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Uznesenia z 22. zasadnutia OZ obce Beckov zo 
dňa 3. septembra 2021:
• č.266/2021 – OZ schválilo úpravu rozpoč-
tu Obec Beckov na rok 2021 – zmena č. 4  
s pripomienkami: – OZ uložilo obecnému úra-
du zabezpečiť obstarávanie v zmysle zákona: 
na dodávateľa kompletnej inžinierskej čin-
nosti, na dodávateľa spracovania žiadosti, na 
spracovateľa verejného obstarávania.
• č.267/2021 – OZ schválilo komisiu pre verej-
né obstarávanie v zložení: Ing. Jaroslav Martiš, 
Ing. Marek Jambor, Ernest Benko, Peter Benko, 
Ladislav Vanek, Ing. Ján Macejka.

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ obce Beckov zo 
dňa 24. septembra 2021:
• č.268/2021 – OZ vzalo na vedomie kontro-
lu uznesení zo zasadnutí obecného zastupi-
teľstva konaných dňa 25. júna 2021 a 3. sep-
tembr 2021 bez pripomienok.
• č.269/2021 – OZ vzalo na vedomie prihlášky 
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra obce: Ing. Andrey Trstenskej, Bec-
kov, Bc. Ivety Olašovej Ružičkovej, Nové Mesto 
nad Váhom, a Mgr. Dominika Porubana, Tren-
čianska Turná.
• č.270/2021 - OZ schválilo voľbu  hlavného 
kontrolóra obce: Ing. Andreu Trstenskú, bytom 
Beckov.
• č.271/2021 – OZ schválilo Konsolidovanú 
výročnú správu Obce Beckov za rok 2020 bez 
výhrad.
• č.272/2021 – OZ vzalo na vedomie Správu 
o hospodárení Obce Beckov k 30. júnu 2021 
bez pripomienok.
• č.273/2021 – a) OZ vzalo na vedomie roz-
bor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1. polrok 2021 
a správu riaditeľa ZŠ s MŠ za šk. rok 2020/21 
na vedomie bez pripomienok.
b) OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v Beckove predložiť požiadavky na rozpočet 
obce Beckov na rok 2022 s termínom do 15. 
októbra 2021. 
c) OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v Beckove predložiť stanovisko k stavu elek- 
troinštalácie v materskej škole odborne spôso-
bilou osobou do 30. októbra 2021.
d) OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v Beckove predložiť posúdenie stavu kana-
lizačného rozvodu v budove základnej školy 
s termínom do 30. októbra 2021.
• č.274/2021 – a) OZ vyhovelo protestu pro-
kurátora č. Pd 107/21/3304 zo dňa 11. augusta 
2021 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov 
č.1/2021 o pravidlách času predaja v obcho-
de a času prevádzky služieb na území Obce 
Beckov.
b) OZ zrušilo uz.č.256/2021 dňa 25. júna 2021, 
ktorým schválilo VZN Obce Beckov č.1/2021 
o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území Obce Beckov.
c) OZ schválilo návrh nového VZN č.2/2021 
o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území Obce Beckov.

• č.275/2021 – a) OZ zrušilo uz.č.65/2019 
zo dňa 28. júna 2019, ktorým schválilo VZN 
č.1/2019 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl 
a školských zariadení v obci Beckov.
b) OZ schválilo návrh VZN obce Beckov 
č.3/2021 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl 
a školských zariadení v obci Beckov bez pri-
pomienok.
• č.276/2021 – a) OZ vzalo na vedomie žia-
dosť DOLCE FUTURUM s.r.o., Na vinohrady 
695/6, Trenčín o dlhodobý prenájom pozemku 
KNC parc.č. 1757/2 – druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 38.177 m2, evidovaný na LV 
č.1.
b) OZ neschválilo prenájom pozemku parc. č. 
KNC 1757/2 v k.ú. obce Beckov spoločnosti 
DOLCE FUTURUM s.r.o., Na vinohrady 695/6, 
Trenčín.
• č.277/2021 – OZ uložilo zvolať pracovné 
stretnutie za účasti pracovného tímu projek-
tu Dragon s cieľom podrobnej informovanosti 
o programe a úlohách po jednotlivých oblas-
tiach.
• č.278/2021 – a) OZ schválilo zadávacie pod-
mienky pre výber dodávateľa monitorovacie-
ho systému na území obce Beckov. 
b) OZ schválilo zmenu rozpočtu obce č. 5 – vy-
členenie finančných prostriedkov vo výške 20 
tis. EUR na vybudovanie monitorovacieho ka-
merového systému v obci Beckov.
c) OZ uložilo OcÚ uskutočniť výberové kona-
nie na dodávateľa kamerového systému pre 
Obec Beckov.
• č.279/2021 - OZ schválilo odpredaj vozidla 
Tatra T815 CAS v zmysle zásad o hospodárení 
s majetkom obce.
• č.280/2021 - OZ schválilo cenovú ponuku 
na vypracovanie žiadosti o dotáciu a násled-
nú implementáciu schválených projektov 
z Enviromentálneho fondu na rok 2022 pro-
stredníctvom dotácie – oblasť C Odpadové 
hospodárstvo – činnosť C1/C4 Triedený zber 
komunálneho odpadu – zakúpenie traktorov, 
malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov 
a hákového nosiča kontajnerov od firmy MEL 
Projekt s.r.o., Bratislava.
• č.281/2021 - OZ odvolalo z funkcie člena 
Správnej rady n.o. Hrad Beckov p. Ľuboša Ha-
jdúška z dôvodu zániku poslaneckého mandá-
tu. Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ladisla-
va Vaneka do funkcie člena Správnej rady Hrad 
Beckov n.o.

Zapísala: A. Benková
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

Ďakujeme za pochopenie!
Pracovníci OP pri prevážaní kontajnera na textil  
3. októbra 2021. Foto: DB

...sme presťahovali z miesta pri hlavnej 
ceste pred Jednotou na dvor obecnej pre-
vádzky z dôvodu opakovaného poškodenia 
nádoby. Obyvatelia môžu nepotrebný textil 
odovzdať na prevádzke každú druhú sobotu  
(v nepárnom týždni, keď sa neberú nádoby 
na zmiešaný KO) v čase 8.00 - 11.30 hod. 

Kontajner na textil

Vážené dámy a páni 
milí seniori,

je od 20. októbra 2021 zverejnený na web-
stránke obce v časti aktuality a úradná ta-
buľa. 

Návrh rozpočtu obce 
na rok 2022

Daniel Hladký, starosta

prihováram sa Vám pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. Mesiac október je považovaný 
za obdobie, kedy máme častejšie a zreteľnej-
šie vyjadrovať svoju úctu práve Vám, našim 
seniorom. 
Je to už po druhý krát, čo sa pri tejto príleži-
tosti nemôžeme stretnúť osobne. Náš kultúr-
ny dom zostáva prázdny, nevznikne ani prie-
stor na družné debaty a vzájomné rozhovory.
Každoročne sme organizovali tieto tradičné 
stretnutia s Vami a pre Vás. No, bohužiaľ, aj 
tento rok nám tieto spoločne prežité pre-
krásne chvíle neboli dopriate, nemohli sme 
pripraviť kultúrny program, ktorý by potešil 
Vaše srdcia, ani Vás pohostiť alebo dať prie-
stor zabaviť sa.
Mňa osobne veľmi mrzí, že práve počas tohto 
mesiaca sa nemôžeme osobne stretnúť, aby 
som Vám vyjadril svoju vďaku a úctu. Vďaku 
za to, že po celý život ste tvrdo pracovali, aby 
sa nám, Vašim potomkom, žilo lepšie a ľahšie. 
Úctu, pretože ste sa každý deň vzdávali ra-
dostí, ktoré Vám život ponúkal, lebo ste chceli 
urobiť šťastnými nás, Vašich nasledovníkov. 
Vážení seniori, chcem Vás ubezpečiť, že všetci 
máte moju veľkú úctu. Preto som sa rozho-
dol aspoň touto formou vstúpiť do Vašich do-
mácností a zaželať Vám veľa zdravia, pokoja, 
trpezlivosti a životného optimizmu. 

Tento rok sme sa rozhodli Vás obdarovať – na 
balíčky prispela spol. Tesco – distribučné cen-
trum Beckov. 
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Banská Bystrica 1. september 2021
Obec Beckov získala v 11. ročníku súťaže 
Dedina roka cenu Obec ako klenotnica spo-
lu s obcou Šumiac, okres Brezno. Výsledky 
súťaže boli vyhlásené 1. septembra v Banskej 
Bystrici v rámci podujatia Slovenský deň kroja 
pod Pamätníkom SNP. Spomedzi 28 prihlá-
sených obcí zvíťazil Kláštor pod Znievom 
(okres Martin), 2. a 3. miesto obsadili Kocura-
ny (okres Prievidza) a Sedliská (okres Vranov 
nad Topľou). 
Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného pro-
stredia, Slovenská agentúra životného pro-
stredia, Spolok pre obnovu dediny a Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska. Generálnym 
partnerom podujatia je COOP Jednota Slo-
vensko.
Zdroj: https://www.dedinaroka.sk/vitazom-
-11-rocnika-sutaze-dedina-roka-je-klastor-
-pod-znievom/ 

Dedina roka 2021 - vyhodnotenie súťaže
Daniel Hladký: „Zúčastnili sme sa vyhodnote-
nia národnej súťaže Dedina roka 2021. Akcia 
sa konala pod Pamätníkom SNP v Banskej 
Bystrici, počas slávnostného podujatia Slo-
venský deň kroja. Víťazom sa stala obec Kláš-
tor pod Znievom (okres Martin) zo Žilinského 
kraja. Obec Beckov dostala cenu Dedina ako 
klenotnica, spolu s obcou Šumiac. Beckov za 
kultúrno-historický rozvoj a obec Šumiac za 
rozvoj tradícií. Slávnostné odovzdanie cien sa 
uskutoční v decembri vo víťaznej obci.

 SEPTEMBER
• 30. výročie – 1.9. 1991 – Beckov vyhlásený za pamiatkovú zónu.
• 25. výročie úmrtia – Elena Hrušovská (14.07. 1909 - 22.09. 1996) – 
učiteľka a knihovníčka v OK v Beckove. Viac na str.12-13.
• 105. výročie úmrtia – Štefan Bálent (23.2. 1842 - 24.9. 1916), eva-
nielický kňaz, národovec, narodil sa v Trenčíne, zomrel v Beckove. Viac 
v BN 4/2019, s.12.

 OKTÓBER
• 125. výročie narodenia – Dr. 
Vojtech Tvrdý (11.10. 1896 - 31.5. 
1963), právnik. Narodil sa v Žiline, 
pôsobil v Beckove, Novom Meste 
nad Váhom a Trenčíne, kde aj zo-
mrel. Viac v BN č. 2/2014, s.21.
• 40. výročie úmrtia – Ján Halaša 
(9.10. 1893 – 12.10. 1981) – foto-
graf Beckovského hradu. 
• 125. výročie úmrtia – Karol 
Bórik (19.04. 1820 - 21.10. 1896), 
beckovský notár, kapitán sloven-
ských dobrovoľníkov v revolučnom 
roku 1848-49. Narodil sa v Senci, 
pôsobil v Beckove, kde zomrel a je 
pochovaný. Viac č. BN 1/2020, s.7. 
Položením venca sme si pripome-
nuli 125. výročie jeho úmrtia.

Jubileá osobností Beckova Podpis Karola Bórika

Podpis Karola Bórika, beckovského notára, na kúpnej zmluve zo dňa 
9. apríla 1856.
Ján/János Šimko, mešťan beckovský, kúpil pozemok od obyvateľov 
Beckova Jána Florentiniho a jeho manželky Elisabethy.
Na listine je pečať s beckovským erbom s vyobrazením slona 
a kruhopisom VORSTAND DER MARCTGEMEINDE BECZKO (Pred-
stavenstvo trhovej obce Beckov).

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k úspeš-
nej propagácii obce. Vynaložené úsilie bolo 
odmenené udelením ocenia. Verím, že nám 
to pomôže v ďalšom rozvoji obce.“
Foto: 1. Predstavitelia ocenených obcí na spo-
ločnej fotke. • 2. Poslanec Jaroslav Hlava s man-
želkou  Silviou a starosta obce Daniel Hladký. 
• 3. Daniel Hladký a Juraj Sarvaš 1. septembra 
2021 v Banskej Bystrici. Foto: J. Hlava

DB • Zdroj: Dušan Šimko, Beckov.



Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana po-
zostáva z listiny o udelení štátnej ceny J.M. 
Hurbana s vyobrazením J.M. Hurbana a pa-
mätnej plakety vo forme medaily; na lícnej 
strane medaily je vyobrazenie J.M. Hurbana a 
na rubovej strane medaily je nápis NÁRODNÁ 
RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. (§3, ods.2)

Keďže Beckov ako kráľovské mestečko malo 
vždy právo trhu, využili sme túto výsadu aj 
v slnečnú sobotu 25. septembra 2021. Poča-
sie aj COVID mapa boli priaznivé, a tak mohli 
všetci Beckovčania aj náhodní pocestní (tu-
risti) využiť ponuku kvetov, ovocia, zeleniny, 
medu aj medoviny, sušených húb aj sladkých 
koláčov od usmievavých trhovníkov. Tiež do-
mácich sirupov, ovocných štiav a burčiaku.
Pre dobrú náladu hrala harmonika a pre pote-
šenie oka alebo inšpiráciu tu bola výstava. Čo 
všetko sa dá z plodov prírody vyrobiť, pred-
viedli šikovné Beckovčatá z miestnej školy.
Čo zaujímavé sa dá dopestovať, predstavila 
rodina Badžgoňová s výstavnými farebnými 
Goliáš dyňami a rodina Jarábková s nevída-
nými indickými uhorkami s dĺžkou viac ako 1 
meter. To všetko vkusne a nápadito naaran-
žovali Anky: Reháková a Gábová. Kultúrna komisia
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Gazdovské trhy 2021

ŠKD

ŠKD pre gazdovské trhy

Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana

Tak si tu žijeme...

Naša doba je poznačená pandémiou Covid 
vírusu. Sme pod neustálym tlakom testova-
nia, očkovania, nepriaznivých štatistík atď.
Napriek tomu som vďačná aj za tie krásne 
chvíle uvoľnenia, ktoré nám poskytuje obec 
– Dni obce, farmárske trhy; tiež pátri františ-
káni – spomienka na kňaza Bohuslava Špr-
láka, koncert gregoriánskych chorálov z 18. 
storočia, poďakovanie za úrodu (na fotke); 
sestričky tiež pripravovali akcie pre deti 
a, samozrejme, hrad a tiež múzeum. A je tu 
október – mesiac úcty k starším.
Teším sa, čím nás tento rok prekvapí obec, 
chýba nám živé vystúpenie detí. Napriek 
tomu si myslím, že táto forma pozornosti 
(balíček) je spravodlivejšia, pretože nie ka-
ždý sa vystúpenia mohol zúčastniť a nie ka-
ždému to vyhovuje. Takže veľké ĎAKUJEM 
snáď i za ostatných dôchodcov.

Eva Budiková

DB

Združenie obcí mikroregiónu Beckov – Ze-
lená Voda – Bezovec vydalo už po 17. krát 
obľúbený stolový kalendár na rok 2022. Je-
denásť obcí sa prezentuje na stránkach ka-
lendára fotografiami prírody, pamiatok, po-
dujatí – ZO ŽIVOTA OBCE.
Kalendár bude doručený obyvateľom obce 
s trvalým pobytom v priebehu novembra.

Hrnčiarka pre deti mala plné ruky práce, aj 
keď jej pri pracovnom stole stále pomáhalo 
plno malých keramikárov, ktorí si domov od-
nášali svoje vlastnoručne vyrobené poklady. 
V tú sobotu ste mohli využiť všetkých päť 
ľudských zmyslov: bolo sa na čo dívať, bolo 
počuť hudbu a veselú vravu, voňali koláče, 
cigánska aj zemiakové placky, porovnávala 
sa chuť ponúkaných burčiakov a svojim hma-
tom ste si mohli vyskúšať prácu s hlinou. 
Nultý ročník Gazdovských trhov bol štar-
tovací a mal svoje nedostatky, v mnohom 
obmedzený hygienickými opatreniami, 
s ktorými tu všetci žijeme už druhý rok. Ale 
už teraz premýšľame nad vylepšeniami  
a novými nápadmi pre ten nasledujúci, sku-
točný PRVÝ (dobrý) ročník.

Regionálny kalendár  
na rok 2022

V sobotu 25. septembra 2021 sa v našej 
obci po prvýkrát uskutočnili Gazdovské trhy, 
ktorých sme sa zúčastnili aj my, deti z ŠKD ZŠ 
Jozefa Miloslava Hurbana. Celý týždeň sme sa 
na tento deň pripravovali a každé oddelenie 
premýšľalo, ako by mohlo prispieť a spríjem-
niť tieto trhy.
Pri práci sme sa rozprávali, ako je potrebné 
vrátiť sa späť ku gazdovaniu a že všetci chce-
me mať výživné a zdravé potraviny, ktoré sú 
potrebné pre náš plnohodnotný a zdravý ži-
vot.
Naše výrobky, zhotovené prevažne z papie-
ra a z prírodného materiálu – ako kukuričky, 
hríbiky, jabĺčka, ježkovia, gaštanové postavič-

ky, boli použité ako dekorácia na skrášlenie 
vystavovaných produktov. Po skončení trhov 
sa naša výstavka presunula do priestorov ZŠ, 
kde nám skrášľuje naše prostredie.

DB

Predseda NR SR Boris Kollár udelil 16. sep-
tembra 2021 po tretíkrát štátnu cenu Jozefa 
Miloslava Hurbana. Jej laureátmi sa stali spi-
sovateľ Ľubomír Feldek, lekár Peter Sabaka, 
lekár a politik Anton Neuwirth in memoriam 
(cenu prevzala jeho dcéra Anna Záborská, 
poslankyňa za OĽANO), speváčka Hana He-
gerová in memoriam (cenu prevzal jej vnuk 
Marek Heger) a predstavitelia Bielej légie 
Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár in 
memoriam (cenu prevzal predseda Nadácie 
Antona Tunegu Ján Figeľ). 

Cena J.M. Hurbana je určená pre osobnos-
ti slovenského spoločenského, kultúrneho 
a ekonomického života: „Udelením štátnej 
ceny Jozefa Miloslava Hurbana oceňuje pred-
seda Národnej rady Slovenskej republiky 
jednotlivca alebo kolektív za jeho mimoriad-
ne významné zásluhy, výsledky práce alebo 
pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja 
demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej re-
publike alebo v humanitárnej oblasti. Štátnu 
cenu Jozefa Miloslava Hurbana možno udeliť 
aj občanovi iného štátu.“ (§3, ods.1) 
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Položenie venca na hrob partizána

Prednáška v Kúrii Ambrovec

V nedeľu, 29. augusta 2021, v deň výročia vypuknutia Slovenského 
národného povstania, sme si v Beckove po dlhšom čase zase uctili 
túto významnú udalosť našich novodobých dejín. Dôvodom bolo ob-
novenie vojnového hrobu na cintoríne a identifikácia jedného z dvoch 
popravených partizánov, ktorí počas druhej svetovej vojny našli smrť 
v našej obci. 
Po potlačení SNP nemeckí fašisti, sídliaci v obci, počas pátrania po 
partizánoch a židoch, zajali v horách aj dvoch mladých ľudí a spolu 
s ďalšími zajatcami ich sústredili v hoteli Kolár. Po vypočúvaní boli ako 
partizáni a židia odsúdení na smrť zastrelením. Popravu uskutočnili 
bezodkladne a pochovali ich na mieste zastrelenia, v jarku na Sychro-
ve. Po vojne ich predstavitelia obce dali 19. mája 1945 exhumovať 
a dôstojne pochovali na beckovskom cintoríne. Obec dala urobiť aj 
hrob, na ktorom bolo uvedené – NEZNÁMY PARTIZÁN. V polovici 70. 
a začiatkom 80. rokov k hrobu chodievali žiaci základnej školy v rám-
ci osláv SNP. Potom sa od tejto pietnej spomienky upustilo – úctu 
k obetiam druhej svetovej vojny sme prejavovali v parku pri pomníku 
padlých na deň oslobodenie obce alebo na deň skončenia druhej sve-
tovej vojny.  
Až v tomto roku, kedy sa podarilo obnoviť vojnový hrob na cintoríne, 
môžeme obnoviť aj tradíciu SNP – vzniklo pietne miesto. 

Pamätajme si, že jeden z popravených, Štefan Szilárd, mladý, vtedy 
len 24-ročný obchodný pomocník z obce Zbehňov z východného Slo-
venska, po absolvovaní základnej vojenskej služby v pracovnom zbo-
re v Čemernom (bol židovskej národnosti a izraelského náboženstva, 
preto pracovný zbor), sa dostal ako partizán do Trenčianskeho kraja. 
Meno druhého zostáva naďalej neznáme.
Prečo nebolo na hrobe uvedené meno Štefan Szilárd skôr? Veď Martin 
Adamovič, starosta obce v roku 1945, vedel, ako sa jeden z nich volá 
– uviedol jeho meno v hlásení na okresný úrad. Odpoveď môže byť 
jednoduchá: hrob sa možno dokončil až po smrti bývalého starostu, 
po roku 1971, a v máji 1945 urobili len nevyhnutné práce. Bohužiaľ, 
nepodarilo sa nájsť o tom žiadny záznam. Pozri aj: Beckovské noviny 
4/2021, s. 6-7.
A tak veniec, v nedeľu položený na hrob popravených partizánov, sa 
môže stať začiatkom každoročného uctenia si dvoch obetí vojny – 
partizána Štefana Szilárda a jeho neznámeho druha. Zídeme sa... mož-
no o rok.

V Kúrii Ambrovec v Beckove sa v sobotu 11. 
septembra 2021 o 16. hod konala prednáška 
JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. (Tren- 
čianske múzeum Trenčín), Osudy beckov-
ských Židov 1938 – 1945 pri príležitosti Dňa 
obetí holokaustu a rasového násilia (9. sep-
tember). Podujatie bolo súčasťou projektu 
DRAGON (obnova západného paláca Hradu 
Beckov).
Prednáška na str. 6-7 alebo webstránke obce: 
https://www.obec-beckov.sk/upload/ppjwy-
dmz-Osudy-beckovskych-Zidov-1938-45-FI-
NAL.pdf

Mgr. Dana Badžgoňová

Starosta obce Daniel Hladký s redaktorkou BN Danou Badžgoňovou pri 
pietnom akte na cintoríne 29. august 2021 o 14. hod. • Podujatia sa 
zúčastnilo niekoľko starších obyvateľov obce a hostia, medzi nimi aj 
historici, manželia PhDr. Jozef Karlík (foto) a PhDr. Jana Karlíková. 

Slovenské národné povstanie - 77. výročie
Každý z nás pozná význam SNP. Učili sme sa 
o ňom v škole, mnohé poznáme z médií, z 
rozprávania. Na Slovensku je 29. august štát-
nym sviatkom. Aj pri 77. výročí si ctíme hrdin-
stvo povstalcov, ktorí bojovali za nás všetkých 
i za ďalšie generácie.
SNP ukázalo, že uvedomelá spoločnosť 
rešpektuje základné ľudské princípy, hu-

ZT

manitu. Z úcty k odvahe voči všetkým, 
ktorí sa neváhali odboja zúčastniť a ručiť 
tým najcennejším, je našou úlohou ctiť si  
tieto udalosti a pamiatku padlých. Zdôrazňo-
vať, že neexistuje rovnejší a rovný, lepší ani 
horší. 
Pamätáme si to z rozprávania starších obča-
nov, opis udalostí, ktoré sa odohrali počas 

SNP a pomohli zabezpečiť našu budúcnosť. 
Nemôžeme na ne zabudnúť. Chodíme na pi-
etne miesta, kde sú pochovaní partizáni, no 
spomienka na SNP nie je len o padlých a tých 
čo prežili, ale aj o šírení odkazu medzi ďalšie 
generácie.
Aj v našej obci sme si uctili pamiatku na 
účastníkov odboja položením venca na mie-
stnom cintoríne.
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Osudy beckovských Židov 1938 - 1945

