglic-
ký park,  ďalšie opravy dal urobiť koncom 19. 
storočia, počas ktorých odkryli staršiu pivnicu 
a domácu kaplnku s polygonálnou apsidou, pa-
triacu starej kúrii. O nálezoch publikoval v roku 
1905 článok, v ktorom predpokladal, na základe  
nájdených tehál so skríženými mečmi, prítom-
nosť johanitov alebo templárov. Rakovický maje-
tok v roku 1890 predal Žigmundovi Kornefeldovi 
(1852-1909), generálnemu riaditeľovi Uhorskej 
všeobecnej kreditnej banky, neskoršiemu prezi-
dentovi budapeštianskej burzy (zdroj 11, s.31). 

Vzťah k rodisku zotrval u Dénesa Mednyánsz-
keho, dá sa povedať, aj po smrti – jeho teles-
né ostatky spočinuli v kostole sv. Bartolomeja 
vo Veselom, kde odpočívajú aj jeho predkovia 
– grófka Jozefína Esterháziová, manželka baró-
na Ladislava Mednyánszky (12.3.1758 Bratisla-
va – 20.10.1840 Veselé), jeho rodičia – barón 
Alojz Mednyánszky (20.4.1784 Priekopa – 
17.6.1844 Hlohovec) a grófka Agnesa Majláto-
vá (4.2.1798 Budín – 8.4.1855 Bologna), i jeho 
brat – barón Gejza Mednyánszky (19.12.1823 
Veselé – 16.2.1861 Budín). Gejza bol župným 
úradníkom v Bratislave, v Barsi (Tekov) a župa-
nom na Orave (1851–1852).  
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Dénesov portrét (obr.1) zdobí stenu pracovne 
jeho potomka Miklósa Mednyánszkeho, maďar-
ského ochrancu pamiatok a banského inžiniera 
z Budapešti, spisovateľa a experta na rod Med-
ňanských. V roku 2016 vydal knižku A Mednyán-
szky család, ktorú, žiaľ, nikomu zatiaľ nenapadlo 
preložiť do slovenčiny, hoci u nás žije asi polo-
vica všetkých potomkov rodu. Autor pochádza 
z barónskej vetvy – jeho predok Pavol Medny-
ánszky dostal barónsky titul v roku 1688, ktorý 
potvrdila Mária Terézia v roku 1750. Na svete 
žije asi 347 potomkov rodu (údaj z r.2017).

Mgr. Dana Badžgoňová

tiež navštevoval, resp. býval hosťom u svojich 
príbuzných, lebo o Beckove sa vyjadroval ako 
o mieste, ktoré dobre pozná. Napokon, aj fotka 
Imreho Mednyánszkeho na koči v beckovskom 
kaštieli z roka 1900, dokumentuje prítomnosť aj 
týchto Medňanských v našom mestečku. 

Na záver mi dovoľte poďakovať Obecnému 
úradu v Rakoviciach za pomoc a darovanie 
monografie ich obce do našej knižnice. Vďaka 
nim, ako aj ďalším informáciám, prístupným na 
internete a v citovaných publikáciách, som moh-
la dokončiť tento článok. Pripomeňme si, že 
Dénes Mednyánszky patril k najvýznamnejším 
osobnostiam rakúsko-uhorského vedeckého  
a spoločenského života druhej polovice 19. sto-
ročia. 

