
 V piatok a sobotu 14. a 15. februára sme zažili v beckovskej Kolkár-
ni nieèo zázraèné. Konal sa festival Slovenská krèma, ktorý mal svoju 
charakteristickú energiu a zmysel. Spoloène sme touto akciou vyjadrili, 
že situácia na Slovensku môže byś krajšia, ukázali sme, že Slovensko 
nie je rasistická krajina. Práve preto bol festival bez vstupného, a tak si 
mohli návštevníci užiś koncerty úplne zadarmo. Poèas tohto festivalu sa 
u nás predstavili hudobné špièky rôznych žánrov ako Bad Karma Boy, 
B-Complex, The WIDS, Uzavretá spoloènosś, Goblin a 3ever. Všetci 
ukázali svojou tvorbou, aký silný vplyv môže maś hudba. 

 Sme ve¾mi poctení a vïaèní, že pani prezidentka Zuzana Èaputo-
vá si pre návštevu a podporu tohto projektu vybrala práve náš festival,

 bola oèarená celkovou atmosférou a konceptom akcie, a hlavne kon-
certom Bad Karma Boy. Svojím príhovorom nás presvedèila, že verí 
v ne¾ahostajnosś obèanov Slovenska. 
 Ïakujeme, pani prezidentka, za vašu prítomnosś a podporu 
na Slovenskej krème v Beckove!
 Chcem sa vo svojom a v mene baru Kolkáreò ve¾mi poïakovaś Fes-
tivalu Pohoda a jeho organizaènému tímu, že nám umožnili vytvoriś túto 
dokonalosś.
 Ïalej patrí vrelá vïaka našim priate¾om, bez ktorých by akcia

Peter Olejár, Zuzana Èaputová a Radovan Poláèek

 nemala to pravé èaro: Dorka Pienèáková, Martina Zornièko-
vá, Peter Olejár, Jurko Pienèák, Adamko Bartoš (shramot), Jarko Vítes, 
Andrej Arbet - ÏAKUJEME! 
 V neposlednom rade patrí ve¾ká vïaka vám všetkým, ktorí ste prišli 
túto iniciatívu podporiś a ukázali ste, že vám situácia nie je ¾ahostajná. 
Veríme, že spolu vytvoríme peknú krajinu, je to len na nás.
    Radovan Poláèek
Fotky:
Facebook Zuzany Èaputovej a Bad Karma Boy, Radovan Poláèek
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OBECNÝ ÚRAD 
DANIEL HLADKÝ - starosta; 0905 506 021; 77427 20
           starosta@obec-beckov.sk 
Zdenka Krasòanská - hlavná kontrolórka - 77427 24; 0902 911 452;
       kontrolorka@obec-beckov.sk 
Anna Benková - matrika, ev. obyvate¾stva, PODATE¼ÒA, stavebná agenda
       77427 21; beckov@obec-beckov.sk 
Ing. ¼ubomír Èikel - úètovníctvo, nahlasovanie vývozu fekálií, 
     7742 725; 0903 742 725; uctaren@obec-beckov.sk
Lenka Martišová - POKLADÒA, dane a poplatky; kultúra - 7742723 
      dane@obec-beckov.sk 
Ing. Marika Jurèacková - projekty, personalistika a mzdy, majetok obce;
     0917 694 611; projekty@obec-beckov.sk
Mgr. Dana Badžgoòová - sociálne, web, knižnica, Beckovské noviny -
     77427 22; socialne@obec-beckov.sk
Alica Stehlíková - pracovníèka pre OcÚ, KD, klub a zdr. stredisko
     0907 072 382; alica.stehlikova@gmail.com

OBECNÁ PREVÁDZKA
Peter Èaòo - pracovník OP; 0904 847 222
Miroslav Malec, Drahomír Minárik, Peter Huorka - pracovníci OP      
Darina Ölvecká - rozvoz obedov seniorom
Vývoz fekálií - 0904 882 333

ŠKOLSKÁ JEDÁLEÒ  -  Anna Gábová, vedúca - 0948 226 472

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB
HRAD BECKOV

Mgr. Peter Pastier - výkonný riadite¾ - 0948 216 735
         riaditel@hrad-beckov.sk 
Iveta Martišová - administratíva - 032 77427 27; info@hrad-beckov.sk 

CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE - FRANTIŠKÁNI, OFM 
P. Jozef Èirák, OFM  - predstavený františkánov, 0915 070 532
       jozefcirak@gmail.com
P. Anton Kraèunovský, OFM  - farský administrátor, 0949 857 551
P. Vavrinec Vadkerti, OFM - laický brat

ECAV Beckov
Mgr. Ondrej Peśkovský - námestný farár CZ v Beckove, 0903 218 143
       032 6497 101, o.petkovsky@gmail.com  

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
MUDr. Jana Drobná, detské - 032 7777 122
MUDr. Lenka Benáková, dospelí - 032 7777 350
MUDr. Mária Havranová, zubné - 032 7777 244

POHREBNÍCTVO  -  Štefan Buèek - 0904 230 875

OBEC BECKOV - kontakty

 Poslanci na zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 16.12.2019 
schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.109/2019 - Obecné zastupite¾stvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu 
plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dòa 11.11.2019, bez pripomienok.
uz.è.110/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Doplnok è. 4 k VZN è. 
2/2012 o miestnych daniach, bez pripomienok.
uz.è.111/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie stanovisko hlav-
nej kontrolórky k návrhu rozpoètu na rok 2020 s výh¾adom na roky 2021 
s 2022, bez pripomienok.
uz.è.112/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo návrh finanèného rozpoètu 
na rok 2020 s výh¾adom na roky 2021 a 2022, bez pripomienok.
uz.è.113/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Konsolidovanú výroènú 
správu obce Beckov za rok 2018, bez pripomienok.
uz.è.114/2019 - OZ schva¾uje plán kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky na 
I. polrok 2020, bez pripomienok. 
uz.è.115/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo plán inventarizácie majetku 
k 31.12.2019 a zloženie inventarizaèných komisií, bez pripomienok. 
uz.è.116/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo termíny zasadnutí Obecné-
ho zastupite¾stva v Beckove na rok 2020, s pripomienkou - komisie, zriade-
né pri OZ, na zasadnutí 31.1.2020 predložia vyhodnotenie svojej èinnosti za 
rok 2019 a zároveò predložia plán svojej èinnosti na rok 2020.
uz.è.117/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zápis do kroniky obce za 
rok 2015, s pripomienkou: v roku 2020 ukladajú kronikárke uzatvoriś zápisy 
za rok 2016 a 2017.
uz.è.118/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo ponukovú cenu prenájmu 
za obecné parkoviská a školské zariadenia produkènej filmovej spoloènosti. 
uz.è.119/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie návrh opatrení 
k separácii odpadu, a to zabezpeèenie zberu kovového šrotu 4x do roka 
a rozmiestnenie odpadových nádob pre zber separovaného odpadu na 
verejných priestranstvách.
uz.è.120/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo Obecnému úradu obce Bec-
kov navrhnúś a zabezpeèiś inštalovanie elektrického zdroja na Trojiènom 
námestí pre potreby obce.
   Na zasadnutí 31.1.2020 poslanci schválili tieto uznesenia:
uz.è.121/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uznese-
ní zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 16.12.2019 bez 
pripomienok.
uz.è.122/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie správy o èinnos-
ti za rok 2019 jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupite¾stve: 
finanènej komisie, komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch, sociálnej 
komisie, stavebnej komisie a komisie životného prostredia, verejného po-
riadku, obchodu a služieb bez pripomienok.

uz.è.123/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo plány èinností jednotlivých 
komisií zriadených pri obecnom zastupite¾stve: finanènej komisie, komisie 
pre kultúru, šport a cestovný ruch, sociálnej komisie, stavebnej komisie a 
komisie životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb na rok 
2020 bez pripomienok. 
uz.è.124/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie správu hlavnej 
kontrolórky o kontrolnej èinnosti za rok 2019 bez pripomienok.
uz.è.125/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu o prenájme obec-
ného majetku na parc. è. 384, zapísanej na LV è.1 v k. ú. obce Beckov 
o výmere 6,78 m2 za úèelom prevádzkovania obèerstvenia na hrade pre 
BTO, s.r.o. so sídlom Krivosúd - Bodovka 31.
uz.è.126/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu o prenájme obec-
ného majetku na parc. è. 384, zapísanej na LV è.1 v k. ú. obce Beckov 
o výmere 5,5 m2 za úèelom maloobchodného predaja suvenírov pre Petra 
Vozárika, Vojtecha Zamarovského 59/1, Trenèín.
uz.è.127/2002 - Obecné zastupite¾stvo schválilo predbežný plán investiè-
ných akcií na rok 2020 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
uz.è.128/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zvolanie verejného zhro-
maždenia obèanov k téme odpadov v mesiaci marec 2020.
uz.è.129/2020 - Obecné zastupite¾stvo uložilo Komisii ŽP a VP v spolupráci 
s obecným úradom vypracovaś technické zadanie pre vybudovanie kamero-
vého systému v obci. Obecné zastupite¾stvo uložilo OcÚ zrealizovaś výber 
dodávate¾a kamerového systému v Obci Beckov.
uz.è.130/2020 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu o prí-
prave Volieb do NR SR 2020 v obci.
uz.è.131/2020 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zadanie na spracovanie 
urbanistickej štúdie lokalita „Za školou“ v Beckove bez pripomienok.