Pri príležitosti 80. výročia prijatia Židovského kódexu sa 11. septembra 
2021 v kúrii Ambrovec v obci Beckov konala prednáška JUDr. Mgr. To-
máša Michalíka, PhD., venovaná osudom beckovských Židov v období 
rokov 1938-1945. Toto odborné podujatie bolo pripravené v rámci pro-
jektu DRAGON, podporeného z Grantov EHP a Nórska. Prezentácia je 
verejne prístupná na webstránke obce Beckov.
Beckov má tradíciu židovského osídlenia dlhú niekoľko storočí. Prítom-
nosť Židov v Beckove je doložená už v 17. storočí. Napriek početnosti 
židovského obyvateľstva však dnes na túto svojbytnú komunitu nenáj- 
deme v Beckove – okrem cintorína – takmer žiadnu pamiatku. Kde zmi-
zla stopa po beckovských Židoch?
V 19. a na začiatku 20. storočia Židia tvorili približne 10% beckovského 
obyvateľstva. Na rozdiel od väčších miest, kde počet obyvateľov stúpal, 
Beckovčania hľadali svoje uplatnenie v iných miestach a počet obyva-
teľov Beckova klesal z viac ako 2000 v roku 1842 na 1425 v roku 1910. 
Židia boli kostrou miestnej ekonomiky (obr.1) a boli účastní aj na poli-
tickom živote v obci. V roku 1912 boli členmi obecného zastupiteľstva 
Koloman Wiener a Jakub Kurz; rovnaké priezviská sa pritom nachádzajú 
medzi členmi zastupiteľstva aj v 30. rokoch 20. storočia v podobe Ma-
ximiliána Kurza a Pavla Wienera (ktorý bol členom zastupiteľstva ešte 
aj v roku 1939). Ich zastúpenie v beckovskej populácii však priebežne 
klesalo. 
Na začiatku sledovaného obdobia – bezprostredne po vyhlásení Slo-
venského štátu – bolo v Beckove evidovaných medzi 1580 obyvateľmi 
50 Židov, čo však bolo jednoznačne najviac spomedzi všetkých obcí Ob-
vodného notárskeho úradu v Beckove, kam okrem samotného Beckova 
spadali ešte obce Rakoľuby (žiaden Žid), Beckovská Vieska (6 Židov), 
Kočovce (9 Židov), Nová Ves nad Váhom (5 Židov) a Kálnica (4 Židia). 
O niečo mladšie údaje ukazujú, že zo stredného Považia mali väčšie 
zastúpenie Židov ako Beckov už iba mestá Trenčianske Teplice (9%), 
Trenčín (11,4%), Piešťany (11,7%), Vrbové (14,7%) a na pomyselnej prvej 
priečke neohrozene figurovalo Nové Mesto nad Váhom s viac ako 20% 
židovských obyvateľov.
Slovenský štát prijímal (najprv podprahovo, neskôr už otvorene) protiži-
dovskú legislatívu už krátko po svojom vzniku. Dnešnou terminológiou 
by sme súpisy Židov či židovských podnikov, ktoré nasledovali takpove-
diac hneď po vzniku Slovenského štátu, označili ako jednu z politických 
priorít – veď prvý zoznam Židov bol v Beckove spracovaný už v mar-
ci 1939! Obsahoval mená, dátumy narodenia, rodinný stav i povolanie 
všetkých židovských obyvateľov. O nie veľmi prívetivom vzťahu autora 
k svojim spoluobčanom svedčí napr. údaj o rabínovi Adolfovi Abeleso-
vi (narodený v roku 1904), ktorí so svojou manželkou Selmou „majú 5 
drobných židovčiat“. 
Už mesiac po vyhlásení Slovenského štátu bolo vydané vládne nariade-
nie č. 63 z 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu ži-
dov v niektorých povolaniach. Toto nariadenie bolo postupne dopĺňané 
ďalšou početnou legislatívou, napr. o usmernení počtu židov vo výkone 
lekárskej praxi, o vylúčení židov z verejných služieb, o dočasnej úpra-
ve pracovnej povinnosti Židov a Cigánov, o povinnosti Židov odovzdať 
cestovné pasy, o Ústredni Židov, o židovských podnikoch, o zamestná-
vaní Židov či o dočasných správcoch pre domy Židov a o výpovediach 
židovským nájomníkom. Uvedené nariadenia stihla slovenská vláda vy-
produkovať do októbra 1940, t.j. v lehote 1,5 roka od vzniku Slovenské-
ho štátu, ktorý sa prijatím ústavy v júli 1939 premenoval na Slovenskú 

republiku. Samotné nariadenie o právnom postavení Židov („Židovský 
kódex“) bolo prijaté 9. septembra 1942 a v Slovenskom zákonníku pub-
likované pod č.198/1942. Spočiatku boli Židia, aj v právnych predpisoch, 
označovaní s malým písmenom na začiatku (napr. definícia pojmu „žid“ 
vo vládnom nariadení č.63/1939 Sl. z.), neskôr (napr. pri definícii pojmu 
„Žid“ v Židovskom kódexe) došlo k zmene a Židia sa na začiatku slova 
označovali veľkým písmenom.
Čo bolo vlastne spúšťačom slovenskej protižidovskej legislatívy? Od-
borná literatúra definovala 4 hlavné dôvody slovenského politického 
antisemitizmu, ktoré sa etablovali už v skoršom, medzivojnovom ob-
dobí:
1) náboženské dôvody („Židia zabili Krista“), 2) národné dôvody („Židia 
nie sú Slováci, inklinujú k Maďarom“), 3) hospodárske dôvody („Židia 
vykorisťujú Slovákov“) a 4) politické dôvody (Židia ako ľavicovo orien-
tovaní svetoobčania“).
Bohužiaľ, v rôznych obmenách a po viacerých modifikáciách sme sved-
kami týchto – a podobných – postojov dodnes.
Poďme však naspäť do Beckova v roku 1939. Starostom a predsedom 
miestnej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany je Eleuter Šimko, jeho zá-
stupcom (námestníkom) Samuel Čikel a miestnym veliteľom Hlinkovej 
gardy Štefan Klčo. Prvý, vyššie uvedený súpis beckovských Židov bol 
spolu s novými právnymi predpismi podkladom pre postupné okliešťo-
vanie ich postavenia a práv. Z dôvodu vládneho nariadenia o vylúčení 
Židov z verejných služieb bol z beckovského obecného zastupiteľstva 
odvolaný Pavel Wiener, jeho miesto bolo obsadené náhradníkom. 
Smutno trpkým dôkazom o snahe štátu organizovať obyvateľstvo je 
inštrukcia okresného úradu, ktorá koncom augusta 1939 upozorňovala 
na prechod nemeckej armády Považím smerom na Poľsko a zároveň 
prikazovala notárom: „nech vhodným spôsobom zariadia, aby obecen-
stvo volalo nemeckému vojsku „Na stráž“ alebo „Heil Hitler““. O týždeň 
rovnakí nemeckí vojaci, ktorí obyvateľom Považia možno s úsmevom 
mávali na pozdrav, napadnú Poľsko a rozpútajú tak svetovú vojnu, ktorá 
si vyžiada desiatky miliónov obetí na celom svete...
V septembri 1939 bola zavedená povinnosť označovania židovských 
podnikov. S neskrývanou iróniou slovenská vláda rozhodla, že pri prí-
ležitosti 1. výročia štátnosti (14. marec 1940) môžu židovské podniky 
ozdobiť svoje obchody len vlajkou štátu, ktorý im postupne upieral zá-
kladné politické a hospodárske práva, teda vlajkou slovenskou. V rovna-
kom roku (1940) začali byť určovaní vládni dôverníci (akýsi neformálni 
správcovia) na židovské majetky. V Beckove sa táto novinka dotkla ka-
meňolomu „Skalice“ vo vlastníctve Pavla Wienera, ešte nedávno člena 
beckovského obecného zastupiteľstva. Za vládneho dôverníka tohto 
kameňolomu bol ustanovený štátny cestmajster Karol Šimák. Z augu-
sta 1940 pochádza zoznam veľkostatkárov, kde sú z Beckova uvedení 
traja: Maximilián a Samuel Kurzovci (Židia), Koloman a Pavel Wienerovci 
(Židia) a Ján a Ján ml. Smetanovci (Česi). Židom sú salámovou metódou 
– kúsok po kúsku – obmedzované práva, nemohli sa večer zdržiavať na 
ulici, mali zakázaný vstup na verejné kúpaliská či obmedzené návšte-
vy nežidovských domácností. Archívne dokumenty vydávajú svedectvo 
o potupných žiadostiach o výnimku, ktoré v Beckove opakovane žiadali 
napr. statkári Kurzovci pre svojich rodinných príslušníkov. Výnimky nie-
kedy udeľované boli a inokedy nie. Archív vydal aj doklad o pracovnej 
povinnosti beckovských Židov, a síce v podobe výmeny Beckovčana Sa-
muela Neumanna, ktorý nastúpil na pracovné stredisko v Dolných Bzin-
ciach namiesto Samuela Schwarza, ktorý má zas nastúpiť na pracovné 
stredisko – firmu Ing. Klimeš – v Beckove. 
Štát Židom postupne odnímal ich majetky. Na bývalý židovský poľno-
hospodársky pozemok si robila nárok aj miestna štátna ľudová škola, 
ktorá tu aj neskôr zriadila školu ovocných stromčekov. V domoch, ktoré 
boli odňaté Židom a ktoré tak boli v dočasnej správe štátom určených 
správcov, mali byť zriadené protiletecké úkryty. Agenda CPO (Civilnej 
protileteckej obrany) bola v archívnych dokumentoch prekvapivo po-
četná.
Na druhej strane, v roku 1941 štát začína hľadať rôzne priestory pre 
Židov z vybraných okresov. Napriek počiatočnej neochote Beckov kon-
com roka 1941 uvádza, že pre tento účel by v Beckove mohol slúžiť 
hostinec Pavla Kolára, č.d. 14 („Budova je árijská, bez adaptácií pre 200 
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židov.“) a „stavba zvaná Medňanskovec“, pre 100–150 židov („Budova je 
býv. židovská budova, tedy nájomné by sa nemuselo platiť.“).
Menší vplyv mali na lokálne pomery Beckova opatrenia na rozpustenie 
židovských spolkov či zákaz distribúcie židovských tlačovín; takéto spol-
ky ani tlačoviny v Beckove neboli výskumom zistené. 
Niektoré opatrenia v sebe nesú silný emocionálny náboj. Jedným z nich 
je určite aj príkaz z roku 1941, aby Židia vrátili ďakovné prstene. Tieto 
boli v roku 1939 darované tým, ktorí prispeli na zlatý poklad Slovenskej 
republiky alebo darovali finančnú čiastku pri príležitosti získania štát-
nosti. Týmto potupným spôsobom vrátili štátu prstene Maximilián aj 
Samuel Kurzovci z Beckova či statkár Arpád Várady z Beckovskej Viesky. 
Ďalším, z hľadiska svojho obsahu, mimoriadne perfídnym dokumentom, 
bola inštrukcia ministerstva vnútra z konca augusta 1941, podľa ktorej 
„obciam, ktoré sa do 1. októbra zbavia Židov, ...budú odovzdané pa-
mätné tabule na obecný dom a dostanú dar od HVHG (pozn. Hlavné 
veliteľstvo Hlinkovej gardy) /zriadi sa im bezodplatne obecná knižnica 
a pod./.“ Dopad tejto inštrukcie na obce beckovského notariátu nie je 
známy. (obr. 2)
Už aj tak neúnosná situácia Židov v Beckove sa ešte zhoršila prijatím 
Židovského kódexu. Ilustračným príkladom bol osud Kurzovcov. V no-
vembri 1941 bola uvalená dočasná správa na domový majetok hostin-
ského Žigmunda Kurza, v rovnaký mesiac bol zatknutý statkár Maximi- 
lián Kurz. Z januára 1942 pochádza žiadosť Žigmunda Kurza o umož-
nenie zamestnávania svojho syna (!) Kolomana Krátkeho (Koloman si 
svoje priezvisko poslovenčil ešte v medzivojnovom období), ktorej bolo 
„do doby zlikvidovania tohto židovského majetku“ vyhovené. Ďalšia 
žiadosť, tentokrát Samuela Kurza, sa týkala možnosti zamestnania Ži-
dovky Kataríny Schönfeldovej, ktorej bolo rovnako vyhovené, nakoľko 
„osobu árijskú nemôže Žid Samuel Kurz zamestnávať.“ V Beckovskej 
Vieske miestna evanjelická cirkev ako nový správca statku Arpáda Vá-
radyho požiadala o možnosť zamestnať ho, Várady však bol označený 
za „snadno nahraditeľného“ a jeho zamestnanie malo byť „na škodu 
hospodárstva“. Šikana štátu pokračovala v celom prvom štvrťroku 1942, 
Židia boli často bezdôvodne zatýkaní (napr. Jozef Schwitzer), u Maximi-
liána Kurza boli opakovane domové prehliadky, spojené s nezmyselným 
pokutovaním, napr. za držbu písacieho stroja či za to, že doma nebol 
označený židovskou hviezdou. Ekonomické problémy viedli k pokusom 
o predaj židovských majetkov, ktorý však bol kontrolovaný orgánmi 
verejnej moci; štátnym zamestnancom nebolo odporúčané, aby takéto 
majetky kupovali. V Beckove kúpou získala pôvodne židovský majetok 
iba poštová úradníčka Agnesa Kučerová, rod. Pálfy. Marec 1942 bol 
akýmsi zlovestným medzníkom aj z ďalšieho dôvodu. Do Beckova pri-
šlo 27. marca 1942 telefonické nariadenie ihneď zaistiť Ernestínu Wie- 
nerovú, Fridu Spronzovú a Katarínu Schönfeldovú. Po ich dostavení sa 
do Nového Mesta nad Váhom boli tieto Židovky následne transportova-
né do koncentračných táborov, kde minimálne prvé dve zahynuli; osud 
Kataríny Schönfeldovej je neistý. Akcia deportovania bola eufemisticky 
nazývaná „prikázanie Židov do práce“. Zaisťovanie osôb pokračovalo 
aj v apríli, kedy bol predvedený okrem iného aj 
rabín Adolf Abeles s manželkou a 6 deťmi. Každý 
si mohol zobrať základné oblečenie a jedlo na 4 
dni, najviac však 50 kg na osobu. Po deportáciách 
mohol notár spokojne informovať Okresný úrad 
v Novom Meste nad Váhom, že „Židia boli od-
transportovaní na veľké uspokojenie obyvateľov. 
Komisie dľa predpisov zostavené zaisťujú židov-
ské hnuteľnosti, a obyvateľstvo sa chová v kaž-
dom ohľade ukáznene, živý inventár deportova-
ných Židov je odpredávaný na verejnej dražbe, 
kým potraviny, za ceny určené Cenovým úradom, 
sú odpredávané veliteľom HG na rozdelenie chu-
dobným Gardistom za maximálne ceny.“
Vznikali aj rôzne iné zoznamy, za všetky uveďme 
aspoň súpis Židov, ktorí konvertovali pred vzni-
kom Slovenského štátu. V Beckove týchto obyva-
teľov (všetci konvertovali vo februári alebo marci 
1939) reprezentovali Žigmund Ján Wohlstein 
(ktorého dcéra bola židovská miešanka a matka 
Židovka: vdova Júlia Wohlstein, rod. Löwi) a Moric 
Jozef Brüll s manželkou Ernestínou a dcérou Vie-
rou. Z júla 1942 pochádza oficiálne upozornenie 