Zdroje:

(1)  Slovenský  biografický  slovník,  IV.  zväzok 
M-Q. Matica slovenská, Martin 1990, s.133 • (2) 
Ercé,  Slovenská  krv,  Bratislava  1942,  s.323  • 
(3)  Ladislav Mednyánszky, Denníky 877–1918. 
SNG Bratislava 2019 • (4) http://mednyanszky.
uw.hu/m002A010.htm • (5) László Fülöp: Újabb 
kiegészítések  Mednyánszky  Jónás  beckói  la-
kodalmi  feljegyzéséhez.  In: http://forumszemle.
eu/2011/03/16/fulop-laszlo-ujabb-kiegeszi-
tesek-mednyanszky-jonas-beckoi-lakodalmi-
-feljegyzesehez/  •  (6)  http://fara-vesele.sk/
dejiny/  •  (7)  https://www.rakovice.sk/obec-21/
historicke-pamiatky/kastiel-110sk.html  •  (8) 
https://www.wikitree.com/wiki/Medny%C3% 
A1nszky-5 • (9) http://miro-martinicky.blogspot.
com/2010/05/zupani - t rencianskej -s to l i -
ce-1141-1913.html  •  (10)  https://csemadok.
sk/jeles-felvideki-szemelyisegek/mednyanszky-
-denes-baro/ • (11) Marián Klčo a kol.: História 
Rakovíc  1262  –  2012.  Tripsoft  Trnava  2012  • 
(12)  Zdroj: Mgr.  Jana  Kerliková,  Beckov  –  Bra-
tislava. • (13) Mednyánszky. SNG 2044, s.383 
• (14) https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Medny%C3%A1nszky_D%C3%A9nes_%E2%80 
%93_Kis_J%C3%B3zsef.jpg.

Fotografie:

(1)  Dénes  Mednyánszky,  portrét  od  Józsefa 
Kissa  (1833-1900),  1879,  olej  na  plátne,  B. 
Štiavnica. Zdroj: 14 • (2) Dénes Mednyánszky. 
Zdroj:  https://iti.btk.mta.hu/images/dokumen-
tumok/konyvtar/eotvoskvttort.pdf  •  (3)  Barón 
Alojz  Mednyánszky,  otec  (Franz  Eybl),  1842. 
Zdroj:  https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:G-
MB.C_786  •  (4)  Dénes  Mednyánszky.  Zdroj: 
Archív SNG, fond Strážky • (5) Ukážka korešpo-
dencie.  Zdroj:  12 •  (6)  Ladislav Mednyánszky, 
Park  vo  večernom  súmraku  (Rakovice),  1910, 
olej na plátne, 0,75x100 cm. Zdroj: 13  (info) a 
(foto):  http://www.ondrejkovics-sandor.com/?l-
g=1&amp=&s=68 • (7) Kaštieľ v Rakoviciach za 
Žigmunda Kornfelda. Zdroj: Arcanum •  (8) Ba-
rón Imre Mednyánszky na koči v Beckove, 1900. 
Zdroj: commons.wikimedia.org.   
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Čie sú to húsky na tej vode, 
čo oni chodia po slobode, 
vo dne, v noci gagotajú, 

mne, smutnému, spať nedajú.

Mal som ja žitka dve merice, 
vysypal som im po trošičke. 

Keď sa húsky nazobali, 
na vodičku posadali.   

(slovenská ľudová)

Prvá adventná nedeľa, 29. november 2020, 
bola v ev. a. v. kostole v Beckove tento rok o tro-
chu pestrejšia. Týmto dňom sa pre všetkých 
kresťanov začal cirkevný rok, jeho prvá časť, 
nazývaná aj vianočný kruh. Začalo sa štvortýž-
dňové obdobie, počas ktorého s očakávaním 
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Advent s prekvapením Učiteľ národov

   Ing. Darina Jarábková, kantorka

Pre každého z nás je známe meno Jána Amosa 
Komenského. Čo sa nám vynorí ako prvé v my-
sli? S čím sa spája meno tejto osobnosti 16. sto-
ročia? Nuž, áno, spája sa so školou, so vzdelá-
vaním. To, v čom bol pre učiteľov novátorom a 
priekopníkom skoro pred štyrmi storočiami, je 
nám, učiteľom v 21. storočí, stále inšpirujúcou 
motiváciou. 