Spracovala  A. Benková

Od 30. januára 2020 máme 
na budove obecného úra-
du v¾avo od vchodu poštovú 
schránku. Môžete ju využiś 
v prípade, že nestíhate v úrad-
ných hodinách odovzdaś svo-
je písomnosti do podate¾ne, 
starostovi alebo jednotlivým 
pracovníkom OcÚ alebo Hra-
du Beckov.

Poštová schránka



 Obèas sa nás naši obyvatelia pýtajú, preèo nezverejníme v Beckovských 
novinách telefónne èísla na všetkých Beckovanov, aby mali u¾ahèený kontakt 
so spoluobyvate¾mi. V BN sme tak urobili pred 19 rokmi v èísle 1/2001. Vte-
dy však bola iná situácia èo sa týka legislatívy ako aj poètu operátorov pev-
ných liniek a mobilných sietí. Napríklad v sieti Telekom je v SR v súèasnosti 
627 445 telefónnych èísel, v Orange je 501 219 a v sieti O2 je 220 149 
telefónnych èísel (zdroj: Zlaté stránky k 28. 01. 2020), ïalšie sú v sieti alter-
natívnych operátorov (GlobalTel, Swan1, 4ka...). Urèite v nich budú zastúpení 
aj naši obyvatelia. Kto má prístup na internet, nájde telefónne èísla na stránke 
Telefónny Zoznam.sk alebo môže volaś informácie 1181, kde mu požado-
vaný kontakt vyh¾adajú pod¾a mena a bydliska, pokia¾ nejde o utajené èíslo. 
 Je však ešte jedna možnosś. V obci si sami môžeme vytvoriś „beckov-
ský“ telefónny zoznam, do ktorého by svoje telefónne èísla na pevné linky a 
do mobilných sietí poslali obèania, ktorí súhlasia s ich zverejnením v rámci 

miestneho telefónneho zoznamu. Nedovolíme si odhadnúś, ko¾ko obyvate¾ov 
poskytne svoje t. è. na zverejnenie. Keïže máme 1402 obyvate¾ov (k 31. 12. 
2019), z toho je viac ako 1150 obyvate¾ov nad 18 rokov, èo myslíte, ko¾kí sa 
zapoja? 
 Vážení obèania, ak vás myšlienka maś Beckovský telefónny zoznam zau-
jala a do vytvorenia miestneho telefónneho zoznamu sa chcete zapojiś, tak 
vyplòte pripojený lístok, ktorý môžete odstrihnúś a doruèiś na obecný úrad 
akýmko¾vek spôsobom (poštou, osobne, prostredníctvom zamestnancov 
OcÚ apod.). Radi by sme už v nasledujúcom èísle BN tento zoznam zverejni-
li. Vyjdú koncom apríla.   D. Badžgoòová
Takto by mohol vyzeraś nový beckovský telefónny zoznam: 
abc - priezvisko a meno, èíslo domu - pevná linka - mobil
A - Adamko, Adam,   1 - 032 77427 22
B - Beckovská, Barbora, 1 - 0911 960 621

 Skonèili silvestrovské ohòostroje aj novoroèné prípitky a zaèal nový 
kalendárny rok, teda aj nové zdaòovacie obdobie. Minulý rok mnohé slo-
venské mestá a obce pristúpili k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad pre 
väèšie náklady za uloženie zmesového odpadu na skládku, a tiež k zvýšeniu 
daní z nehnute¾nosti z dôvodu nižších podielových daní zo štátu. Táto téma 
sa èasto objavuje v novinových, rozhlasových aj televíznych správach a neo-
bišla ani Beckov.  
 Od októbra minulého roka obec prevádza všetky dane a poplatky do 
nového programu. Novú sadzbu, priradenie všetkých rodinných príslušní-
kov ku každému platite¾ovi, tiež žiadosti o z¾avy a v niektorých prípadoch, 
bohužia¾, aj nedoplatky, všetky tieto nastavenia, vytlaèenie rozhodnutí a ich 
doruèenie, vyžadovali svoj èas, a tak nebolo možné vyhovieś tým, ktorí chceli 
uhrádzaś dane už v prvý januárový týždeò. Ospravedlòujem sa za niektoré 
dodatoèné výmery, systém asi v troch prípadoch rozdelil jednu domácnosś 
na dve rozhodnutia a dva dni si bola v oprave „oddýchnuś“ aj tlaèiareò. 
V týchto dòoch už asi každá domácnosś v Beckove má svoje rozhodnutie 
o komunálnom odpade na rok 2020 a mnohí z vás dokonca už aj zaplatené. 
Ešte musia byś vystavené rozhodnutia pre podnikate¾ov a organizácie a za-

ène nastavovanie sadzieb a zadávanie údajov pre daò z nehnute¾nosti (tento 
rok bolo na obecný úrad doruèených 102 daòových priznaní). Zostáva aj 
posledná èasś neprevedených údajov zo starého programu, ale verím, že sa 
to podarí tak, aby sme mohli rozhodnutia o dani z nehnute¾nosti do domác-
ností doruèiś v apríli. Samozrejme, aj tam bude možnosś rozdeliś platbu vyššiu 
ako 30 € na dve èasti, vykonaś úhradu prevodom na úèet, v hotovosti alebo 
platobnou kartou v pokladni OcÚ.  
 Platenie daní a poplatkov nie je ve¾mi príjemná záležitosś, ale ich neplate-
nie so sebou prináša nemalé problémy. Obecné zastupite¾stvo sa rozhodlo 
pravidelne kontrolovaś, prísnejšie vymáhaś nedoplatky na miestnych daniach 
a poplatkoch a využiś všetky zákonné možnosti, teda aj vymáhanie prostred-
níctvom exekútora. Tu treba ešte podotknúś, že aj úradná zásielka, ktorá 
nebola adresátom prevzatá, sa po uplynutí zákonnej lehoty považuje 
za doruèenú a daò, ktorá òou bola vyrubená, za vymožite¾nú. 
 Ak už daòový nedoplatok vznikol, treba ho èo najskôr zaèaś riešiś, 
napríklad dohodou o splátkach.  Urèite ale skôr, ako sa k nedoplatku pri 
vymáhaní prirátajú aj úroky z omeškania.

   L. Martišová, správa daní a poplatkov 
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Správa o správe daní a poplatkov

Budeme maś „BECKOVSKÝ“ telefónny zoznam?

 ...sme vykroèili ako vždy, chtiac-nechtiac, ako každý rok možno aj ten-
to rok zazneli prípitky, vinše, blahopriania, ale i predsavzatia a s¾uby len tak 
zo zvyku, ale i vážne. Bublinky nadšenia rýchlo vyprchali a hneï sme uviazli 
v starých stereotypoch. A zase sa na svet pozeráme cez „ružové“ okuliare 
svojho vlastného sebectva. Zabúdame, že iní ¾udia tu nie sú kvôli nám a my 
nie sme tu na to, aby sme ich akoko¾vek hodnotili. Oni sú tu, lebo sú tu. 
Tak ako my. Poukazovaním na ich nedostatky a minulé èi súèasné chyby je 
len živenie negativity, nikomu tým nepomôžeme a sebe len uškodíme (ôsme 
Božie prikázanie si snáï pamätáme). Samozrejme, zlé veci doliehajú na 
každého, a toto je tiež spôsob, ako vlastné strachy posunúś ïalej. 
 Podnetom k tomuto zamysleniu je konkrétny èlovek, jedna žena. Dnes, 
10. januára, mi jeden jej kamarát povedal, že „polovica ¾udí v Beckove ju 
odsudzuje“. A mne z toho zostalo smutno. Už som o nej písala - vïaka tej-
to žene máme verejné priestranstvá v obci èisté. Kto iný by to robil? Robí 
na štyri hodiny, nemá nárok ani na stravenky a jej pláca je skôr almužnou 
ako mzdou. Teraz si niekto hovorí: Veï èo, nemá rodinu ako my, neplatí za 
energie, vodu, nekupuje si obleèenie, jedlo dostáva z charity a všetky penia-
ze minie v krème. Jednoduchý súd, ale nie celkom pravdivý. Aj ona platí za 
elektrinu, komunálny odpad, daò z nehnute¾ností - a má všetky poplatky voèi 
obci uhradené na sto percent (nájdu sa aj takí, èo nemajú). Ale žije inak ako 
väèšina! Ale môže za to ona? Skúsme nezaujato popremýš¾aś a trochu si, 
hlavne starší, zaspomínaś. Uvedomíme si, že jej rodièia ju pripravili na cestu 
životom len tak, ako mohli. To, že to dnešnej dobe nestaèí, je jej ve¾ká a 