na skrývanie sa „protištátnych živlov a Židov“, na 25. a 26. júla bola 
organizovaná veľká prehliadka všetkých priestorov, vrátane lesných ob-
jektov a všetkých miest, kde by sa tieto neželané osoby mohli skrývať. 
Nakoniec, v septembri 1942 bol spracovaný súpis všetkých židovských 
obyvateľov v Beckove. Súpis pozostával z troch zoznamov a bol pod-
kladom pre ďalšie postupné deportácie, majetkové prevody či celkovú 
elimináciu židovského elementu v Beckove (obr.3). Po súpise Židov na-
sledoval súpis ich majetku, ktorý bol vykonávaný s diabolským zmys-
lom pre detail – od veľkých kusov nábytku či drahšieho oblečenia až 
po poslednú stoličku či svietnik v hodnote jednej koruny. V septembri 
bola dokonca uvalený dočasná správa na samotnú židovskú modliteb-
ňu – teda nie na súkromný majetok židovských občanov, ale na majetok 
beckovskej židovskej obce. Za dočasného správcu bol menovaný veli-
teľ miestnej Hlinkovej gardy Adam Šimko. V poslednom štvrťroku 1942 
boli s okamžitou platnosťou odňaté cestovné povolenia Maximiliánovi 
Kurzovi, Samuelovi Kurzovi, Kolomanovi Wienerovi, Pavlovi Wienerovi 
a Alfredovi Porjeszovi.
Rok 1943 bol obdobím akéhosi status quo. Ďalšia vlna opatrení proti 
už beztak zdecimovaným beckovským Židom prišla počas Slovenského 
národného povstania, kedy okresný náčelník v Novom Meste nad Vá-
hom zakázal ukrývať Židov alebo im akýmkoľvek spôsobom napomá-
hať. Porušenie tohto nariadenia sa trestalo smrťou. V Beckove však toto 
nariadenie nemalo zmysel, nakoľko podľa údajov samotnej obce v tom 
čase už v Beckove neboli žiadni Židia. Na uvoľnené židovské majetky 
boli v novembri 1944 menovaní správcovia: šafár Jozef Brezány (maje-
tok Wienerovcov), robotník Ján Tlstovič (majetok Wohlsteina a Jozefa 
a Benjamína Reifovcov) a hospodársky správca Jozef Korec (majetok 
Kurzovcov).
Počas holokaustu zahynuli približne dve tretiny beckovských Židov, pri-
bližne jedna šestina holokaust prežila a osud zvyšnej šestiny je neistý. 
Nech je tento skromný text pamiatkou na tých, ktorí nemali šancu brá-
niť sa a zároveň mementom pre tých, ktorí si vojnové udalosti nemôžu 
pamätať. Nenávisť nie je nikdy riešením.

Poznámka autora: Článok je zameraný na prezen-
táciu výsledkov výskumu prístupu štátu v podobe 
protižidovskej legislatívy v lokálnych podmienkach 
Beckova, preto vychádza najmä z archívnych do-
kumentov, uložených v Štátnom archíve v Trenčíne 
a z odbornej literatúry. Za mimoriadne pochopenie 
pri získavaní materiálu touto cestou ďakujem ria-
diteľovi Štátneho archívu v Trenčíne Mgr. Petrovi 
Brindzovi, PhD. i riaditeľovi Trenčianskeho múzea 
v Trenčíne Mgr. Petrovi Martiniskovi. Predmetom 
článku nie je konfrontácia so spomienkami sta-
rých Beckovčanov a Beckovčaniek. Napriek tomu, 
ak by mal ktokoľvek akékoľvek informácie, ktoré 
môžu pomôcť urobiť obraz vojnového Beckova 
alebo vzťahy medzi majoritou a židovským oby-
vateľstvom plastickejším, autor príspevku ich uvíta 
na e-mailovej adrese tomas.michalik@gmail.com.

Obrázky: 1 © Trenčianske múzeum v Trenčíne • 2 
Protižidovský nápis na plote v domu „Adamovi-
čovec“ „Von pliaga židovská“ (za foto ďakujem p. 
Jánovi Macejkovi) • 3 © Štátny archív v Trenčíne

Tomáš Michalík
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Slovensko sa môže popýšiť množstvom veľmi 
významných osobností, ktoré nám môže zá-
vidieť celý svet - vynálezcovia, básnici, spiso-
vatelia, hudobníci či vedci.
Myslím si, že Dionýza Štúra nemusím oby-
vateľom Beckova vôbec predstavovať. Ale 
aspoň pár slovami niečo o ňom spomeniem, 
i keď by sa toho dalo popísať veľmi veľa. Na-
rodil sa 2. apríla 1827 v Beckove a zomrel 9. 
októbra 1893 vo Viedni, bol slovenský geo-
lóg a paleontológ, jediný nerakúsky riadi-
teľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni 
(všetci ostatní boli Rakúšania). Ovládal cudzie 
jazyky, ako aj jeho druhostupňový bratranec 
Ľudovít Štúr – ten ich vraj ovládal až 12. Za-
oberal sa geologickým mapovaním a fytopa-
leontológiou Rakúska, Čiech, Moravy a Slo-
venska. Sú po ňom pomenované inštitúcie 
– Banské múzeum D. Štúra v Banskej Štiavnici 
a Štátny geologický ústav D. Štúra v Brati-
slave. Publikoval okolo 300 vedeckých prác, 
mnohé v nemeckom jazyku.
Žiaci 6. ročníka sa učia na hodinách techni-
ky o vynálezcoch a vedcoch, medzi ktorých 
nepochybne Dionýz Štúr patrí. Vyrobili mu 
pri príležitosti 128. výročia jeho úmrtia ven-
ček. Ten zaniesli v stredu 20. októbra, v rámci 
geografie, na ktorej si ho tak isto pripomenu-
li, k pamätnej tabuli na jeho rodnom dome. 
Tam sme si porozprávali o živote a práci Dio-
nýza Štúra. Na spiatočnej ceste sme sa zasta-
vili aj pri pamätnej tabuli J.M. Hurbana, po 
ktorom nesie čestný názov naša škola. Teší, 
ma, že žiaci majú z takto spestrených hodín 
radosť. Po ceste i pri rodnom dome D. Štúra 
so záujmom počúvali, pýtali sa a veselo ko-
munikovali. A zistili, ako ľahko sa dá pri jed-
nom významnom človeku prepojiť technika, 
geografia i nemčina.

Venček 
Dionýzovi Štúrovi 

Technická olympiáda - obnovená školská dieľňa
V tomto školskom roku sa nám po dlhšej 
dobe podarilo zúčastniť sa školskej olym-
piády vo vedomostiach z techniky. Napriek 
tomu, že minulé dva školské roky bolo vy-
učovanie techniky ovplyvnené covid situá-
ciou a organizátori určili dátum súťaže už na 
5.10.2021 (čiže na prípravu sme nemali toľko 
času ako na iné súťaže), i tak prejavilo záujem 
o súťaž veľa žiakov. Nakoniec z každej triedy 
(6. – 9. ročník) boli vybraní štyria zástupcovia. 
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Všetci pa-
tria medzi úspešných riešiteľov. No do okres-
ného kola Technickej olympiády postupujú 
iba tí najšikovnejší, a to: Veronika Gábová (9. 
ročník), Terézia Batková (8. ročník) a Nanette 
Ondrášiková (6. ročník). Dievčatám držíme 
palce a prajeme veľa úspechov. 
Sme radi, že sa nám tento školský rok po-
darilo obnoviť aj školskú dielňu, v ktorej sa 
žiaci začali oboznamovať s reálnym náradím 
a vyrábať svoje prvé výrobky. Nie všetci ve-
dia, alebo majú predstavu o tom, čo hodiny 
techniky zahŕňajú. Tak iba v skratke pre ozrej-
menie uvediem aspoň niekoľko tém. Každý 

ročník je zameraný, samozrejme, na niečo iné, 
presne podľa zohľadnenia veku žiakov. Spo-
ločné pre všetkých je výchova žiakov k BOZ na 
hodinách techniky, školský poriadok, pracov-
ný poriadok v školskej dielni, prostredie tech-
nické – prírodné – spoločenské, vzťahy medzi 
nimi, ochrana, príroda, negatívne vplyvy tech-
niky. V piatom ročníku sa žiaci oboznamujú 
s remeslami, pracovnými nástrojmi, náradím, 
s rôznymi surovinami, materiálmi a podob-
ne. Neskôr sa učia o rozpočte v domácnosti, 
príjmoch, výdavkoch. Postupne prechádzajú 
témami z kuchárskeho prostredia, základné 
zložky potravy, úprava jedál a nápojov. Po-
stupne pribúdajú témy o elektrickej energii, 
výrobe a premene energií, využívaní v prie-
mysle. Vo vyšších ročníkoch sa žiaci v rám-
ci techniky pripravujú na náplne učebných 
a študijných odborov, prijímacie skúšky, záu-
jem o zamestnanie, riešia sa pracovné príleži-
tosti v regióne a podobne. Takže, ak by som 
to veľmi zjednodušene a v skratke zhrnula, 

predmet technika má široký záber z viacerých 
oblastí potrebných v bežnom živote. 

Ing. Katarína Kučerová

Ing. Katarína Kučerová

Ing. Katarína Kučerová

Biela pastelka 2021
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje 
srdce. Mt 6:21  • Máme všetci to svoje srdce 
na správnom mieste?
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj 
vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, 
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. 
Cieľom zbierky je získanie finančných prost-
riedkov na podporu ľudí so zrakovým postih-
nutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne 
použitý na poskytovanie sociálneho poraden-
stva a sociálnej rehabilitácie, teda na financo-
vanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým 
ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného ži-
vota. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších 
zbierok na Slovensku.

Biela pastelka 2021 je verejná zbierka zapí-
saná Ministerstvom vnútra SR v registri ve-
rejných zbierok pod registrovým číslom 000-
2019-030715 na všeobecne prospešný účel.
Naša škola sa každý rok zapája do zbierok na 
pomoc druhým. Či už je to Hodina deťom, 
Deň narcisov alebo Biela pastelka. Z našej 
školy v týchto projektoch tradične pomá-
hajú žiaci deviateho ročníka, pretože zbier-
ku môžu vykonávať iba žiaci nad 15 rokov. 
Zbierka na pomoc nevidiacim sa uskutočnila 
iba v priestoroch našej školy. Prispeli skoro 
všetci žiaci, pedagogický i nepedagogický 
zamestnanci školy, zamestnankyňa OcÚ i sta-
rosta obce. Vyzberalo sa 301 EUR. 
Všetkým veľmi pekne ďakujem!