15. novembra sme si pripomenuli 350. výročie 
od úmrtia J.A. Komenského. Spomíname si na 
túto osobnosť práve v tomto roku, ktorý je za-
ťažkávajúcou skúškou nielen pre učiteľov. Celé 
desaťročia, ba storočia, prebiehalo klasické vy-
učovanie prostredníctvom osobného kontaktu 
žiaka a učiteľa, ktorí sa delili a spolu zdieľali prie-
stor v triede. Tento výraz – zdieľať priestor – sa 
však v období pandémie Covid 19 už druhýkrát 
v tomto roku stal dennodennou samozrejmos-
ťou. Bohužiaľ, zdieľanie spoločného priestoru 
fyzicky – vyučovanie „tvárou v tvár“ v triede – sa 
však deje iba prostredníctvom internetu – pri vy-
učovaní „online“.  Teraz je o to ťažšie pridŕžať sa 
myšlienok Komenského. V svojom diele Veľká 
didaktika podáva rozsiahly návod na vyučovanie 
a výchovu. Jedinečný a nadčasový je návod, 
táto myšlienka, ktorú som už dávnejšie uviedla 
v svojom príspevku. 

Podľa Komenského začiatkom a koncom sna-
ženia pedagóga je cesta a neúnavný proces:

„Hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého  by 
učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby 
bolo v školách menej nechutí, zhonu a márnej 
práce, no viac voľného času, potešenia a zaru-
čeného úspechu.“ 

Jeho odkaz sa dá preniesť do všetkých oblastí 
života, pre každú profesiu, pre každého z vás. 
Preto vám  prajem: 

Nech sa vám v každom povolaní darí, nech 
neutrpíte ujmu na zdraví, ovocie práce užívaj-
te a vďačne núdznym, po zvážení, rozdávajte. 
Pohodu s potešením a s vďačnosťou prežívajte.

Húsky, húsky ...

Ing. Darina Jarábková

Do konca roka zostáva už len pár dní. Advent-
né obdobie vrcholí. V domácnostiach sa pri-
pravujeme na sviatočné chvíle s prežívaním vi-
anočných sviatkov. Návštevy najbližších a milé 
rodinné posedenia sú spojené aj s konzumá-
ciou jedinečných, výnimočných, sviatočných 
jedál. Nám, už staršej generácii, sa vynoria zo 
spomienok v tejto súvislosti pečené husi, ich 
oškvarky, pečienka plávajúca v husacom tuku – 
mňam! Veľmi chutné spomienky mám aj teraz. 
Husi patria snáď k najužitočnejšej hydine. Spra-
covať a využiť v domácnosti sa dá z nich skoro 
všetko. V posledných rokoch len málokto vidí 
tieto bielučké, pohodlne cupkajúce, labutiam 
podobné zvieratká, alebo počuje ich typické 
gagotanie na susednom dvore. Bolo by vzácne 
a dokonca raritou, ak by sa u nás v Beckove, 
našla gazdinka, ktorá práve vykrmuje húsky 
k tohtoročným Vianociam. Zdá sa vám čudný vý-
raz „vykrmuje?“ Nuž, vhodnejší a výstižnejší na 
to neviem použiť. V spomienkach si živo pred-
stavujem, ako ma babička zaúčala do tejto „prá-
ce“. Čo to znamenalo vykŕmiť hus? Pre mladšie 
generácie sa pokúsim opísať, čo predchádzalo 

slastnému zalizovaniu sa po zjedení pečenej 
husacinky. Počas 4–6 týždňov pred takouto 
hostinou sa každý deň vybrané húsky ručne 
kŕmili kukuricou. Babička pod pazuchou pevne 
držala húsku obalenú v jutovom vreci, aby netre-
pala krídlami. Palec a prsty tej istej ruky vložila 
medzi zobák. Tak pripravila priestor, do ktoré-
ho druhou rukou vkladala pomastené, chutné 
a výživné kukuričné zrná. Po každej porcii ich 
posúvala jemným masírovaním hrtana. Bola 
som rada, že ma túto procedúru tiež naučila, 
a tak som spolu s ňou trávila niekoľko týždňov  
v maštali. Počas kŕmenia húsok sa na nás nemo 
prizerali a s chuťou prežúvali svoju večeru vo vá-
love – Jahoda a Malina – naše kravičky.