celoživotná nevýhoda. Spýtajte sa jej spolužiakov, aká bola, ako sa uèila, 
alebo neskôr, ako pracovala. Potom sa nebudete èudovaś, že naše ulice sú 
pod jej „správou“ v poriadku. Žije ako sa dá a ako je schopná, napriek ve¾kým 
nevýhodám, ktoré „zdedila“ a ktoré jej pripravuje súèasnosś. Pomoc h¾adá 
tam, kde môže. Jej kamaráti z krèmy jej pomôžu narúbaś drevo na kúrenie, 
prezliekaś Milana, má sa s kým porozprávaś, aj sa s kým zabaviś. Ale niè od 
nej nechcú - neradia jej, ako má žiś a èo má a èo nemá robiś. Majú ju radi 
takú, aká je. A my ostatní? Pomôžeme ti, ale MUSÍŠ robiś to a to tak, ako 
chceme my... To, že je v takej situácii, v akej je, nie je LEN jej vina, ale aj 
vina nás ostatných - keï  bolo treba, ¾udia jej nepomohli úèinne a dostatoène 
- a dnes sa alibisticky vyhovárame, že to už nejde. Ako sa mohla správne roz-
hodnúś, keï nevedela, èo je správne rozhodnutie? Skúsme sa na problém 
pozrieś z iného uhla: ONA JE OBEŤ, nie vinník. 
 Aké je ponauèenie? Nemiešajme sa do života iných ¾udí len preto, že sú 
sociálne odkázaní. Pamätajme, že èlovek má pomáhaś (charitas) s rozumom i 
citom, nech ¾udská dôstojnosś je hranicou, ktorú na oboch stranách nesmie-
me prekroèiś. Aj z úvah, že ak sa u nich stane nešśastie, ohrozia susedov, 
hovorí viac náš vlastný strach, emócia, ako realita. Ale stalo sa, vo štvrtok 6. 
februára 2020 sa napokon prevalil múr a chalúpka tak definitívne skonèila... 
èasś z nej na susedovom plote. Žia¾. 
 Skúsme však myslieś pozitívne. Všetci sme tu, lebo je to tak dobré pre 
nás všetkých. Sme tu takí, akí sme. Ale ak sa nám to nepáèi, zaènime meniś 
seba. Lebo ak chceme meniś len toho druhého, tak urèite neuspejeme.  DB

Do nového roka...

NÁVRATKA
Telefónny zoznam obyvate¾ov obce Beckov 

   Priezvisko a meno, èíslo domu    pevná linka    mobil 

 Svojím podpisom dávam súhlas na publikovanie môjho mena a 
priezviska, èísla domu a telefónneho èísla na pevnú linku alebo mobil 

v prílohe Beckovských novín è. 2 alebo è. 3_2020. Ako dotknutá osoba 
v zmysle § 5,7, 14 zákona è. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním svojich 
osobných údajov a môj súhlas je vážny a slobodne daný, konkrétny, infor-
movaný a je jednoznaèný prejav mojej vôle a je viazaný na konkrétny, vyššie 
uvedený úèel (§ 13). 

V Beckove,    2020 ------------------------------------------------------------
             podpis
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 Darina Ölvecká si vybrala Beckov za svoj 
domov pred poldruha rokom. Nie je to dlho, ale 
staèí, aby vedela, že sa rozhodla dobre. 
   
Na zaèiatku vraj bol inzerát...
 Bolo to v septembri 2018, pozerali sme si 
toho viac, jeden z domov bol aj v Beckove. So 
synom Petrom sme sa vybrali do Beckova. Prvý 
dojem? Mala som pocit, že ten dom naozaj na 
nás èaká - cítila som sa tam hneï tak dobre, ako-
by som v òom bývala odjakživa. Aj synovi sa to 
ve¾mi páèilo, „je to fajn.“ Rozhodla som sa pre 
kúpu. 
Preèo ste h¾adali dom na vidieku? 
   Po rokoch strávených v Bratislave som chcela 
na dôchodku bývaś v nejakom pokojnom mies-
te. Som rodáèka z Bratislavy, tam som po celý 
život pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici 
na Antolskej. Keï sa moji dvaja synovia Eduard 
a Peter osamostatnili, druhýkrát som sa vydala, 
a keï som zostala na dôchodku, rozhodla som 
sa pre kúpu domu na vidieku a vybrala som si 
dom v Beckove.
 Po nejakých úpravách som sama trávila prvé 
Vianoce na novom mieste. Tak dobre som sa 
tam cítila. Kedysi som si myslela, že starý strom 
nepresadíš - ale mne to vôbec nebolo cudzie, 
navyše susedia, najmä p. Školárová a Drahoš 
Minárik, boli od zaèiatku tak milí. Drahoš mi ve¾a 
pomohol, necítila som sa sama. Zohnaś, opraviś, 
urobiś - vždy bol ve¾mi ochotný. On tam bol ako 
doma, k strýkovi tam èasto chodil (Milan Miná-
rik), hneï sme si padli do oka, aj Drahoš a Peter, 
môj syn. Peter má v Bratislave svoj byt, nemal to 
v úmysle, ale zapáèilo sa mu tu tak, že sa rozho-
dol v Beckove zostaś. Dokonca si tu našiel prácu 
- od mája 2019 zaèal pracovaś na obecnej pre-
vádzke. 
Sú to samé kontrasty. Bratislava - Beckov, 
mesto - dedina, práca - dôchodok. A teraz, po 
roku, ste spokojná so svojím rozhodnutím? 
 Áno, ve¾mi a už by som to ani nemenila, 
cítim sa tu ako doma. Zaèínam sa uèiś prácam 
v záhrade, i keï som zatia¾ na to nemala dosś 
èasu - dopestovala som iba paradajky, cukinu, 
hrášok a fazu¾ku. Na dome a pozemku nebol èas 
na väèšie úpravy - celé leto tu boli vnúèatá, majú 
4 a 6 rokov, a potom prišiel môj brat s manžel-
kou a dvoma deśmi. Po 40 rokoch sme sa znovu 
videli, emigroval ešte za socializmu.
Ako sa mu páèilo?
   Obetoval ve¾a miest na Slovensku, ktoré si 
chcel pozrieś s manželkou, pre Beckov - nechce-
lo sa mu nikam, tak sa tu dobre cítil. 

V novom bydlisku ste si našli aj „novú prácu“.
 Je to práca na dohodu, rozvážam obedy zo 
školskej jedálne seniorom. Denne je to rôzne, tak 
do 20 stravníkov. Práca je v pohode - som v kon-
takte s ¾uïmi, lepšie poznávam Beckov aj jeho 
obyvate¾ov, som v pohybe a nieèo dobré robím 
pre obec. Keï odišli deti aj brat, nemala som èo 
robiś, a dostala som ponuku: „...obedy nechceš 
rozvážaś?“ Od septembra 2019 to robím. Ak 
nemôžem, obedy rozvezú chlapci z prevádzky. 
Môžete prezradiś rok narodenia? 
 1957. 
Ako sa udržiavate v kondícii? 
 Dlhodobo sa venujem turistike, v súèasnosti 
vnúèatám, prídu ku mne aj teraz na prázdniny. 
Vnúèatá, to je úplne nieèo iné. Èlovek pri nich 
omladne. Máme všetko. Teším sa z toho, že som 
v Beckove. Nestretla som sa s nikým, s kým by 
som si nerozumela. Som tu ve¾mi spokojná. 
 Želáme mnoho krásnych chví¾ v našej obci 
a ïakujeme, že pomáhate našim seniorom!

   Za rozhovor ïakuje Dana Badžgoòová

Fotky sú z pondelka 17.2.2020, kedy p. Ölvec-
ká, ako po iné dni, prevzala obedy zo školskej 
jedálne, odovzdala obedár jednej z najstarších 
obyvateliek Beckova, p. Alojzii Blaškovej, a pri 

odovzdávaní obedára iným stravníkom pri ich 
bránke.  Foto: DB

Noví Beckovèania - pokraèujeme v rubrike

 Na výroèie úmrtia nášho rodáka a prvého predsedu SNR, farára a pub-
licistu Jozefa Miloslava Hurbana udelil súèasný predseda NR SR Andrej 
Danko po prvýkrát štátnu cenu J.M. Hurbana. 
 V piatok 21. februára ju in memoriam dostal akademik MILAN ÈIÈ, 
bývalý podpredseda ÈSFR, za celospoloèenský prínos v oblasti slovenské-
ho vysokého školstva, vedy a slovenskej politiky. Cenu prevzali jeho dcéra 
Iveta Turayová a vnuk Lukáš Turay. Na slávnostnej ceremónii sa zúèastnil aj 
exprezident SR Ivan Gašparoviè, minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ako 
aj viacerí poslanci parlamentu.
 Milan Èiè (1932 - 2012) pôsobil poèas svojej kariéry na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol riadite¾om Ústavu štátu a 
práva Slovenskej akadémie vied a neskôr prvým podpredsedom SAV. Po 
novembri 1989 do júna 1990 bol predsedom Vlády národného porozume-
nia, ako aj podpredsedom vlády Èeskej a Slovenskej federatívnej republiky. 