Súťaž o „NAJ“ jablko
21. októbra sme si pripomenuli Deň pôvod-
ných odrôd jabĺk. Pri tejto príležitosti sme 
v škole pre žiakov 1. a 2. stupňa vyhlásili 
súťaž o „NAJ“ jablko. Súťažili sme v troch 
kategóriách: Najväčšie jablko, Najkrajšie 
jablko a Najmenšie jablko. Zo všetkých pri-
nesených jabĺk sme najskôr vybrali za každú 
triedu jedno jablko v každej kategórii. Z nich 
sme potom vybrali víťazov zvlášť za 1. stupeň 
a zvlášť za 2. stupeň.  
1. stupeň
Najväčšie jablko: Hana Gonosová, 2. roč.
Najkrajšie jablko: Lukáš Ježko, 4. roč.
Najmenšie jablko: Sabína Kapková, 1. roč.
2. stupeň
Najväčšie jablko: Andreas Sýkora, 5. roč.
Najkrajšie jablko: Simona Suchánková, 8. roč.
Najmenšie jablko: Katka Harmadyová, 7. roč.
Víťazi budú odmenení vecnými cenami. Vý-
stavku z týchto jabĺk si žiaci môžu pozrieť na 
chodbe na 1. poschodí.
Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým 
žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže.

ZRŠ
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Celý svet v triede - LIVE CLASSES

Deň jazykov

Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ v Beckove

Európsky deň jazykov (European Day of Lan-
guages) je deň plný aktivít v oblasti jazyko-
vého vzdelávania v celej Európe. Z iniciatí-
vy Rady Európy bola zavedená táto tradícia 
od začiatku milénia, v roku 2001. Odvtedy 
sa oslavuje každý rok 26. septembra. Jeho 
cieľom je podnietiť občanov Európy, aby sa 
bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, 
učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je 
nástrojom na dosiahnutie lepšieho interkul-
túrneho porozumenia a kľúčovým prvkom 
bohatého kultúrneho dedičstva nášho kon-
tinentu. 

Aj na našej ZŠ boli pri tejto príležitosti vyučo-
vacie hodiny anglického jazyka ozvláštnené 
a vyplnené jedinečnými aktivitami. Ich cieľom 
bolo upriamiť pozornosť nielen našich žia-
kov, ale aj ich rodičov a verejnosti na význam 
výučby a učenia sa cudzích jazykov. Šiestaci 
na hodinách anglického jazyka vyrobili origi-
nálny plagát k tomuto podujatiu. Deviataci sa 
rozhliadli na všetky svetové strany a pripravili 
projekty o našich susedských štátoch. Školské 
uniformy, ktoré bežne nosia žiaci na vyučo-
vaní v školách anglicky hovoriacich krajín, im 
nahradilo ručne vyrobené logo našej školy. 
Pre svojich spolužiakov ho pripravili siedma-
ci. Nebola to nášivka, bolo iba z papiera, ale 
účel splnilo. Každý žiak ho mal pripnuté na 

Ing. Darina Jarábková

Ing. Darina Jarábková

Tento školský rok žiakom ZŠ s MŠ v Becko-
ve oživíme hodinu angličtiny originálnym 
spôsobom. Naša škola sa registrovala do 
pokračovaniu unikátneho projektu „Live Cla-
sses“ (Živé vyučovanie), ktorý organizuje vy-
davateľstvo Pearson v spolupráci s anglickou 
BBC. V období od októbra do mája sa žiaci 
z jednotlivých tried stretnú naživo – cez inter-
net – s ďalšími skupinami žiakov a študentov 
z rôznych častí sveta. Budú to online hodiny 
angličtiny vedené rodeným hovorcom. Tento 
typ vyučovania je vhodný v súčasnosti počas 
prezenčnej výučby, ktorá prebieha tvárou 

v tvár a umožňuje žiakom vzájomne sa vidieť 
a komunikovať v živom prostredí. Vyučujú-
ci po zaregistrovaní sa pripojí svojich žiakov 
v určený čas k online triede. Témy našich 
budúcich „Live Classes“ sú aktuálne a pestré 
– napríklad: 20.10. 2021 - Digitálna revolúcia, 
23.11. 2021 - Športy, 14.12. 2021 – Ste to, čo 
jete, 11.01. 2022 – Oslava jazykov, 8.02. 2022 
– Deforestrácia a udržateľnosť.
Dúfam, že tieto hodiny budú pre našich žia-
kov extra skúsenosťou a preveria si svoje ko-
munikačné zručnosti a tiež úroveň vedomostí 

z angličtiny. Zároveň táto inovatívna metóda 
podnieti v žiakoch ešte väčší záujem o učenie 
angličtiny ako prvého svetového jazyka. Zá-
žitkom bude určite už samotná živá hodina 
s rodeným Angličanom.

oblečení. Rodinný šatník a fantáziu použili 
ôsmaci pri predvádzaní štýlov oblečenia a ty-
pických zvykov z rôznych častí Veľkej Británie. 
Nechýbali predstavitelia Škótska v károva-
nom. Dokonca pozvanie na čaj prijala aj ele-
gantne oblečená kráľovná Alžbeta II., ktorá 
si ho vychutnávala pri ukážke írskych tancov. 
Nakoniec žiaci s pomocou indícií rozlúštili 
hádanku: „Čo majú spoločné ruža, bodliak, 
narcis a trojlístok...?“

Z iniciatívy Európskej Rady v Štrasburgu sa 
každoročne 26. septembra od roku 2001 
oslavuje Deň jazykov. Na hodinách nemec-
kého jazyka sme si ho pripomenuli v kaž-
dom ročníku zvlášť. Počúvali a spievali sme 
nemecké piesne, hrali sme nemecké pexeso 
– obohacovali sme si slovnú zásobu. 
V stredu 29. septembra 2021 navštívil našu 
školu generálny riaditeľ nemenovanej eu-
rópskej firmy, rodený Nemec Thomas Kuel-
kens (ovládajúci niekoľko svetových jazykov). 
Cieľom tejto návštevy bolo, aby žiaci počuli 
inou formou cudzí jazyk, aby sa odbúrali ba-
riéry v prejave, aby žiakom siedmeho a ôsme-
ho ročníka Thomas porozprával, aké je dôle-
žité v dnešnej dobe ovládať cudzie jazyky, 
ktoré krajiny precestoval a kde všade pôsobil. 
Siedmaci na hodine prečítali a preložili člán-
ky z nemeckej učebnice, za čo dostali po-
chvalu za snahu, a niektorí za plynulý prejav 
a výslovnosť. Žiaci v ôsmom ročníku boli už 
uvoľnenejší, aj skúsenejší než siedmaci, a pre-
to sa snažili komunikovať v nemeckom jazy-
ku, a ak sa im aj niečo nepodarilo, šikovne 
sa vynašli a použili angličtinu a češtinu. Čiže 
sa bez akýchkoľvek problémov s Thomasom 
dohovorili. Verím, že sa nám aj v budúcnosti 
podarí podobné stretnutie, aby sme oboha-
tili vyučovanie a rozvíjali v žiakoch motiváciu 
a chuť rozvíjať sa, napredovať a nebáť sa ko-
munikovať v cudzom jazyku. 
Európsky deň jazykov si žiaci pripomenuli aj 
na hodinách slovenského jazyka a literatú-
ry. V každej triede prebiehali iné aktivity. 
Pani učiteľka Kreperátová si pripravila pro-
gram so žiakmi šiesteho a siedmeho roční-
ka. Náš rodný jazyk patrí do veľkej skupiny 
slovanských jazykov. Aktivitami v skupinách 
a prostredníctvom práce s mapou sa žiaci 
podieľali na projekte rozdelenia slovanských 
jazykov na východoslovanské, západoslovan-
ské a južnoslovanské. A kam patrí naša drahá 
slovenčina? To vám každý žiak rád a bez pro-
blémov objasní. Výsledné práce žiaci odpre-
zentovali a boli vystavené v triede.

Ing. Katarína Kučerová 
Mgr. Andrea Kreperátová
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Pred 10 rokmi sa náhle po-
bral na večnosť akademic-
ký sochár a reštaurátor Jo-
zef Klech (30.10. 1962 - 4.8. 
2011), beckovský rodák. 
Jozef Klech už počas základnej 
školskej dochádzky v Becko-
ve navštevoval Ľudovú školu 
umenia v Novom Meste nad 
Váhom. Študoval na Umelec-
ko-priemyselnej škole v Brati-
slave, odbor rezbárstvo (1977-
1981). Po maturite pracoval 
v Štátnych reštaurátorských 
ateliéroch v Banskej Štiavnici 
a v SNM v Bratislave. V rokoch 
1984-1990 študoval na VŠVU 
v Bratislave na oddelení vý-
tvarné umenie-reštaurátorstvo u prof. Akad. soch. Jozefa Poruboviča 
a doc. Akad. soch. Jaroslava Kubu. 
Po siedmych rokoch života v Bratislave sa presťahoval do Bernolákova, 
kde našiel miesto pre rodinu aj vlastnú tvorbu. Prierez svojou desaťroč-
nou tvorbou prezentoval na výstave Kríž náš každodenný v Ivanke pri 
Dunaji (marec 2009) a Nitre (apríl 2009). 
V roku 2006/2007 sa podieľal na reštaurovaní kostola v Beckove a v roku 
2008/2009 sochy sv. Floriána v parku. V rímskokatolíckom farskom 
kostole sv. Štefana kráľa reštauroval kazateľnicu (výsledok prezentoval 
v júni 2007 na výstave v kaštieli v Ivanke pri Dunaji). Počas výskumu 
odhalil datovanie vzniku kazateľnice – rok 1754 bol napísaný na upev-
ňovacej konzole rečniska. Počas jeho reštaurovania sa zistilo, že dvojica 
erbových štítov vo vrchole ozvučnej striešky patrí rodom Medňanský 
a Majténi. V roku 2006 ukončil aj umelecko-historický výskum hlavného 
oltára v rámci projektu na jeho záchranu. Na samotnom reštaurovaní sa 
nemohol podieľať kvôli nedostatku finančných prostriedkov v tom čase. 
Mimo rodný Beckov uskutočnil reštaurovanie hlavného oltára v rímsko-
katolíckom kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži (objav vzácnych 
renesančných malieb), zreštauroval hlavný oltár v kaplnke sv. Anny 
v Bernolákove. Mimoriadne si cenil svoju prvotinu – diplomovú prácu, 
keď mal možnosť zreštaurovať drevenú plastiku Panny Márie zo skupi-
ny Zvestovania z Dómu sv. Martina v Bratislave (1990).
Svojou nečakanou smrťou zanechal smútiacu rodinu, manželku, deti, 
matku, brata a sestru s rodinami... 
Ako umelec a reštaurátor jednoznačne patrí k najvýznamnejším osob-
nostiam našej obce.
Jozef Klech v parku pod hradom pri osádzaní zreštaurovanej sochy sv. 
Floriána 23. apríla 2009 – s akad. soch. Miroslavom Polgárom. • Rozho-
vor s umelcom sme publikovali v BN 2/2009, s.6-7. Nečakanú správu 
o úmrtí v BN 4/2011, s.15.