Niekedy sa stalo, že medzi kukuricou bola šup-
ka alebo celé zrnko, ktoré vybehlo opačným 
smerom, nie dolu gágorom, vtedy sa húska 
začínala dusiť. Na takúto urgentnú pomoc bola 
odborníčkou teta Kolárka – „Hrobárka“, kto-

Gustáv Malý - Pastier husí, pred r.1914. 
Olej na plátne, 45x40 cm. Zdroj: SNG_O5987

sledujeme, ako sa deň za dňom približujeme  
k Vianociam a deň narodenia Božieho dieťatka 
je na dosah. Zapálila sa prvá sviečka na ad-
ventom venci (ďakujeme za zhotovenie bratovi 
Viliamovi Krajčovičovi). Aj oltár zmenil vzhľad – 
vymenilo sa chrámové rúcho za fialové.

V advente býva zvyčajne prisluhovaná svia-
tosť večere Pánovej vo všetkých evanjelických 
kostoloch podľa možnosti každú nedeľu. K prí-
prave na príchod Božieho Syna patria aj stredo-
týždňové služby Božie, tzv. roráty. V Beckove sa 
na nich budú stretať bratia a sestry každú stre-
du s br. farárom Mgr. Ondrejom Peťkovským. 
Medzi treťou a štvrtou adventnou nedeľou sa v 
evanjelických cirkevných zboroch uskutočňuje 
modlitebný týždeň. 

V prvú adventnú nedeľu bol do nášho zboru po-
zvaný a prisluhoval sviatosť Večere Pánovej  bý-
valý zborový farár Mgr. Dušan Vaňko (na foto). 
Taktiež poslúžil aj kázňou Slova Božieho.

A to prekvapenie? Po prvýkrát sa rodnému 
zboru prihovorila a tiež liturgovala počas bo-
hoslužieb teologička, študentka Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty v Bratislave, Michaela 
Miklášová (na foto). Písmo sväté – Biblia – je 
v jej rodine Hladkých nepostrádateľnou súčas-
ťou každodenného života už niekoľko generá-
cií. Preto si táto pravnučka kostolníčky, vnučka 
poddozorkyne, vybrala pre svoju životné cestu 
– evanjelium v škole i v budúcom vykonávaní 
duchovnej služby.

Ing. Darina Jarábková

rá mala no to svoj „gríf“ a mnohým susedkám 
vedela zachrániť hus, keď jej zabehlo. Bývala 
kúsok za Barinou, takže od nás to bolo asi 250 
metrov. V takejto chvíli mi však aj táto vzdiale-
nosť pripadala ako cesta nekonečná. Takto som 
párkrát doslova letela aj ja s babičkou ako o pre-
teky, s húskou pod pazuchou, na „pohotovosť“.

Nuž, keď hovorím o úžitku, ktorý sme z husí má-
vali, spomeniem niekoľko vecí:

Pero na písanie – hrubé brko sa šikmo zrezalo 
a ostrý špic namáčal do atramentu. • Perká na 
mastenie – spletené a špagátikom akoby preš-
topkané asi 15 cm dlhé brká z krídla. • Jednotli-
vé konce pier vyzerali ako lyžička, ostatné perie 
bolo dospodu párané.  • Metlička – veľké pe-
rie z husacích krídiel pevne odspodu zviazané 
ako rúčka zmetáčika. • Posledný operený diel 
krídla v kĺbiku zručne oddelený – v rukách sa 
premenil na zmetáčik. • Lucie – devy v bielych 
plachtách 13. decembra mávali a vyháňali strigy 
práve týmito metličkami.   