Viedol pracovnú skupinu pripravujúcu návrh Ústavy SR. Po vytvorení Ústav-
ného súdu SR sa stal jeho prvým predsedom. V tejto funkcii pôsobil celé 
prvé funkèné obdobie (1993 - 2000).
 Pod¾a zákona ude¾uje cenu Jozefa Miloslava Hurbana predseda NR 
SR. Právnu normu, ktorú prijal parlament s úèinnosśou od 1. januára 2018, 
napadol na Ústavnom súde SR 
prezident SR Andrej Kiska. ÚS 
vo februári tohto roka rozhodol, 
že zákon nie je v rozpore s Ústa-
vou SR. Zdroj: TASR, SITA
Foto: https://www.dobrenoviny.sk/
c/179674/predseda-parlamentu-a-
danko-udelil-m-cicovi-statnu-cenu-j-
m-hurbana-in-memoriam 

Prvýkrát udelili štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana



 V utorok 11. 2. 2020 sa prvýkrát v klube zišiel èitate¾ský krúžok 
pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej. Zišlo sa nás 12. Pri veršoch 
Milana Rúfusa sme si v príjemnej atmosfére zaspomínali na našich 
rodièov, starkých i na huncútstva našich detí. 

 Klub pri parku je i naïalej otvorený zatia¾ v starom režime, teda 
pondelok a utorok od 14. hodiny.     Eva Budiková

 Dòa 28. januára 2020 sa konala výroèná èlenská schôdza ZO 
JDS. Schôdza prebiehala v príjemnej atmosfére v školskej jedálni. 
Za úèasti 51 èlenov, starostu p. Daniela Hladkého a Mgr. Jozefa 
Pekarovièa, riadite¾a školy, po bohatej diskusii bolo prijaté uznese-
nie o zrušení ZO JDS. Naša èinnosś bude i naïalej pokraèovaś, ale 
budeme patriś pod obecný úrad.
 Objasním, èo nás viedlo k nápadu zrušiś základnú organizáciu. 
Za asi rok môjho pôsobenia som zistila, že naša èinnosś stagnuje. 
Máme cca 300 dôchodcov, z toho bolo 100 organizovaných. Pre-
èo sa máme deliś? Sú dôchodcovia, ktorí sa nechcú viazaś èlen-
stvom, vzh¾adom na vek im staèí katolícka alebo evanjelická cirkev, 
prièom sa radi zúèastnia brigády alebo aj iných akcií usporiadaných 
organizáciou dôchodcov. Boli by sme radi, keby nám toto zrušenie 
pomohlo daś slobodu v našom rozhodovaní a z polohy musím, lebo 
som èlen, sa dostalo do polohy CHCEM, èo si myslím, že by bolo 
v náš prospech a naša èinnosś by mohla byś pestrejšia.
 V súvislosti so zrušením ZO JDS sa ruší aj èlenský príspevok, 
ale budeme radi, ak našu èinnosś podporíte dobrovo¾ným príspev-
kom 2 eurá, za èo vopred ïakujeme.
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 Už dávnejšie som uvažovala, že napíšem príspevok do BN. 
Chcela by som oceniś prácu šéfredaktorky. Až teraz, keï sa aktívne 
podie¾am na ich tvorení, vidím, èo táto práca obnáša. Akú precíz-
nosś a sústredenosś treba vynaložiś, aby noviny vychádzali v takejto 
forme, ako ich dostávame v pravidelných intervaloch do schránok. 
V porovnaní s periodikami z okolitých dedín sú naše na poprednom 
mieste. Obèania sú pravidelne informovaní o kultúrnom a spoloèen-
skom dianí v obci. Každý si nájde èlánok, ktorý ho zaujíma. 
 V závere by som chcela zaželaś p. Mgr. Badžgoòovej ve¾a síl 
a tvorivých nápadov, ktorými nám spríjemòuje každodenný život.  

Zuzana Tehlárová

Všimli sme si

ZMENA JE ŽIVOT

Výstava obrazov z I. plenéra Ladislava Mednyánszkeho,
4. 5. 2019, v priestoroch ŠJ.

Z vystúpenia žiakov ZŠ.
Pripravili p. uè. Janka Zbojová a Katarína Kuèerová.

Eva Budiková, predsedníèka ZO JDS, starosta obce Daniel Hladký, 
Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŠ, jubilantky Emília Hladká a Anna Kroèitá. 

Èlenská schôdza ZO JDS sa prvý aj posledný krát  konala
v jedálni ZŠ, prišlo 51 èlenov.

Posedenie pri veršoch Milana Rúfusa.  Foto: E. Budiková

Èitate¾ský krúžok

Foto: DB
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 Aj keï Janka Hrebendová, rod. Bóriko-
vá, nemá priamu súvislosś s Beckovom, 
pripomíname si ju v súvislosti s jej bratom 
Karolom Bórikom, beckovským notárom. 
Rovnako ako jej brat, aj ona bola vzácnym 
èlovekom, ktorý mal odvahu meniś zabeha-
né cestièky, postaviś sa prekážkam a niesś 
za svoje èiny zodpovednosś. Jana Hreben-
dová ako priama úèastníèka revolúcie 
1848 - 1849 sa stala zakladate¾kou orga-
nizovaného poskytovania prvej pomoci 
priamo na bojisku, bola jednou z priekop-
níèok v poskytovaní zdravotníckej starostli-
vosti a osvety. 
 Byś lekárkou alebo zdravotnou sestrou 
je v súèasnosti úplne normálne, ale zaèiat-

kom 19. storoèia bolo nemyslite¾né, aby žena študovala medicínu, napo-
kon, školy pre ošetrovate¾ky v Rakúsko-Uhorsku v tom èase nejestvovali. 
 Jana alebo Johanna Bóriková sa narodila 28. júna 1812 v Humpolci, 
kde jej otec, evanjelický farár Pavol Bórik, pochádzajúci z Myjavy, pôsobil 
desaś rokov. Koncom roka 1813 sa presśahovali na Slovensko do Sobo-
tišśa, neskôr do Prietrže, Senice a Vrboviec. Rodina Bórikovcov patrila 
k národne uvedomelým, èo v 19. storoèí znamenalo maś problémy. Úèasś 
v revolúcii v meruôsmych rokoch skomplikovala život aj jej mladším bratom, 
Danielovi Jaroslavovi a Karolovi. 
 Janka sa už od mladosti zaujímala o lieèite¾stvo, ale nechcela byś ¾udo-
vou lieèite¾kou, našla si inú cestu, ako získaś potrebné skúsenosti - už 18-
roèná sa vydala za vojenského lekára Jána Hrebendu, pochádzal z Kostol-
ného (okres Myjava). S manželom putovala od jedného mesta s vojenskou 
posádkou k druhému a získavala základné zruènosti ošetrovate¾ky. Dlh-
šie sa zdržali v Pešti, kde ju manžel uviedol do spoloènosti Jána Kollára, 
významného básnika, spisovate¾a a národovca. Janka sa zaèala podie¾aś 
na organizovaní kultúrneho života peštianskych Slovákov. Ich manželstvo 
sa však rozpadlo, takmer 20-roèný vekový rozdiel, údajný sklon k alkoho-
lizmu u pána doktora i jeho postupné odnárodnenie zapríèinili rozchod (nie 
sú zachované doklady o ich rozvode). Janka odišla do Vrboviec k sestre 
Anne, vydatej za tamojšieho rechtora Juraja Kulíška, kde mohla uplatniś 
svoje lekárske zruènosti, keïže tu bol nedostatok lekárov (prvého lekára 
dostali Vrbovce až po vzniku ÈSR). Žila striedavo aj v Lubine, kde viedla 
domácnosś slobodnému bratovi, notárovi Pavlovi Bórikovi. Traduje sa, že 
pred farou denne èakal dav chorých na jej pomoc. Lieèila ich mastièkami, 
kvapkami, èajmi, ošetrovala rany a zápaly. Lieèivé bylinky zberala po okoli-
tých lúkach - v Myjavskom múzeu majú repliku jej plášśa a ošetrovate¾skej 
tašky.  
 Janka sa zapojila do príprav slovenského povstania v roku 1848, aj sa 
ho priamo ako ošetrovate¾ka zúèastnila. Pomohla vraj bratovi Jaroslavovi, 
ktorý bol od apríla 1848 uväznený, keï u vicišpána Oèkaja dosiahla, aby 
mu povolil navštevovaś lekára, ktorého dom bol v èasti väzenia, kde bol 
nižší múr, a tak brat po podplatení strážnikov po troch mesiacoch z väznice 
ušiel...