Spoločenská kronika: 

Narodili sa: 
Šimon Podoba, Tobias Hudek, Ján Mariánek

Manželstvo uzavreli: 
Renáta Macejková a Ing. Michal Hrbas
Blahoželáme:

• 50 rokov: Peter Polonský, Tomáš Masarik, Daniel Hladký, 
 Ivan Tupý, Tatiana Baníková

• 55 rokov: Miroslav Černák, Peter Čikel, Ján Ďuriš

• 60 rokov: Jaroslav Kročitý, Janka Remenárová, 
 Zdenka Bubeníková

• 65 rokov: Eva Maková, Ján Mahrík, MVDr. Alena Kelešiová, 
 Jozef Fiedler

• 70 rokov: Mgr. Miloslav Masár, Štefan Šimovec

• 75 rokov: Štefan Gašpar, Ivan Hladký

• 80 rokov: Pavol Ševčík, Ivan Masarik

• 92 rokov: Mgr. Dušan Čikel, rodák
• 96 rokov: Marianna Šatkovská
Rozlúčili sme sa: 
Viktor Nožina, Elena Reháková, rodáčka; Ivan Švec, Stanislav Tupý

SEPTEMBER - OKTÓBER 2021

DB

Dňa 30. októbra uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama Bože-
na Ondrejovičová.
S láskou spomínajú dcéry 
Jarmila a Eva, vnučka Adela.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo 
nám dal, ostáva v nás.
V utorok, 28. septembra 2021, sme sa 
rozlúčili s Ivanom Švecom, obyvateľom 
obce, podnikateľom, bývalým poslan-
com obecného zastupiteľstva.
Ivan Švec počas svojho života veľkú po-
zornosť venoval – popri svojej rodine – aj 
rodnej obci, zamestnaniu a neskôr pod-
nikaniu – bol dlhoročný poslanec OZ; vo 
svojom odbore bol zručný a nápomocný 
na pracovisku aj v súkromí; v obci patril 

k prvým, ktorí začali po roku 1989 podnikať – jeho pekáreň si za 26 
rokov prevádzky v rokoch 1992–2018 vydobila miesto na regionálnom 
trhu a získala spokojnosť zákazníkov. Po dlhé roky sponzorsky pod-
poroval rozličné podujatia, ktoré pripravovala obec alebo obe cirkvi. 
Ivan Švec sa narodil 18. augusta 1948 v Beckove manželom Pavlovi 
Švecovi a Štefánii, rod. Pavlíkovej, ako jediný syn. Po skončení základ-
nej školy v Beckove sa vyučil v odbornom učilišti v Novom Meste nad 
Váhom v podniku Palma za prevádzkového elektromontéra. Základnú 
vojenskú službu absolvoval v Prahe v rokoch 1968–1970. Po vojenčine 
začal pracovať v JRD Beckov ako údržbár a skladník, neskôr vedúci 
dvora, keď popri zamestnaní vyštudoval Strednú priemyselnú školu 
elektrotechnickú v Starej Turej. V 70. rokoch začal byť aj verejne aktív-
ny. V rokoch 1972–2006, teda 34 rokov, bol poslancom obecného za-
stupiteľstva (predseda MNV Jozef Hubina a Ing. Ján Turan, starosta 
Karol Pavlovič) a jedno volebné obdobie aj zástupcom starostu. V máji 
roku 1972 si založil vlastnú rodinu. S manželkou Máriou vychovali dve 
deti, ktoré ich obdarili štyrmi vnúčatami. V roku 1992 v obci vybudoval 
Pekáreň, rodinnú firmu, v ktorej pracoval s manželkou a deťmi. Pod-
nikanie predčasne ukončil v roku 2017 zo zdravotných dôvodov. Sko-
nal doma, obklopený rodinou 24. septembra 2021 vo veku 73 rokov 
a v 50. roku výročia manželstva...
V utorok, 28. septembra 2021, sme sa rozlúčili s milovaným man-
želom, otcom a starým otcom. Ďakujeme všetkým, ktorí zdieľali 
s nami náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina 
Ďakujeme bratom františkánom, 
vdp. farárovi, speváčkam, obec-
nému úradu a pohrebnej službe 
za dôstojnú rozlúčku s naším 
zosnulým.
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Poštová doručovateľka Karin Zelinková

Obec opäť pod kontrolou - Ing. Andrea Trstenská

Nová beckovská poštárka je mladá, dvad-
saťpäťročná žena, ktorá s manželom a dcér- 
kou našla svoj domov i zamestnanie v Bec-
kove.
Pretože ako poštárka sa dostáva do kontaktu 
so všetkými obyvateľmi obce, bolo by dobré 
zoznámiť sa.
• Karin, odkiaľ pochádzate, kde ste chodili do 
školy, Vaše prvé zamestnanie...
Narodila som sa v Trenčíne, otec pochádza 
z Drietomy a mama z Trenčína, mám jedného 
nevlastného brata. Študovala som v Novom 
Meste nad Váhom na bilingválnom sloven-
sko-španielskom gymnáziu. Zamestnala som 
sa najskôr v Tescu Beckov, kde som brigádo-
vala počas štúdia. Keď som zmaturovala, 3 
mesiace som robila na pošte v Trenčíne, za-
stupovala som počas dovoleniek. Vrátila som 
sa tam zase pred rokom, znovu som zastupo-
vala. Práca sa mi páčila, a tak som využila pra-
covnú príležitosť a v auguste som nastúpila 
na poštu v Beckove.  
• Kedy ste si založili rodinu?

Dva roky po maturite som sa vydala, môj 
manžel Jakub pochádza z Bodovky, býva-
li sme spočiatku u mojej mamy v Trenčíne 
a pred 4 rokmi sme si kúpili byt v Beckove.
• Zvykli ste si v našej obci?
V Beckove sa nám páči, tu sa nám narodila 
aj dcérka Kristínka. Sme tu spokojní, býva sa 
nám dobre. Manžel pracuje v Trenčíne. A po 
dvoch mesiacoch doručovania poznám viac 
ľudí aj podľa mena, predtým len z videnia. 
• Aké máte koníčky?
Moje koníčky? Pečenie tort, to je všetko. Radi 
chodíme s manželom a dcérkou do prírody, 
v okolí Beckova a na Bodovke sme toho už 
dosť pochodili...
• Ako riešite bežnú situáciu v mladých rodi-
nách, keď je dieťa choré?
Dávame ju k starým a prastarým rodičom na 
Bodovku, do Trenčína alebo do Stankoviec, 
keď nie je škôlka v Beckove otvorená. 
Karin, ďakujeme Vám za krátke predstave-
nie sa a do ďalšej práce želáme veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti! Nech sa Vám v práci aj 
v osobnom živote darí!

Od 1. októbra máme opäť hlavnú kontrolórku obce. Po odchode 
Zdenky Krasňanskej k 30. júnu 2021 obecné zastupiteľstvo zvolilo do 
funkcie hlavnej kontrolórky Ing. Andreu Trstenskú. 
• Pani Trstenská, prečo to váhanie, prihlásili ste sa až do druhého kola 
voľby hlavného kontrolóra obce, ktoré sa konalo 24. septembra 2021? 
Registrovala som vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra aj prvý krát, 
mám však svoju ekonomickú kanceláriu a z dôvodu neustále pribúda-
júcich administratívnych povinností som sa do prvej voľby neprihlá-
sila. Po vyhlásení druhého kola som svoje rozhodnutie prehodnotila 
a zobrala som to ako výzvu a zároveň službu obci, v ktorej žijem.
• Aký bol začiatok a prvé dojmy na pracovisku?
Boli to veľmi príjemné dojmy, ako ma prijal pán starosta a celý ko-
lektív ľudí, ktorí pracujú na obecnom úrade, kolegyne a kolegovia sú 
nápomocní, komunikatívni a ochotní. Pri tejto príležitosti by som rada 
veľmi pekne poďakovala aj bývalej pani hlavnej kontrolórke Zdenke 
Krasňanskej, ktorá mi s trpezlivosťou odovzdáva vzácne skúsenosti. 
Na druhej strane som si uvedomila, aký široký je záber hlavného kon-
trolóra v obci a akú zodpovednosť preberá. 
• Môžu Vám predchádzajúce skúsenosti pomáhať pri terajšej práci?
Mám skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní, v ktorých som pra-
covala ako ekonómka, ale aj aj zo svojej súkromnej praxe. Skúsenosti 
so samosprávou mám predovšetkým zo štátnej služby, keď som pra-
covala ako kontrolórka Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej re-
publiky v Bratislave. Bola som zamestnaná na expozitúre v Trenčíne, 
čím som mala možnosť stretnúť sa s reálnym fungovaním samospráv 
priamo v našom regióne. Som si však vedomá toho, že pri práci hlav-
nej kontrolórky využijem aj predchádzajúce skúsenosti, ale zároveň si 
táto práca vyžaduje neustále štúdium a získavanie nových informácií. 
• Máte čas na koníčky a osobné záľuby?
Mojimi záľubami sú literatúra, história, cestovanie, rada spoznávam 
najmä krajiny južnej Európy a keď mám čas aj záhrada.
• A čo rodina?
Žijem so synom Erikom v starom zrekonštruovanom dome, v Beckove 
žijú aj moji rodičia a mladšia sestra s rodinou, najmladšia sestra s man-
želom žije v Taliansku, často sa navštevujeme. Mám 21 ročného syna, 

ktorý študuje na UCM v Trnave, odbor fyzioterapia – balneológia, teraz 
je v bakalárskom ročníku. 
• Ako vidíte svoju prácu pre obec do budúcnosti?
Svoju prácu pre obec chcem robiť čo najlepšie. Ako som už uviedla, 
vnímam to ako službu rodnej obci, chcem prispieť k tomu, aby obec 
dobre fungovala a mohla sa naďalej rozvíjať.
• Bude pre Vás náročné zosúladiť bežné pracovné povinnosti s funkciou 
hlavnej kontrolórky obce?
Práca hlavnej kontrolórky je prácou na čiastočný úväzok, konkrétne 40 
hodín mesačne. Zvyšok pracovného času sa budem naďalej venovať 
svojej klientele a podnikaniu.
• Kedy ste osobne na úrade?
Na úrade som dva dni v týždni, čo vyplýva z pracovného úväzku. 
Zvyčajne je to v pondelok a v utorok. Zúčastňujem sa aj na stretnutiach 
Finančnej komisie a zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Beckov.
Prajeme veľa úspechov na novom poste! Mgr. Dana Badžgoňová

Vzácny okamih - odchádzajúca a nastupujúca hlavná kontrolórka obce - 
Zdenka Krasňanská a Andrea Trstenská so starostom 4. októbra 2021. 
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Ešte je nás dosť, ktorí si na pani učiteľku 
spomíname. Najčastejšie ju vidím v knižnici – 
a zrejme aj mnohí ďalší – ako sedí za stolom, 
preberá a vydáva knižky, vypisuje knižničné 
lístky, radí, zhovára sa, usmerňuje detských 
aj dospelých čitateľov. Spoznala som ju, vte-
dy žiačka ZDŠ, ako vedúcu obecnej knižnice 
– sídlila v budove dnešnej lekárne. V rámci 
marca – mesiaca knihy pravidelne chodieva-
la do školy na besedy o knihách. V mladších 
rokoch sa angažovala v ČSČK v Beckove aj 
v Kálnici a viedla divadelný súbor. Predov-
šetkým, Elena Hrušovská bola učiteľka, a to 
veľmi dobrá učiteľka, aj keď v Beckove učila 
len dva školské roky tesne po skončení druhej 
svetovej vojny. 
Otec Eleny Hrušovskej, Ján Hrušovský (1852–
1934), poľnohospodár, syn kožušníka z No-
vého Mesta nad Váhom (pozn.1), sa druhýkrát 
oženil s dcérou beckovského evanielického 
farára Štefana Bálenta, s Emíliou Bálentovou 
(pozn.2). Svadba sa konala v Beckove 4. janu-
ára 1908, sobášil otec nevesty, ev. a. v. farár 
Štefan Bálent (pozn.3).
Jej mama Emília Kristína Bálentová bola naj-
staršie dieťa, ktoré sa narodilo Hermíne, rod. 
Turzovej, a evanjelickému farárovi Štefanovi 
Bálentovi, pôsobiacemu v Beckove 50 rokov 
(1866–1916). Emília prišla na svet 24. októbra 
1867, o štyri dni neskôr ju pokrstil trenčiansky 
ev. a. v. farár Čarno.
Ján a Emília Hrušovskí mali spolu jediné dieťa. 
Dcéra Elena sa narodila 14. júla 1909 v No-
vom Meste nad Váhom, jej krstnými rodičmi 
boli Július Žarnovický s manželkou a strýko 
Štefan Bálent.
Podľa Dr. Milana Šišmiša (BN č.4/2019, s.12) 
Elena Hrušovská zo zdravotných dôvodov 
žila od troch rokov u svojho príbuzného, ev. 
učiteľa J. Gažu, v Rajci (pozn.4). Základnú ško-
lu absolvovala v Novom Meste nad Váhom. 
V štúdiu pokračovala na reálnom gymnáziu, 