V súčasne dobe celá naša slovenská spoloč-
nosť prežíva neľahké obdobie, bojujeme s CO-
VID-19, a to sa odráža aj na celom chode štátu, 
ako aj na chode spoločenských organizácií. 
Naše PZ vykonáva zvýšený odstrel zveri na 
ochranu pred africkým morom ošípaných, kla-
sickým morom ošípaných a tlmí odstrelom zveri 
aj škody na poľnohospodárskych a lesných kul-
túrach. Revír Beckov je čistý, bez nákazy, čo 
ukázali aj posledné  vzorky z epidemiologických 
laboratórií Zvolen a Bratislava. Takisto vzorky 
z líšok odobraté na besnotu sú negatívne. 

Základom prekonania týchto epidémií je disci-
plína, rešpektovanie vládnych nariadení a samo-
správy, nevynímajúc dostatočnú hygienu. Naše 
PZ verí, že zvládneme na nás kladené úlohy 
a epidémie v revíri porazíme. Vo veci COVID-19 
budú tiež členovia PZ nápomocní. 

Prajeme všetkým spoluobčanom príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a šťastie, pohodu 
a úspechy v novom roku 2021. Taktiež veríme, 
že sa podarí veci vrátiť do správnych koľají. 
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V tomto období, počas stále pretrvávajúcej pan-
démie Corona vírusu, sa nielen nám dospelým, 
ale aj žiakom radikálne obmedzili možnosti vyu-
žívať voľnočasové aktivity. Mnohí žiaci si predtým 
nevedeli predstaviť popoludnie bez spoločných 
športových tréningov, bez stretnutí s kamarátmi 
a vedúcimi na krúžkoch. Dištančná forma vzdelá-
vania pre stredoškolákov v druhej vlne pandémie 
od polovice októbra obmedzila celkovo osobné 
stretnutia v kolektíve nielen počas vyučovania.

Výhodu majú tí, ktorých koníčky sú spojené s prí-
rodou a pohybom na čerstvom vzduch. O to lep-
šie sa im zvláda dištančné vzdelávanie, ktoré je 
obmedzené iba na pasívne sedenie v priestore 
pred monitorom či displayom. 

Jedným z takýchto „šťastlivcov“ je aj študent ho-
telovej akadémie Andrej Keleši z Beckova. Jeho 

Potešenie z úlovku

 Ing. Darina Jarábková

Pre vnúčatá jedna babička pripravila hádanku: 
Kvety krášlia prírodu počas leta, plody sú 
ozdobou jesennej prírody, ale – je dôležité 
– zdravie prinášajú po celý rok.

ČO JE TO?   Áno – sú to šípky!

Takýmto spôsobom jedna stará mama inšpirova-
la vnúčika. Udialo sa to pred pár desaťročiami. 
V tom čase prebiehal na základnej škole zber 
šípok. Vychystaný s batohom cestoval tento 
chlapec  autobusom niekoľkokrát za týždeň, aby 
prekonával dve doliny od jednej babičky k dru-
hej. Tá ho potom v cieli čakala, zakaždým láska-
vo pohladila a nasmerovala do farbami hrajúcej 
javorinskej prírody. Toto sa opakovalo tri týždne, 
až kým prišiel ten deň, naozajstný „biely Martin“ 
– 11. november. Krásu pestrofarebnej jesene vy-
striedala široko – ďaleko rozprestretá biela deka. 
Cestovanie malého zberateľa sa skončilo.

Prvá babička každý deň s rozbúchaným srdcom 
očakávala podvečer návrat vnúčika. Radostné a 
srdcervúce objatie, ktoré po každom príchode 
nasledovalo, svedčilo o láske a spokojnosti, že 
to chlapček opäť zvládol.