 Vraj zachránila aj zástavu a peèaś prevej SNR. Po neúspešnom povsta-
ní v septembri 1848 sa ukrývala dva mesiace v lese pred maïarskými gar-
distami, až sa dostala do väzenia, ktoré jej podlomilo zdravie... 
 Hoci Hurban v Spomienkach na roky meruôsme sa èasto zmieòuje 
o bratoch Bórikovcoch, o ich sestre Janke nenájdeme ani slovo. Iba jej 
brat Karol Bórik, beckovský notár, vo svojich spomienkach Slovenské 
povstanie z r. 1848 - 49 (ich prvé dve èasti boli publikované až v r. 1948, 
tretia a štvrtá èasś v roku 1956) jej venoval pár slov. V septembri 1848, keï 
sa povstalci vracali cez moravské hranice smerom na Vrbovce do Myjavy, 
sa doèkali Jankinej pomoci. 
 Bórik píše o sestre: „Príjduc však k hranici, našli sme tam pár sto 
povstalcov vrbovèanských a kopy chleba, pre nás prichystaného. Toto mali 
sme èo ïakovaś Johanke Hrebenda, rodenej Bórik, ktorá na Vrbovcách 
v mojej neprítomnosti záležitosś povstaleckú riadila.“ (4, s. 705). 
 Druhá zmienka sa odohráva o nieèo neskôr, keï Karol Bórik s bratom 
Danielom Jaroslavom a Samkom Kolényim sa ukrývali po horách na morav-
skej strane hraníc v okolí Vrbky pred maïarskými vojakmi, lebo Vrbovce 
boli už obsadené: „Avšak sotva že sme pár sto krokov urobili, vidíme ïale-
ko na ceste, od Vrboviec do Vrbky vedúcej, vozík sa pohybovaś, na kto-
rom akási ženská sedela. Hneï nám napadlo, že to môže byś naša sestra 
Johanka Hrebendová, a preto vystrelil som z pušky, a keï sa oná ženská 
obzrela, zamával som širákom. Naèo vozík zastal, lebo aj ona poznala nás. 
Prijdúc k našej sestre (bo ona to bola), oèuli sme, že Vrbovce v rukách 
Maïarov a ona že pred nimi uteká, keï už predtým pohyblivejšie veci do 
Vrbky odvozila. Upravili sme teda našu menovanú sestru, aby nám z Vrbky 
ke studni „Pechová“ menovanej a v horách blízo Vrbky sa nachádzajúcej 
jesś poslala, lebo sme už 40 hodín niè nejedli. Tak sa stalo. Okolo polud-
nia priniesla nám obed táže naša sestra...“ (4, s. 709). Povstalci odišli do 
Rusavy k Danielovi Slobodovi, švagrovi J.M. Hurbana a Johanka sa z bra-
tových spomienok nadobro vytratila. Jej ženská pomoc sa brala ako samo-
zrejmosś...  
 Janka Hrebendová sa nikdy viac nevydala, hoci sa spomína jej vzśah 
s Bohuslavom Šulekom, ten ale po revolúcii odišiel do Záhrebu. Zostala 
doma a venovala sa organizovaniu kurzov prvej pomoci. 
 Aj na stránke obce Vrbovce sa spomína, že sestry Bórikové (Anna 
a Johanka) boli prínosom pre obec a farnosś, organizovali nede¾né školy 
pre dievèatá a mladé ženy, kde ich vzdelávali a uèili variś i šiś. V marci 1845 
ustanovili v obci Gazdovský spolok, ktorý viedli kaplán Daniel Jaroslav Bórik 
a uèite¾ (rechtor) Dušan Kulíšek. 
 Johanka sa angažovala aj pri založení spolku Živena (1869) a zapájala 
sa do jeho èinnosti. Avšak založenia školy pre ošetrovate¾ky sa nedoèkala, 
v Rakúsku-Uhorsku vznikla až v roku 1914. 
 Zomrela 25. januára 1880 - pred 140 rokmi. Pochovaná je v obci 
Vrbovce.     Mgr. Dana Badžgoòová

Zdroj: 1. Vladimír Jancura, Nightingalovej predchodkyòa bola z Vrbo-
viec. Pravda 17.03.2012; 2. Milan Šišmiš, Osobnosti Beckova. Beckov 
1, 2006, s. 191; 3. www.vrbovce.sk ; 4. Daniel Rapant, Spisy historické-
ho odboru Matice slovenskej, Slovenské povstanie 1848 - 49, Matica 
slovenská 1948, diel druhý, èasś druhá. 

JANKA HREBENDOVÁ - 140. výroèie úmrtia 

   Dòa 23. februára 2020 sa v chráme Narodenia Panny Márie 
v Novom Meste nad Váhom uskutoènil benefièný koncert spe-
váckych zborov. Vystúpili spevácke zbory Cantabile Nové Mes-
to nad Váhom, Sròan Horné Sànie, Spevácky zbor Sv. Cecílie 
Nové Mesto nad Váhom a Beckovský spevácky zbor z Bec-
kova. Na tomto charitatívnom podujatí vystúpili aj naši speváci 
a speváèky spolu s inými bratmi a sestrami vo viere.
   Všetky finanèné prostriedky z dobrovo¾ného vstupného boli 
venovaný na liek pre chlapèeka, Alexeja Fabiána, ktorý má 
diagnostikovanú śažkú chorobu. Jej lieèba si vyžaduje vysokú 
finanènú sumu. Preto sa v duchu Božieho prikázania - Milovaś 
budeš blížneho svojho ako seba samého - kresśania podujali 
usporiadaś tento koncert, spojili sa v snahe napomôcś v śažkej 
situácii rodièom chorého chlapèeka.

   Ing. Darina Jarábková 

Spievaj Pánovi
- benefièný koncert

Foto: M. H.



 Karol Bórik je známy ako národný deja-
te¾, kapitán slovenských dobrovo¾níkov 
v rokoch 1848 - 1849 a beckovský notár. 
 Karol Bórik sa narodil v Senici do rodiny 
ev. farára Pavla Bórika a Barbory, rod. Leš-
kovej z Humpolca. Mal viacero súroden-
cov, troch bratov, Daniela Jaroslava (1814 
- 1899, ktorý bol tajomník SNR, farár vo 
Vrbovciach, úradník na železnici v Sal-
zburgu), Ladislava ¼udovíta (notár vo Varí-
ne) a Pavla (notár v Lubine) a štyri sestry 
Johanu (vydatá za Dr. Hrebendu), Wilmu 
(vydatá za uèite¾a Chrenku), Annu (vyda-
tá za uèite¾a Juraja Kulíška) a najmladšiu 
Karolínu (zomrela slobodná vo Vrbovom). 
 Študoval na ev. lýceu v Bratislave, ako 
aj jeho brat Daniel. Po skonèení štúdia 

bol vojakom. V roku 1848 bol zvolený za notára vo Vrbovciach, ale miesto 
nedostal pre nesúhlasu slúžneho v Senici pre jeho národnostné cítenie. 
Spolu s bratom Danielom Jaroslavom a sestrami Jankou a Annou sa zapojili 
do povstania v rokoch 1848 - 1849. 
 Karol bol velite¾om poèas bojov na Myjave a v Brezovej pod Bradlom. 
Po porážke zabezpeèoval výzbroj pre ïalšie vojenské operácie v Prahe 
a vo Viedni. Zúèastnil sa aj druhej a tretej slovenskej dobrovo¾níckej výpra-
vy, kde bol velite¾om dobrovo¾níkov z Nitrianskej stolice. Pri Budatíne sa 
vyznamenal, keï so svojou stotinou obsadili most cez Váh a umožnili tak 
dobrovo¾níkom a rakúskemu vojsku obsadiś Žilinu. Obaja bratia Bórikovci 
sa zúèastnili aj bitky o Prešov, mesto úspešne bránili pred košútovskými 
honvédmi a gardistami komisára Benického. Kapitán Bórik viedol päś stotín 
vojska. Vyrazili z Prešova 4. apríla 1849 smerom na Vranov nad Top¾ou, 
prenocovali v Kapušanoch a ráno sa pohli na Hanušovce. Pri priesmyku 
narazili na nepriate¾a, pravdepodobne na jeho predstráže, ktoré sa im 
podarilo zahnaś na útek. V meste nepriate¾a nenašli, utiekol do Vranova 
nad Top¾ou - pohli sa za ním. K povstaleckému vojsku pod vedením Karola 
Bórika sa pridali aj ozbrojení sedliaci. Narazili na nepriate¾skú jazdu, zahnali 
ju a prenocovali v obci So¾. Na druhý deò vo Vranove nepriate¾a nenašli, tak 
sa 7. apríla vybrali späś do Prešova, aby sa vyhli blížiacemu sa poèetnému 
vojsku maïarských honvédov (pozn. 1). V Prešove 17. apríla 1849 kpt. 
Bloudek formálne ukonèil dobrovo¾nícku výpravu (severný prúd) a 19. aprí-
la sa celá výprava pobrala na spiatoènú cestu na západ. Zvyšky zboru boli 
3. mája v Jablunkove. Kpt. Bórik so svojimi krajanmi prešiel cez Moravu 
domov do Nitrianskej stolice.
 Po skonèení povstania sa Karol Bórik natrvalo usadil v Beckove, kde 
bol od roku 1850 notárom. Oženil sa s Wilhelminou, dcérou lubinského 
notára Štefana Erdelského. Na dolnom konci mesteèka si postavil dom, 
v ktorom žil až do svojej smrti 21. októbra 1896 (pozn. 2). Pochovaný je na 

cintoríne v Beckove, ako aj jeho manželka. Nakrátko sa k nemu pred jeho 
smrśou nasśahoval už penzionovaný brat Daniel Jaroslav (po Karolovej smrti 
dožil u syna v Domaniži) so sestrou Annou Kuliškovou. 