25. výročie úmrtia - učiteľka Elena Hrušovská 
maturovala v šk. roku 1926/27. Ako učiteľka 
pôsobila na rôznych školách na Slovensku – 
v Galante, Čachticiach (1937), v Rači, v Bec-
kove (1945–1947), v Moravskom Lieskovom 
(1947/48) a od roku 1948 až do dôchodku 
v roku 1964 učila v Kálnici.
Školská kronika v Beckove uvádza, že v škol-
skom roku 1945–1946 v štátnej škole v Bec-
kove (správca školy Peter Rehák) začala učiť 
def. učiteľka Elena Hrušovská, ktorá prišla do 
Beckova zo štátnej meštianskej školy z Rači-
sdorfu (časť Bratislavy). Bola jej pridelená III. 
trieda. 28. októbra 1945 bola slávnostným 
rečníkom na oslave štátneho sviatku Dňa slo-
body. V šk. roku 1946–1947 mala pridelenú 
IV. triedu, kde boli žiaci 4. a 5. ročníka. „Dňa 
28. októbra 1946 usporiadala škola riadnu 
slávnosť. K žiakom prehovorila def. učiteľka 
Elena Hrušovská.“ V šk. roku 1947–1948 bola 
zrušená V. trieda, v dôsledku čoho bola pre-
ložená def. učiteľka Elena Hrušovská na štát-
nu ľudovú školu do Moravského Lieskového 
– Šance.
V Kálnici učila 1. až 5. ročník, v rokoch 1947–
1958 bola riaditeľkou školy, viedla školský di-
vadelný krúžok (1950–1965) – (pozn.5), písala 
kroniku divadelného súboru – kronika ĽUT, aj 
obecnú kroniku (1956–1962). V rokoch 1948-
1966 režírovala okolo 30 divadelných hier, 
v ktorých vystupovala aj ako herečka. Kálnický 
súbor pod jej vedením úspešne reprezentoval 
obec na ochotníckych prehliadkach a vystu-
poval na verejnosti pri rôznych príležitostiach. 
V roku 1950 kálnickí divadelníci pod jej ve-
dením premenovali svoj súbor na Divadelný 
krúžok Františka Daudu na počesť bývalého 
učiteľa a režiséra (pozn.6) a získali diplom 
z okresnej divadelnej súťaže. V roku 1959 sa 
dostali do kategórie pokročilých divadelných 
súborov, a tak prenikli do povedomia okres-
ných a krajských inštitúcií. Divadelný súbor 

viedla do roku 1960. Pri príležitosti 60. výročia 
uvedenia prvej divadelnej hry v Kálnici (1966) 
získala ocenenie ako jedna z režisérok a he-
rečiek súboru. 
Patrila k zakladajúcim členom a členkám Zbo-
ru pre občianske záležitosti v Kálnici (1960), aj 
MO ČSČK v Kálnici (1961), organizovala bez-
platné darcovstvo krvi. 
V Kálnici bývala v učiteľskom byte (č. 197). 
Žila tu so svojou tetou, vdovou, Hermínou 
Daudovou (1876 – 1965), matkinou sestrou, 
ktorá prišla počas vojny o syna Františka, a 
so spoločníčkou Emíliou Michalcovou (1908–
1997) – (pozn.7). 
Po penzionovaní sa presťahovala do rodiska 
svojej mamy, do Beckova. Na trvalý pobyt sa 
prihlásila 16. februára 1965. Bývali v dome 
Martina Adamoviča (pôvodne dom notára 
Karola Bórika). Po asanácii domu sa obe pres-
ťahovali do bytovky pri kostole. 
Ako dôchodkyňa vykonávala v Beckove prá-
cu vedúcej obecnej knižnice. Už v decembri 
1966 zapisovala prvé knihy do prírastkového 
zoznamu a 1. marca 1967 bola v obci sláv-
nostne otvorená Miestna ľudová knižnica. 
Posledné knihy zapísala 16. júna 1976 – prí-
rastkové č. 8350.
Posledné dva roky svojho života prežila v do-
move dôchodcov, kde aj zomrela 22. septem-
bra 1996 – (pozn.8). Pochovaná je v Beckove, 
v spoločnom hrobe s Dr. Eugenom Bálentom 
(11.3. 1882 – 9.10. 1940) a jeho manželkou 
Katinkou r. Jakabovou (13.1. 1889 – 18.1. 
1942) a Juliánou Ivanovou (28.9. 1898 – 7.11. 
1987).
O živote, záľubách a koníčkoch Eleny Hru-
šovskej si môžeme urobiť predstavu podľa 
jej aktivít – povolanie učiteľky, ochotnícke 
divadlo, práca v knižnici alebo pre Českoslo-
venský červený kríž ju zamestnávali po celý 
život. Aké mala názory, aké hodnoty usmer-
ňovali jej život, ako sa vyrovnávala s režimom, 

14. júl 1909 – 22. september 1996
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ktorý radikálne zmenil všetko, v čom vyrastala 
v medzivojnovej Československej republike, 
ona, vzdelaná vnučka evanjelického farára 
alebo statkára, nevedno. Určite sa stále cíti-
la ako pani a učiteľka, malých aj veľkých sa 
snažila pritiahnuť ku knihám a k vzdelávaniu. 
Cestu k zmysluplnému spôsobu života im 
ukazovala aj cez činnosť v ochotníckom di-
vadle. Mala v sebe prirodzenú autoritu, sama 
vždy aktívna, dobre vychovaná a priateľská, 
išla príkladom nielen žiakom, ale aj rodičom. 
Podarilo sa mi skontaktovať s jej bývalou žiač-
kou Aničkou Jamrichovou, dnes Juríkovou, 
z Kálnice. Bola jej žiačkou v druhom školskom 
roku pôsobenia pani učiteľky v Kálnici, teda 
v šk. roku 1948/49, lebo v predchádzajúcom 
šk. roku bolo veľmi veľa detí, tak tie, ktorým 
zle vychádzali roky, museli rok počkať. Pokla-
dá ju za najlepšiu učiteľku na svete. Bola to 
práve ona, ktorá ovplyvnila malú Aničku a jej 
kamarátku a spolužiačku Jarmilu Kukučkovú 
tak, že sa obe rozhodli pre učiteľské povo-
lanie. Dodnes si pamätá, ako hrala vrabca 
v školskom predstavení Čin–čin v réžii pani 
učiteľky. Ako roky prešli, Anna Juríková vys- 
triedala pani učiteľku Hrušovskú na poste ria- 
diteľky kálnickej školy (nastúpila po páno-
vi učiteľovi Dušanovi Kišovi, ktorý bol riadi-
teľom školy zase po pani učiteľke Hrušov-
skej). Spomína si, že v Kálnici žila s mamou 
(pozn.9) a pomocníčkou Milkou, ktorá vraj 
bola z rodiny. Mali krásneho psa, ktorého 
pani učiteľka mala veľmi rada. Deti to využí-
vali, keď si chceli spraviť prestávku v učení, 
priviedli Čima, aby sa s ním zahrali. Bola vraj 
veľmi prísna, ale deti ju milovali, veľmi dobre 
ich pripravila do života. Keďže nosila okulia-
re na čítanie, obdarili ju prezývkou „Okula“. 
Možno to vedela, možno nie. Prezývka sa 
za ňou presťahovala aj do Beckova, ako si tí 
najstarší spomínajú...
Na vysvetlenie pre mladších: kálnické deti 
absolvovali druhý stupeň základnej školskej 
dochádzky v Beckove. 
 

Poznámky
1) Ján Hrušovský sa narodil 23. apríla 1852, 
krstený bol ako Joannes 24. apríla 1852. Mená 
rodičov: Štefan Hrušovský a Alžbeta (Elisa-
betha) Gerzsó, obaja evanjelici a. v., bytom 
Nové Mesto nad Váhom (Vág Ujhely), krstní 
rodičia: mäsiar Štefan Krasta (?) a Juliana Ši-
šovská (zdroj: FamilySearch, Krsty 1852-1870, 
obr.9). Zaujímavá zhoda okolností: 23. apríla 
1852 sa v Beckove narodil aj náš slávny rodák 
maliar Ladislav Medňanský. 
2) Emília Kristína Bálentová sa narodila 24. 
októbra 1867 (krstená 28.10. 1867) v Becko-
ve ev. farárovi Štefanovi Bálentovi a Hermíne 
Thurzovej, Beckov č.71, krstnými rodičmi boli 
Pavel Bálent, „mešťan trenčanský a neprítom-
ná slečna Silvia Szontagh; slečna Mária Bálent 
a neprítomný Mikuláš Thurzo, právnik v Pre-
šporku“. Krstil trenčiansky ev. a. v. farár Čarno 
(zdroj: FamilySearch, Krsty 1866-1886, obr.7). 
S manželom Jánom Hrušovským boli 22.1. 
1911 krstnými rodičmi Dr. Ladislava Daudu, 
syna jej sestry Hermíny Daudovej rod. Báleto-
vej. Zomrela v Novom Meste nad Váhom. Na-
priek značnému úsiliu sa mi nepodarilo zistiť, 
kedy a kde zomrela, ani kde je pochovaná. Jej 
manžel je pochovaný v Novom Meste nad Vá-
hom...
3) V matrike je záznam, že 4. januára 1908 
sa vdovec Ján Hrušovský, statkár z Nového 
Mesta nad Váhom, 55-ročný, oženil v Becko-
ve so 40-ročnou Emíliou Kristínou Bálentovou, 
dcérou ev. farára Štefana Bálenta a Hermíny 
Turzo (Thurzo). Ako svedkovia sú uvedení Jozef 
Krasta (?) a Eugen Bálent. Sobášil otec nevesty, 
beckovský ev. farár Štefan Bálent.
4) S rodinou učiteľa ev. školy v Rajci J. Gažu  
a s rodinou Golierovcov udržiavala celoživotný 
kontakt, bola krstnou mamou ich dvoch dcér. 
Zdroj: PhDr. Milan Šišmiš a Soňa Paulusová, 
Beckov.
5) Štefan Šicko a kol.: Kálnica. Obec Kálnica 
1996, s.82-83.
6) Štefan Šicko a kol.: Kálnica. Obec Kálnica 
1996, s.108-109.

7) Emília Michalcová, slobodná, nar. 19.9. 1908 
Stará Turá, zomrela 6.1. 1997 v DD v Becko-
ve; rodičia: Martin Michalec a Katarína, Stará 
Turá; EM je pochovaná v Beckove, hrob č.455 
(na náhrobku je chybne uvedený rok úmrtia 
– nie 1996, ale správne je 1997); EM mohla 
byť príbuzná s Elenou Hrušovskou, lebo Eleni-
na prababka, manželka Štefana Bálenta, bola 
Kristína Michalcová, obaja prastarí rodičia boli 
trenčianski mešťania.
8) Elena Hrušovská sa nikdy nevydala a nema-
la deti, v domove dôchodcov žila od 21.7. 1994 
spolu s Emíliou Michalcovou až do smrti.
9) Bola to mladšia mamina sestra Hermína 
Daudová, rod. Bálentová (1876–1965), vdo-
va po učiteľovi ev. školy v Beckove Františkovi 
Daudovi (1867–1936), ktorá prišla o syna vo 
vojne (zahynul pri návrate domov z koncent-
račného tábora v Nemecku niekde na českých 
hraniciach v máji – júni 1945). 
Fotografie
• Elena Hrušovská na spoločnej fotke s p. uč. 
Dušanom Kišom v Kálnici. Zdroj: Igor Jelínek 
archív. 
• Pani učiteľka so svojimi žiakmi v Kálnici. 
Zdroj: Igor Jelínek – archív. 
• Elena Hrušovská, jej teta Hermína Daudo-
vá (1876 – 1965), so synom p. uč. Františkom 
Daudom (1909 – 1945) a prvá riaditeľka kál-
nickej školy (1920-1947) Viktória Kováčová 
(25.2.1889 – 1970) s dcérami. Zdroj: Karol 
Vondra
• Elena Hrušovská na spoločnej fotke s p. uč. 
Jánom Jedličkom (vpravo) a p. farárom Mila-
nom Dunajčíkom (vľavo) v Beckove. Zdroj: Re-
dakcia BN 
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Seniori spomínajú

Kocúrkovo v anekdotách II

Písal sa rok 2002, po spoločnom sedení pred-
sedov z obcí Beckov, Kočovce a Kálnica padlo 
rozhodnutie – opekanie špekáčikov v Beckove 
u poľovníkov. 
Slovo dalo slovo, stretli sme sa 25. augusta 
2021. Viete, ochota a prejav pozornosti nám 
starším zo strany pani starostky Orsavovej, 
pána starostu Borcovana a nášho pána sta-
rostu Pavloviča nás (ešte žijúcich) môže hriať 
pri srdci. Hovorí sa, že aby človek žil spokojne, 
potrebuje chlieb, zdravie a nádej. My sme do-
stali k tomu špekáčiky, minerálku, pre poteše-
nie vínko a príjemnú muziku. Traja starostovia 
dokázali skoro dvom stovkám dôchodcov dať 
pekné nedeľné popoludnie, na ktoré budú 
spomínať. 
Dobrá myšlienka sa vydarila. Slniečko hrialo, 
hudba hriala v krásnom prostredí Tehelne, na 
betónovom kruhu sa točili už šedivejúce páry. 
Bola pohoda, spokojnosť a radosť z preži-
tej chvíle. Pravda, bola to aj robota a služba 
pre ľudí. Skúsili sme urobiť niečo netradičné 
a podarilo sa. Vďaka všetkým trom starostom, 
pani Bednárikovej za obsluhu, udržiavateľom 

Poďakovanie za úrodu

V ev. a. v. Chráme Božom v Beckove sme si 
3. októbra 2021 pripomenuli sviatok radosti 
a vďačnosti – poďakovania za úrody zeme. 
Žijeme v úzkom spojení s prírodou, obklopení 
záhradami, poľami, lúkami a lesmi. Nábožný 
pevec vyslovil vďaku za nás všetkých týmito 
slovami:

Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče, za krásu 
sveta, za každý plod,

za plné klasy, za poľné kvieťa, za dary 
zeme, lesov a vôd.