Pýtate sa, kvôli čomu absolvoval tie „výlety“? 
Nuž, postupne nazberal a priniesol do školy 36 
kilogramov šípok – tých pichľavých pokladov. Do 
zberu sa nezapojili všetci spolužiaci. Mnohí ani 
nevyskúšali, či naozaj šípkový krík pichá.

Po ukončení vyhodnotenia zberu šípok dostal 
každý z nich ceruzku – rovnako aj ten chlapec – 
cestovateľ, ktorý vďaka rozumným a láskyplným 
babičkám nazberal najviac zo všetkých.

Pichľavé poklady

 Ing. Darina Jarábková

MUFLÓNIA ZVER
 v revíri Beckov

PZ HURBAN Beckov

Výbor PZ Hurban Beckov

Andrej Keleši s úlovkom kapra rybničného, 
váha 25 kg, dĺžka 100 cm

koníčkom je rybárčenie. Prináša mu to poteše-
nie, voľnosť a radosť – i keď len na pár minút – 
uloviť, odfotiť a šup s tým naspäť do vody! V tom 
je podstata športového rybárstva.

V roku 1962 bola vypustená prvá muflónia zver 
do Považského Inovca. Zazverovanie touto ne-
pôvodnou zverou prevádzala Okresná organizá-
cia SPZ Trenčín. V Beckove bola muflónia zver 
vypustená z prepravných debien na Skaliciach 
a vedúcim vypúšťania bol Koloman Slimák a člen 
PZ Beckov Pavol Kročitý. 

Po krátkej dobe sa jeden z muflónov vmiešal do 
družstevného stáda oviec, pasúcich sa v chotá-
ri, musel byť odchytený a znovu bol vypustený 
v časti Hôrka. Od tejto doby až do roku 2014 sa 
v našom revíri vyskytovala muflónia zver len spo-
radicky. Jej väčší výskyt sme spozorovali v roku 
2015. V záujme ochrany poľnohospodárskych 
kultúr a lesných porastov sme požiadali o po-
volenie odstrelu tejto zveri. Bolo nám vyhovené 
a po úspešných lovov muflóniek a muflónčat sme 
v sezóne 2020/21 dostali povolenie na ulovenie 
jedného muflóna, ktorého ako prvého v histórii 
revíru Beckov ulovil Lukáš Pavlovič z Beckova – 
viď foto. 

O kvalite vypustených jedincov som sa presvedčil 
dňa 19.9.1971 na Svetovej výstave poľovníctva 
v Budapešti ako poslucháč poľovníctva na LOU 
Banská Štiavnica. Zlatú medailu získal muflón 
z Považského Inovca, revír Kálnica, ktorého ulo-
vil Vladimír Slávik z Nového Mesta nad Váhom.

  PH

Adelkin 
dvojnásobný úspech

V sobotu 12. decembra 2020 sa v španielskej 
Santa Suzanne konali dve prestížne súťaže aso-
ciácie IFBB. Majstrovstvá sveta a Arnold Classic 
Europe boli spojené kvôli pandemickej situácii. 
Adela Ondrejovičová vyhrala obe súťaže, a tak 
sa stala čerstvou Majsterkou sveta PRO divízie  
v bodyfitness. Gratulujeme! JO



správou Kočovce, s lesníkom Pavlom Haluzom 
revitalizáciu, teda prerezanie vzrastlých borovíc 
a líp (cca 60 ks) a následné ich zoštiepkovanie 
Lesmi SR.