 Karol Bórik verejne vystupoval proti maïarizácii, organizoval finanè-
né zbierky pre Maticu slovenskú, získaval predplatite¾ov slovenskej tlaèe. 
V roku 1863 - 1864 sa stal tzv. patentálnym presbyterom ev. cirkevného 
zboru v Moravskom Lieskovom a v Beckove ho zvolili za dozorcu cirkevné-
ho zboru. Pred svojou smrśou napísal spomienky na Slovenské povstanie 
z r. 1848 - 49, ktoré uverejnil Daniel Rapant v diele Slovenské povstanie 
roku 1848 - 49 v roku 1948 (prvá a druhá èasś) a 1956 (tretia a štvrtá 
èasś).
 Jozef ¼udovít Holuby vo svo-
jej práci Z mojich kandidátskych 
èasov, Slovenské poh¾ady, 1909 
- citácia z je z knihy Dr. Jozef ¼u-
devít Holuby, Populárne spisy, kni-
ha tretia, L. Mazáè, Praha 1932, 
s. 17-18, píše: 
 „V Beckove sme sa ustavili 
u Bórikov. Karol Bórik bol tak sve-
domitý a u ¾udu ob¾úbený notár, 
akých len neve¾a býva. Z Becko-
va do Lubiny a na starú Turú je to 
len skok, a preto sme sa z milého 
bórikovského domu ani tak ve¾mi 
neponáh¾ali do svojich rodísk.“ 
(Cesta sa uskutoènila v auguste 
roku 1858 a Holubyho spoluces-
tujúcimi boli Michal Boor a ¼udovít 
Piffko.) 
 Karol Bórik mal tri dcéry, 
dve študovali vo Viedni a dobre 
sa vydali do rodiny Stodolovcov 
a Kodonovcov. Tretia, ¼udmila, sa 
vydala za ich koèiša Štefana Kraj-
èovièa a ich potomkovia zostali 
v Beckove (pozn. 4).

   Mgr. Dana Badžgoòová

200. výroèie narodenia 
Karola Bórika

si pripomenieme v Beckove 
aj v obci Vrbovce.

Budeme vás informovaś.

Poznámky: 
1) Meno kpt. Karola Bórika je na 
pamätníku Dobrovo¾níci slovenské-
ho národného vojska v MÈ Košice, 
sídlisko Ťahanovce. 
2) Dom bol zbúraný koncom 20. sto-
roèia. 
3) Rukopis Spomienok je uložený 
v Archíve SNK v Martine sig.811.
4. pisacky-z-montrealu.blog.sk:
Struèné dejiny jednej rodiny, 
13.12.2007.

Zdroj: 
1. Evanjelici v dejinách slovenskej 
kultúry I. - II., 2. vydanie, Tranoscius 
Liptovský Mikuláš, 2005, s. 
2. Beckov 1, WillArt Nové Mesto nad 
Váhom 2006, Milan Šišmiš: Osob-
nosti Beckova, s. 191-192; 
3. Rastislav Molda, Vynikajúci dôstoj-
ník a tajomník prvej SNR Daniel Jaro-
slav Bórik v revolúcii 1848/49. Slo-
venské národné noviny, 5.12.2014. 
https://snn.sk/news/vynikajuci-
dostojnik-a-tajomnik-prvej-snr-daniel-
jaroslav-borik-v-revolucii-184849/.
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KAROL BÓRIK
19. 4. 1820 Senica - 21. 10. 1896 Beckov

200. výroèie narodenia



 Materská škola v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (ïalej 
len SFZ) v školskom roku 2019/20 realizuje projekt pod názvom „Dajme 
spolu gól“. Projekt je zameraný na pohybovo-športové aktivity pre deti pred-
školského veku. Je urèený chlapcom i dievèatám. Na zaèiatku deti èakalo 
milé prekvapenie v podobe žltého trièka s logom Gólika, ktorý je maskotom 
celého projektu.
 Základné piliere projektu: HRA - UÈENIE - SOCIALI-
ZÁCIA - EMÓCIA - ZDRAVIE
 Hlavným cie¾om je motivovaś deti ku športovým akti-
vitám a vytváraś trvalý vzśah k športu, rozvíjaś pohybové 
schopnosti a kognitívne funkcie, aktivitami primeranými veku podporovaś 
zdravý životný štýl. Projekt sa realizuje v dvoch fázach pod odborným vede-
ním trénera s platnou futbalovou licenciou. Športovo-pohybové aktivity 
pomáhajú deśom zlepšiś fyzické a mentálne schopnosti, športovaś spolu 
s kamarátmi, zlepšiś schopnosś koncentrácie i sebadisciplíny. Materská 
škola od SFZ získala pre deti tréningové pomôcky: lopty, sieśky, oznaèova-
cie méty, prekážky, kužele, koordinaèný rebrík, prenosné bránky. Využije-
me ich nielen na tréningu, ale i pri rôznych pohybových aktivitách v rámci 
výchovno-vzdelávacích èinností. 
 Po úspešnom absolvovaní jesennej prípravy zaèíname opäś vo februári. 
Teším sa spolu s deśmi, že aj naša MŠ sa zaradila k úspešným materským 
školám, v ktorých sa takéto projekty realizujú. Touto cestou chcem poïa-
kovaś za ochotu a spoluprácu trénerovi pánovi Kubáòovi, ale aj pánovi Èibí-
kovi a pánovi Karasovi z AS - Trenèín.    Tak teda: „Dajme spolu gól“...

   Mgr. Silvia Zemánková, zástupkyòa riadite¾a pre MŠ
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Projekt DAJME SPOLU GÓL
 V jesennom období pani uèite¾ky a najstaršie deti pripravili program na 
vystúpenie pre dôchodcov. V spolupráci s rodièmi sme zorganizovali súśaž 
o najkrajšieho šarkana. Pri to¾kom poète šarkanov sme jednoznaène skon-
štatovali, že všetky šarkany boli krásne. Šikovné deti odmena neminula. 
 Pred Vianocami pani uèite¾ky spolu s deśmi napiekli medovníèky, kto-
ré si ozdobili pod¾a vlastnej fantázie. Podpora zvykov a tradícií je súèasśou 
nášho vzdelávacieho programu. K blížiacemu sa adventu deti vyrobili pekné 
vianoèné ozdoby. Nechýbali ani vianoèné besiedky pre rodièov. Najmenšie 
aj najstaršie deti poctivo trénovali piesne a taneèné choreografie, aby nimi 
mohli potešiś rodièov i starých rodièov. Zima nám zatia¾ nepriniesla snehovú 
nádielku, ale aj tak sme na vtáèiky nezabudli.Tento rok deti spolu s pani uèi-
te¾kami vyrobili vlastné kàmne gulièky z tých najlepších dobrôt, ktoré potom 
zavesili na stromy v areáli MŠ.
 Fašiangy sa ani u nás nezaobišli bez poriadneho karnevalu. Ráno sme 
vo dverách privítali èarodejnice, policajtov, robotov, víly, zvieratká a iné 
krásne masky. Vyzdobené triedy, hudobno-zábavný program, spoloèná 
hostina - jednoducho skvelý deò pre všetkých. Ïakujeme rodièom za pri-
nesené dobroty pre deti. Potešili oèká i brušká.
 Žiadna zo spomínaných aktivít, ktoré sa poèas roka u nás dejú, by sa 
nekonala bez našich pani uèiteliek. Všetkým patrí ve¾ká vïaka. V marci sa 
chystáme do kreatívneho centra, kde spojíme uèenie a hru v jedno. Už 
teraz sa ve¾mi tešíme.

Mgr. Silvia Zemánková, zástupkyòa riadite¾a pre MŠ

Aktivity v šk. roku 2019 - 2020 

MATERSKÁ ŠKOLA

 Tak, ako sme už v minulom èísle Beckovských novín avizovali, tak sme 
nový kalendárny rok, okrem spoloèenského plesu, rozbehli aj s olympiá-
dami i exkurziami. Žiaci 7., 8. a 9. roèníka v rámci dejepisu a obèianskej 
náuky navštívili v našom hlavnom meste parlament a hrad. 
 V uèebných osnovách sú témy parlament a sídla vládnych èinite¾ov 
predpísané, tak sme využili reálne vyuèovanie priamo v týchto priestoroch. 
V utorok 14. januára nás po mierne nároènej ceste, kvôli dopravnej situácii, 
na pôde parlamentu už èakal sprievodca - štátny zamestnanec z oddelenia 
komunikácie s médiami a verejnosśou Mgr. ¼ubomír Adamišin. 
 Po vstupnej kontrole mal pre nás pripravený nielen pouèný výklad 
o histórii a zaujímavostiach nášho zákonodarného orgánu, o štátnych sym-
boloch, ale zaujímal sa aj o vedomosti našich žiakov. Mali sme možnosś 
vidieś kópiu ruène písanej ústavy uloženej v koženom obale. Ïalej žiakom 
vysvetlil, že názov je pod¾a anglického slova „parlament“, prvý raz vytvore-
ného v 13. storoèí. V 18. a 19. storoèí 
vznikali najskôr parlamenty dvojkomo-
rové. Dnes už môže byś zloženie na 
iných princípoch a viacero komôr. Tak 
isto vysvetlil, že parlament je najvyšší 
zastupite¾ský orgán a súèasne základ-
ný orgán zákonodarnej moci, ktorý 
má podobu zhromaždenia poslancov 
v republikách i v monarchiách. 
 Rozprávanie bolo ve¾mi zaujímavé, 
pútavé a pouèné. Pán Adamišin to oèi-
vidne vie aj s mladými ¾uïmi. Dokázal 
žiakov zaujaś, svoj výklad dopåòal rôz-
nymi otázkami, aby si overil, èi dávajú 
všetci pozor. Exkurzie do Bratislavy sa 

zúèastnil aj starosta Beckova pán Hladký, ktorý odovzdal pánovi Adamiši-
novi pamätnú medailu J.M. Hurbana. On zasa venoval našim žiakom rôzne 
študijné materiály. 
 Po ukonèení návštevy NR SR sme sa presunuli k Bratislavskému hradu, 
kde na nás èakala pani sprievodkyòa, ktorá nám takisto pútavou formou 
porozprávala o histórii a funkcii hradu. Od jeho najstaršieho osídlenia, cez 
obdobie stredoveku, renesanèné a barokové prestavby až po jeho úpadok. 
Dnešné využitie Bratislavského hradu nadväzuje na jeho historický odkaz, 
sídli tu Historické múzeum Slovenského národného múzea. Èasś priestorov 
je využívaná na reprezentaèné a štátne úèely.               
 Nako¾ko v ten deò ve¾mi mrzlo a žiaci sa už tešili na teplé obèerstvenie, 
tak sme sa v popoludòajších hodinách presunuli do nákupného centra. 
A po krátkom osviežení sme sa príjemne unavení a plní nových dojmov vrá-
tili do Beckova.  Ing. Katarína Kuèerová