Požehnaj, Pane, role a stráne, aby bol sýty 
celý Tvoj svet.

Posilni všetky robotné ruky, keď idú orať, 
siať, zvážať chlieb.

Ty s každým cítiš, každého vidíš, počuješ 
každý prosebný hlas,

nauč nás bratsky s blížnym sa deliť,  
odpúšťať, pomôcť, aj tisíc ráz.

 Ing. Darina Jarábková

ohňa pánovi Bednárikovi a pánovi Nožinovi. 
Toto stretnutie podporili: PD Beckov, pán Koš-
ťál; F-plus Ing. Ján Macejka a Slovenský zväz 
poľovníkov, p. Š. Slávik. 
Často stačia maličkosti v našom jednotvárnom 
živote a máme pocit spokojnosti. Prajem seni-
orom v Beckove, aby pocit spokojnosti mali.

Margita Bubeníková

V septembri 2021 vyšiel knižne druhý diel 
kocúrkovských anekdot ich najväčšieho slo-
venského zberateľa Milana Stanu. Knižku 
vydal vo svojom Vydavateľstve štúdio hu-
moru, satiry atď. ako 9. diel Edície anekdot. 
Obsahuje 1171 anekdot a 139 karikatúr, ktoré 
vznikli v rokoch 1993–1998 a boli publikova-
né v humoristicko-satirickom časopise Kocúr-
kovo. Prvý diel, Kocúrkovo v anekdotách 
1990–1992, vyšiel v roku 2010 a zaznamenal 
anekdoty z prvých troch rokov vydávania ča-
sopisu. Tu treba pripomenúť, že prvé číslo 
Kocúrkova vyšlo 19. júna 1990!
Anekdota je stručná forma rozprávania 
o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, kto-
rá má prekvapujúce zakončenie – vtipnú po-
intu. Je ukotvená v ľudovej tradícii, humor-
ne komentuje udalosti a témy nášho života. 
Majster humoru Milan Stano nám odporúča 
„konzumovať humor každý deň a uvidíte, že 
budete zdravší a bude sa vám lepšie dariť.“
Na 248 stranách si čitateľ môže vybrať anek-
dotu podľa svojho vkusu. Výber je naozaj 
ťažký, aspoň malá ukážka: 

V Trnave na rínku je zhromaždený hlúčik turis-
tov a sprievodca im vraví: „Tu upálili poslednú 
bosorku.“ Strýco z Majcichova sa pozrie na svo-
ju ženu a prehlási: „Ale veď  to nie je pravda.“ 
(s.75)
Lord Howard hrá s priateľom golf na ihrisku 
vedľa cintorína. Zdvihne palicu k úderu, keď 
zaznie smútočný pochod a k cintorínu kráča 
pohrebný sprievod. Lord Howard prestane 
hrať a jeho priateľ poznamená: „Aký si úctivý 
k neznámemu mŕtvemu!“ „Prečo k neznáme-
mu? Zabudol som ti povedať, že mi zomrela 
žena.“ (s.171)
Zo stredoveku: Po vydarenej kráľovskej sláv-
nosti sa prihovoril kráľ k svojmu šašovi: „Skvele 
si nás pobavil. Nabudúce si vymeníme miesta.“ 
„Nie, Veličenstvo!“ „Prečo? Hádam by si sa ne-
hanbil za kráľovskú korunu?“ „To vôbec nie. Ale 
hanbil by som sa za takého blázna!“ (s.189)
Policajt zdvihne zo zeme staršieho muža 
a pýta sa ho: „Čo sa vám stalo? Môžete mi to 
povedať?“ „Porazilo ma to.“ „A zapamätali ste 
si značku?“ „Iste, bolo to Nitrianske knieža.“ 
(s.209)

DB
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Nemecký ovčiak kraľoval pod Beckovským hradom
V dňoch 18.–19. septembra 2021 v priestoroch 
firmy KLIMAT v Beckove sa uskutočnila hlavná 
špeciálna výstava plemena nemecký ovčiak. 
Vystavovaných bolo 167 psíkov od 150 chova-
teľov. Divácku kulisu tvorilo 500 fanúšikov a pria-
teľov kynológie. 

PH

Nechcená reklama

Výskyt medveďa
Dňa 19. septembra 2021 o 20.28 hod. bol na 
fotopasci, umiestnenej na Veľkom Palovom 
– pod Brezinou v k.ú. Beckov, revír Beckov, 
zachytený medveď hnedý o váhe asi 120 kg. 
PZ Hurban Beckov oznámilo jeho výskyt 
Okresnému úradu v Novom Meste nad Vá-
hom a Obecnému úradu v Beckove. Obecný 
úrad zabezpečil upozornenie o výskyte tohto 
živočícha pre občanov miestnym rozhlasom, 
aby sa občania opatrne pohybovali v k.ú. 
obce a nevstupovali do súvislých hustých les-
ných porastov. Pavol Hladký 

poľovnícky hospodár PZ Hurban Beckov
Pestrofarebná jeseň
Leto nám už definitívne odletelo. Máme za 
sebou dlhé – teplé – slnečné dni a k slo-
vu sa postupne dostáva pani Jeseň.
Jeseň je ročné obdobie prichádzajúce vždy 
v rovnakom čase ako švihnutím čarovného 
prútika. Z krásneho a teplého leta sa časom 
vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie obdo-
bie. Je to vlastne príprava prírody na zimu. 
Jeseň sa vždy inak vyfarbí. Prvým znakom prí-
chodu najfarebnejšieho ročného obdobia je 
rozlúčkový štebot lastovičiek, ktoré nám na 
drôtoch elektrického vedenia nôtia pred od-
letom do teplých krajín.
S príchodom jesene sa mení príroda. Listy 
stromov najskôr zmenia farbu zo zelenej na 
oranžovožltú a pomalým opadávaním na zem 
vytvárajú pestrofarebné koberce. Ani si neu-
vedomujeme, aké je len pre nás toto obdobie 
dôležité. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa 
po celý rok starali, nám vydávajú svoje bo-
hatstvá, ktoré sú odmenou za naše úsilie. Ur-
čite nás teší pohľad na úrodu, ktorú máme 
uskladnenú v našich pivniciach.
Jeseň nás vie milo prekvapiť. Pomedzi stromy 
a ulice fúka vetrík a vydávajúce zvuky nám 
vytvárajú spolu s tmavou oblohou neopa-
kovateľnú atmosféru. Slniečko zubatie, krby 
začínajú spríjemňovať príbytky. Pri prechád-
zkach stretáme usmiatych rodičov s ratoles-
ťami, ako sa tešia zo svojich šarkanov, ktoré 
im unáša vietor.
Jeseň je prekrásne obdobie, no niekedy 
chladné. Práve teraz začíname vyťahovať zo 
šatníkov prvé kabáty. Tešme sa, že si môžeme 
tú krásu vychutnávať plným priehrštím.

ZT

Obria uhorka

Pred mnohými rokmi rodičia pestovali okolo 
skleníka indické uhorky. Vytvorili na jeho stre-
che doslova sieť z ich popínavých výhonkov. 
Po rokoch som túto exotickú rastlinu začala 
pestovať aj v mojej záhrade. Bolo veľmi zau-
jímavé pozorovať jej kvety a hadíkové plody, 
ktoré sa za pár týždňov zmenili na robustné, 
priam obrie uhorky. Odrezávala som ich po 
častiach, pretože plody ďalej rástli, rezy sa 
zacelili a rastline to vôbec neuškodilo. Dužina 
sa chuťou aj konzistenciou podobala uhor-
ke, cukine aj tekvici. Preto som ju spracovala 
podľa klasických receptov. Zopár plodov som 
nechala rásť celú sezónu a odrezala som ich 
až 25. septembra. Posledné tri kusy (veľkosť 
v porovnaní so stoličkou je na foto) vážili spo-
lu 12 kg!

Ing. Darina Jarábková

Vo štvrtok sme na obecnom úrade hneď zrá-
na riešili článok zverejnený na www.topky.sk 
o výskyte medveďa pod Beckovským hradom. 
Zodpovednosť za túto „aktuálnu“ informáciu 
mala redakcia domáceho spravodajstva. 
Poľovný hospodár v stredu 22. septmebra 
2021 poslal oznámenie na Okresný úrad – 
Pozemkový a lesný odbor do Nového Mesta 
nad Váhom a na Obecný úrad v Beckove. In-
formoval v ňom o výskyte medveďa hnedé-
ho na hranici poľovníckeho revíru, na Veľkom 
Palovom, smerom na Selec (článok vyššie). 
Fotopasca zachytila medveďa v nedeľu 19. 
septembra 2021po 20. hod. Toľko realita.
Čo urobil portál topky.sk? Online spravo-
dajstvo umiestnilo medveďa pod Beckovský 
hrad – turisti pozor: „Avšak, nielen turisti, ale 
aj občania by sa mali mať v najbližšom ob-
dobí na pozore.“ Pravda je taká, že pozor si 
treba dať na novinárov, ktorí aj takto robia 
spravodajstvo.
Po zásahu starostu článok pred 9. hod stiahli, 
opravený bol znovu zverejnený o 9. hod. Opäť 
zabudli vymazať vetu: „Súčasťou dokumentu 
je aj fotografia šelmy, ktorá sa túla v okolí 
hradu Beckov.“ Priznali však pomoc starostu: 
„Starosta obce Beckov Daniel Hladký upozor-
nil, že medveďa fotopasce zachytili v lesoch, 
ktoré sú od obce vzdialené 2 hodiny turistic-
kou chôdzou.“
Po druhej oprave zostal text: „Súčasťou do-
kumentu je aj fotografia šelmy, ktorá sa túla 
v okolí obce Beckov.“ Absurdnosť celého je aj 
v tom, že výskyt medveďa v beckovskom re-
víri bol jednorázový. Medveď sa v Beckove 
NEVYSKYTUJE. DB

Sponzorský guláš varili členovia PZ Hurban 
Beckov – na fotke Lukáš Pavlovič, Marek Čaňo 
a Zdenko Čaňo s Jánom Skovajsom.
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Fotograf Ľuboš Balažovič opäť zavítal na Beckovský hrad. Aby sme 
nezablúdili, vyznačil nám cestu.
• Ako vznikol trošku netradičný pohľad na Beckovský hrad? 
Ľuboš Balažovič: Fotku s hradom a diaľnicou som mal vymyslenú už 
asi dva roky. Bol som na danom mieste myslím už trikrát, ale vždy som 
fotil niečo iné, iný pohľad na hrad teleobjektívom (časom ho zverej-
ním, len som ešte nemal podmienky, ako si predstavujem...). A keď 
som tam stál, videl som potenciál tej diaľnice, ako ide ku hradu Beckov 
z daného uhla. Mal som však vymyslenú v hlave úplne inú foto – detail 
hradu a kúsok diaľničného mosta, ako do hradu idú autá. Taký bol 
plán. Bolo treba počkať len na dobrú oblohu a podmienky. Po sep-
tembrovej búrke som videl, že by mohla po západe slnka byť zaujíma-
vá obloha, ktorú som pre foto potreboval, tak som sa tam vybral. Ale 
ten môj pôvodný zámer sa mi vo výsledku vôbec nepáčil... Preto som 
na mieste a po pár skúšobných náhľadových foto urobil túto finálnu 
fotku. Svetlá diaľnice sú ako maľované pre 30 sec. expozíciu fotoapa-
rátu. Odstránil som z fotky stožiare VN a škaredé tabule a fotka je na 
svete...

Prekrásny panoramatický obrázok Beckova nám poslal Milan Pauka. 
Fotografovanie je jeho hobby a stále sa učí. Je rád, že sa nám jeho 
fotka páčila a poskytol nám ju pre naše potreby. 
• Prečo nafotil Beckov a Beckovský hrad? 
„Istý čas som žil v tomto regióne, Beckovský hrad sa mi páči, je veľmi 
pekný na fotenie, určite sa tam ešte vrátim aj preto, že to nemám ďa-
leko z môjho bydliska – Veselé pri Piešťanoch.“
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Všetky cesty vedú... do Beckova na hrad!

Hrad Beckov na jeseň

Beckov ako na dlani

Zdroj: https://www.facebook.com/lubosbalazovic.sk/photos/a.173402680348 
6978/2985903271632652

Beckovský hrad je mimo turistickej sezóny, t.j. od novembra 2021 do 
marca 2022, otvorený iba na objednávku pre skupiny nad 15 ľudí; tre-
ba sa objednať 4 dni vopred. Viac info: www.hrad-beckov.sk