Do roka 2018 neboli v PR Sychrov na tabule 
NCH uvádzané žiadne vstavače. Okrem vša-
de prítomnej prilbovky bielej (cephalanthery 
damasonium) zlom nastal v roku 2019 zaevi-
dovaním vemenníka zelenkastého (platanthera 
chlorantha) na lúčke pri tabule NCH a v malom 
lipovom lesíku kruštíka širokolistého (epipactis 
helleborine).
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Ako strojár a poľnohospodár s chabým bota-
nickým vzdelaním som sa dal po založení ZO 
SZOPK Beckov v roku 1984 na ťažkú cestu 
spoznávania a ochrany vstavačov. Prvé informá-
cie sme nasávali od RNDr. Pavla Devána, okrem 
iného spoluzakladateľa Prírodnej rezervácie 
Sychrov v Beckove. Monitorovali sme dovtedy 
veľmi dobre známe vstavače (vstavač bledý, 
vojenský, trojzubý a prilbovku bielu), hlavne ich 
rozšírenie po našom chotári mimo prírodných 
rezervácií. Zlom nastal v roku 2008, kedy sme 
spolu s RNDr. Amrajnom poriadali Dni orchideí 
Strážovských vrchov aj v Beckove za účasti 
orchideárov z Brna a Prahy. Táto spolupráca 
prebieha dodnes, chodím na výročnú schôdzu 
Orchidea klubu do Brna, zúčastňujem sa spo-
ločných exkurzií a expedícií za orchideami.

Prírodná rezervácia Sychrov je súčasťou sekun-
dárneho lesa, vysadeného po druhej svetovej 
vojne borovicami a vtrúsenými listnáčmi (lipa, 
dub a jaseň) na sčasti škrapových pasienkoch, 
založená bola na ochranu hlaváčika jarného 
(adonis vernális). Od založenia ZO SZOPK sme 
prevádzali čistenie PR Sychrov od kríkov šípu, 
hlohov a trniek. Kosenie sme spočiatku dvakrát 
robili ručne kosami a neskôr v dvoj – trojroč-
ných intervaloch krovinorezom. Podieľali sme 
sa na vybudovaní Náučného chodníka Sychrov 
a do dnešného dňa prevádzame jeho údrž-
bu spolu so značením. Na návrh CHKO Biele 
Karpaty sme zorganizovali a spolu s Lesmi SR, 

Vstavačovité v Prírodnej rezervácii Sychrov

V roku 2020 sa podaril prvonález pre beckov-
ský chotár prilbovky dlholistej (cephalanthera 
longifolia) v počte 13 ks v lipovom lesíku a ne-
ďaleko vykvitla aj žltá forma prilbovky bielej je-
den kus.

Od apríla som sledoval jednu listovú ružicu ve-
menníka, dvakrát som bol aj polievať, aby vykvitol 
a mohol som ho určiť. Vykvitol a bol to ďalší druh 
vemeník dvojlistý (plathantera bifolia). Vemenní-
ky ešte nepovedali posledné slovo, je tu náznak 
na kríženca oboch vemenníkov nachádzajúcich 
sa 30 m od seba s názvom vemenník zvrhlý (pl. 
bifolia x chlorantha) a ďalšia bližšie neurčená 
forma. O najväčšie prekvapenie sa postarali 
kruštíky, 6.7.2020 som v borine vedľa NCH na-
šiel kruštík rožkatý (epipactis muelleri) 1 kus a 
o dva týždne ďalšie 4 kusy na okraji lúčky 35 
m vzdialenej. V preriedenej zmiešanej borine s 
dubmi som 22.7.2020 našiel ďalší nový druh 

pre beckovský chotár kruštík oddialený (epipac-
tis distans). Posledný nájdený druh bola hniez-
dovka hlístová (neotia nidus avis) cudzopasná 
nezelená orchidea, bežný druh.        

V tomto roku bola celá Prírodná rezervácia Sy-
chrov pokosená ZO SZOPK Beckov a pracov-
níkmi CHKO Biele Karpaty. Ak by nebola vyhlá-
sená PR Sychrov, môžem s istotou povedať, že 
by tam nebol hlaváčik jarný a ďalších 8 druhov 
vstavačov, bol by tam les. Pre lepší prehľad v 
tabuľkovej forme uvádzam vstavače PR.

   Ing. Viliam Maslo
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