Odborná exkurzia 14. 1. 2020 - Parlament a Bratislavský hrad 

 Dòa 16. januára 2020 sa konalo v Novom Meste nad Váhom okresné 
kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naša žiaèka Lívia Múdra získala krás-
ne druhé miesto.
 I keï som bola tento rok èlenkou skúšobnej komisie, tabu¾ky a body 
„nepustia“. V písomnej a gramatickej èasti Lívia, žia¾, stratila pár bodov, kto-
ré ju delili od postupu do krajského kola. No v ústnej èasti excelovala, pred-
viedla svoju šikovnosś, pohotovosś, kreativitu a odvahu. V tejto èasti bola zo 
všetkých zúèastnených žiakov najlepšia. 

 Teší ma záujem o nemèinu na našej škole, pretože angliètina je možno 
svetovým jazykom, no Nemecko je najvýznamnejším obchodným partne-
rom Slovenska. Má tu firmy a poboèky firiem približne 600 nemeckých a až 
2000 rakúskych firiem. Nemci sú radi, ak niekto ovláda ich jazyk. A verte, 
že na nich zapôsobíte ove¾a lepšie, ak sa im prihovoríte v ich rodnej nemèi-
ne. Tak verím, že i keï je nemèina pre mnohých śažkým jazykom a nie tak 
¾ubozvuèným ako slovenèina, vždy sa nájdu žiaci, ktorí vedia, že raz tento 
jazyk v živote využijú.     Ing. Katarína Kuèerová

Olympiáda v nemeckom jazyku 



 Priestory Kultúrneho domu v Beckove 
patrili prvý piatok po sviatku Troch krá¾ov tra-
diènému Rodièovskému plesu.
 Od šiestej sa postupne zaèala zapåòaś šat-
òa kabátmi a sála hosśami. Do sály postupne 
prichádzali rodièia, priatelia školy, pedagógo-
via, vedenie školy a pán starosta. Niektorí skal-
ní už vedeli, že ich v príjemnom prostredí èaká 
krásna výzdoba, chutná veèera, ale predovšet-
kým veèer plný zábavy, tanca a dobrej nálady, 
o ktorú sa tento rok postarala hudobná skupina 
Profil.
 Po úvodnom príhovore riadite¾a školy sa o 
slávnostné otvorenie plesu postarali žiaci našej 
školy, ktorí predviedli svoje umenie v spoloèen-
ských tancoch a neskôr nás zabavili aj svojim 
kultúrnym programom, ktorý nacvièili pod vede-
ním pani uèite¾ky Mgr. Kataríny Kuèerovej. 
 Nechýbala ani hodnotná tombola, za ktorú 
ïakujeme vedeniu obce, uèite¾om a sponzo-
rom. Zisk z tohtoroèného plesu sa opäś inves-
tuje do školy a pre deti. 
 O obèerstvenie sa postarali naše šikovné 
kuchárky pod vedením vedúcej školskej jedál-
ne. Veèera a chutný zákusok boli vynikajúce, 
ale ani polnoèná kapustnica „nemala chybu“.
 Predaj vstupeniek sme museli zastaviś 
skôr, ako sme mohli uspokojiś všetkých záu-
jemcov. To nás ve¾mi mrzí, ale zároveò nás 
teší, že všetci tí, ktorí sa prišli zabaviś, si ten-
to veèer užili a dobre sa zabavili. Touto cestou 
sa chcem poïakovaś všetkým, ktorí pomáha-
li pri organizovaní plesu, hlavne Ing. Jánovi 
Macejkovi, Ing. Silvii Hrušovskej, Mgr. Viere 
Hladkej, Anne Gábovej a Jaroslavovi Strakovi.
 Nálada bola úžasná, o èom svedèí i to, 

že zábava trvala do skorých ranných hodín. 
O štvrtej nadránom sa veseliace páry zaèali 
pomaly rozchádzaś do ticha zamrznutého Bec-
kova. Všetci s unavenými nohami a s úsmevmi 
na perách. Vraj sa o rok vrátia znovu. 
 Som ve¾mi rád, že o toto podujatie je stále 
ve¾ký záujem a že vzájomná spolupráca medzi 
školou, rodièmi našich žiakov a obcou sa môže 
rozvíjaś aj prostredníctvom rodièovských ple-
sov. Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ školy
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RODIÈOVSKÝ PLES
Kolektív ZŠ s MŠ J. M. Hurbana, Beckov
Starosta obce Beckov
22Bikes, Nové Mesto nad Váhom
Double agency, s.r.o., B. Klèovský, Beckov
F - PLUS s.r.o., Beckov
Ing. Marek Jambor
REX plus, s.r.o., Beckov
Autoservis - M. Tománek, Tr. Stankovce
Branson
CROMA, s.r.o., Hôrka nad Váhom 
Elitmat s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Fox Racing Slovakia, Horná Streda
FullTech s.r.o, Kálnica
Hella SLOVAKIA FRONT-LIGHTING, s.r.o.,Koèovce
Hrad Beckov - Záujmové združenie
Ing. Martina Brišková
Ing. Jaroslav Martiš
Ing. Katarína Kuèerová
Jaroslav Straka
KLIMAT - Ján Skovajsa, Beckov
Lauris R. M. s. r. o., Kálnica
Linde - Ladislav Vanek
Luboš Prokopenský
Ovèín Beckov - Farma Miroslav Cipciar
Pavol Bánovský
R. D. A., Nové Mesto nad Váhom
Radoslav Macejka - Radotherm, Beckov
Ranè Santána
Rastislav Štefánik
Stanislav Danek
Zuzana Nemèeková
Beckovské ksichty
Zlatý Pavúk
Budiš a. s.
Miroslava Syrùèková
Ing. Ján Križan
Starosta obce Lubina, Ing. M. Beòatinský
COOP Jednota, Trenèianska Turná
Mlyn Trenèín, Trenèianska Turná
Služby pre bývanie, s. r. o. Trenèín

Sponzori tomboly

 Deò narcisov je jedineèná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa bude konaś už po 24. krát. Ulice v jediný deò v roku - tentokrát 16. 
apríla 2020 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si ho pripne na svoj odev, týmto 
gestom vyjadrí podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Finanèné prostriedky 
sú využívané na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich 
blízkym na celom Slovensku.
 Liga proti rakovine poèas celého roka pripravuje projekty a programy, kto-
rými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ocho-
rením už 30 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosś celej 
verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné obèianske 
združenia i výskum v oblasti lieèby onkologických ochorení.
 V januári sa na nás obrátila Liga proti rakovine s prosbou o pomoc s finanè-
nou zbierkou pre onkologických pacientov. Túto výzvu, resp. prosbu, sme 
prijali a žiaci našej základnej školy v Beckove sa aj tento rok do nej zapoja, 
pretože sa snažíme viesś ich k uvedomovaniu si nutnosti pomáhaś chorým 
a slabším. 
 Žia¾, mnohí ¾udia si uvedomia potrebu pomoci od iných, až keï sa ich to 

osobne týka. Preto, prosím,  neváhajte a zapojte sa spolu s nami do zbierky. 
Do minuloroènej zbierky bolo zapojených takmer 16 000 dobrovo¾níkov po 
celom Slovensku. Vïaka tomuto nasadeniu a pomoci získala Liga proti rako-
vine za projekt Deò narcisov výnimoèné ocenenie SRDCE NA DLANI 2019, 
ktoré ude¾uje Bratislavské dobrovo¾nícke centrum v spolupráci s Úradom 
splnomocnenca vlády SR. Aj bez vašej pomoci by nebolo možné zrealizovaś 
všetky aktivity Ligy proti rakovine v takom ve¾kom rozsahu. Váš príspevok na 
podporu finanènej zbierky je dobrovo¾ný a jeho výška nie je nièím limitovaná. 
 Dobrovo¾níci na celom Slovensku budú identifikovate¾ní: 
* Biele  trièko s logom Ligy proti rakovine, ktoré budú maś na sebe obleèené.
* Identifikátor dobrovo¾níka umiestnený na ¾avej strane prednej èasti trièka, 
obsahujúci nápis „DOBROVO¼NÍK DN 2020“ a èíslo dobrovo¾níka. 
* Špecifikované pokladnièky s jedineèným èíslom.
* Narcisy - symbol zbierky na rozdávanie za dobrovo¾ný príspevok.
 Vopred ïakujeme za vašu pomoc a akýko¾vek príspevok. 

   Ing. Kuèerová Katarína

DEÒ NARCISOV 16. apríla 2020 
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 V januári t. r. sa dožil 70 rokov vynika-
júci futbalový hráè zadných radov TJ Slova-
na Beckov, pôsobiaci v mužstve v rokoch 
1972 - 1980 v drese èíslo 3, pán ¼ubomír 
Hladký, ktorý na trávniku podával hviezd-
ne výkony, èím prispieval k vysokému kre-
ditu futbalu našej obce v okresnej súśaži. 
Celý život pracoval ako manuálny pracovník 
vo viacerých organizáciách, svoj vo¾ný èas 
vypåòa kynológiou, vždy je ochotný v rám-
ci svojich možností pomôcś každému, kto 
pomoc potrebuje.     PH

BLAHOŽELANIESpoloèenská kronika (január - február 2020)

Narodili sa:   Nina Tinková, Tadeáš Tinka, Dominik Divíšek

Blahoželáme 
50 rokov: ¼udmila Malcová
55 rokov: Ing. Ján Petráš, Ing. Ján Macejka, Anna Mináriková
60 rokov: Ing. Tibor Kováèik, Ivan Fiedler
65 rokov: Mária Šimková
70 rokov: ¼ubomír Hladký, Peter Šrámka, Sr. Emília Graindová
75 rokov: Melánia Èaòová
90 rokov: Ervín Biel

Rozlúèili sme sa: Sr. Hedviga Kollárová   AB

 Desiateho marca bude rok, èo nás opustil manžel, 
otec a starý otec Ján Hubina...
S láskou spomíname.

SPOMÍNAME

 Uplynulo desaś rokov od úmrtia Ing. Petra Suchoòa z Rajeckých 
Teplíc, ktorého skosila krátka a zákerná nemoc vo veku 57 rokov. Bol 
z rodiny Šimkovcov a pri èastom pobyte v našej obci sa zdržiaval u deda 
Adama. Rád mal svoju rodinu, miloval pohyb v prírode nášho katastra, jeho 
priatelia boli hlavne po¾ovníci a rybári.  Foto: Ing. Peter Suchoò    PH

 Máte výroèie sobáša, prípadne niekto z vašej rodiny má výroèie úmrtia 
alebo nedožité jubileum a chcete sa podeliś o spomienku? Môžete nám 
poslaś svoj text a nezabudnite priložiś aj fotografiu (ktorú po skopírovaní 
hneï vrátime). Ako ich doruèíte? Do schránky na OcÚ, poštou, e-mailom, 
osobne do podate¾ne OcÚ - alebo priamo do redakcie BN p. Badžgoòovej. 
 Je nám ¾úto, ale v redakcii BN nevieme, ak ste neboli sobášení v Bec-
kove, že máte výroèie uzatvorenia manželstva, pokia¾ to sami nedáte vedieś, 
a taktiež na OcÚ nemôžeme robiś preh¾ady výroèí úmrtí našich obèanov. 
Ve¾mi radi však uverejníme v spoloèenskej rubrike vaše spomienky, vinše, 
blahopriania, len ich musíte do redakcie poslaś, veï patria v BN k najèí-
tanejším. Ïakujeme za pochopenie.    Redakcia BN

Jubilanti v BN

   Nikdy ne¾utujte to, že starnete. Je to privilégium, ktorého sa nedo-
stane všetkým! Zdroj: internet

Pravda o starnutí

V nastávajúcom roku prajem všetkým
LÁSKU, ktorú budete môcś ïalej dávaś,

RADOSŤ, ktorú smutným budete rozdávaś,
POKOJ, ktorý bude kotvou poèas búrky,

NÁDEJ, ktorá bude všetko s dôverou braś z Božej ruky.
VERNOSŤ, ktorá za blížneho zabojuje,

VIERU, ktorá z jamy beznádeje vytrhuje.
Široké a otvorené SRDCE aj pre tých, èo si to nezaslúžia,

zdravé a pevné RUKY, ktoré núdznym vždy poslúžia.
NOHY, ktoré kráèaś budú za Kristom až k nebu,

OÈI, ktoré uvidia, kde treba lásky nehu.
VYTRVALOSŤ, ODVAHU a SILU na každý správny krok,

aktívnu a detskú POSLUŠNOSŤ voèi Pánovi, 
      ktorý vás má pevne v ruke aj tento rok.  DJ

Ž E L A N I E

  Ján Ondrejoviè, priekopník slovenského dizajnu, 
priemyslový výtvarník, sa narodil v Beckove 30. 
januára 1930 v rodine Štefana Ondrejovièa (1870-
1959), ktorého 90. výroèie narodenia si pripomína-
me, a Anny, rod. Èiklovej (1895-1968). 
  Po absolvovaní základnej školy v Beckove sa vyuèil 
za strojného zámoèníka v Považských strojáròach 
v Považskej Bystrici. Pracoval od r. 1949 v Novom 
Meste nad Váhom v n. p. Techna, ktorý sa v r. 1953 
premenoval na Výskumný ústav mechanizácie a 

automatizácie - VÚMA. Popri zamestnaní absolvoval v r. 1952  priemyselnú 
školu a pripravoval sa u akad. maliara Juraja Kréna, ktorý viedol v r. 1952 
- 1957 v Závodnom klube podniku VÚMA výtvarný krúžok, na umeleckú 
školu. Strednú umelecko-priemyselnú školu v Uhorskom Hradišti absolvo-
val ako špeciálne nadstavbové štúdium v r. 1958 so zameraním na tvarova-
nie strojov a nástrojov. Vo VÚME pracoval ako dizajnér v oblasti výtvarné-
ho spracovania automatických a poloautomatických strojových zariadení. 
Bol èlenom Slovenského fondu výtvarných umelcov. Pracoval aj v oblasti 
drobnej architektúry a spotrebného strojárstva. Bol autorom nieko¾kých 
patentov, autorom chránených priemyslových vzorov. Inštitút priemyselné-
ho dizajnu zaregistroval niektoré jeho práce, získal diplomy za najlepšie 
výrobky v rezorte strojárstva. V r. 1966 sa jeho kolektív stal laureátom Štát-
nej ceny a v r. 1972 získal Národnú cenu. 
 Bol zakladate¾om technického dizajnu na Slovensku. V tej dobe bolo 
jeho dielo priekopnícke. „Vedel skåbiś um konštruktéra so zruènosśou 
výtvarníka.1) Jeho práce boli vzorom pre ïalšie generácie dizajnérov na Slo-
vensku.2) To, že sa dizajn v Èeskoslovensku dostal na európsku a svetovú 
úroveò, je zásluhou aj Jána Ondrejovièa. 
 Ján Ondrejoviè zomrel 28. januára 1981 v nemocnici Trenèíne na 
následky autohavárie. Po dvadsiatich rokoch, 8. júla 2001 bola na jeho 
dome slávnostne odhalená pamätná tabu¾a. 
 Ján Ondrejoviè je otcom výtvarníèky Jany Soukeníkovej (1961) a Petra 
Ondrejovièa (1963), známeho beckovského cestovate¾a, horolezca, pro-
pagátora cestovania a skalolezectva.    DB
Poznámky: 
1) PhDr. ¼udovít Pakan, Profily - Ján Ondrejoviè. Priemyselný design, str.18-20, 
è.8/1981;
2) Ing. Vladimír Pavlík, Ján Ondrejoviè, priemyselný výtvarník. Zostavil Ing. Gustáv 
Rumánek. Brož. 2001; str. 10.

JÁN ONDREJOVIÈ



 Aj v tomto roku pokraèujeme v dobrej tradí-
cii, blahoželáme našim najstarším obyvate¾om, 
ktorí sa dožívajú 90 rokov. 
 Dòa 17. februára 2020 oslávil v kruhu naj-
bližších deväśdesiat rokov Ervín Biel, v súèas-
nosti ôsmy najstarší obyvate¾ Beckova. Ak by ste 
zaváhali, o koho ide, tak fotka Petra Ondrejovièa 
vám napovie - to je on - vášnivý hubár. Potulky 
po beckovskom chotári sú dlhé roky jeho naj-
väèšou zá¾ubou, vždy z nich nieèo prinesie, naj-
èastejšie huby, a keï nerastú, tak aspoò kvietok, 
aby potešil svojich blízkych a priate¾ov, lebo rád 
obdarúva svojich známych.

 Pred desiatimi rokmi zomrela jeho manželka 
Mária, opustila svojich najbližších 9. júla 2010. 
Samozrejme, nezostal osamotený, starajú sa 
o neho jeho deti, syn Miroslav a dcéra Marika, 
ale nie je to celkom ideálne, dedko má svoju 
hlavu a ich dobre mienené rady nechá preletieś 
z jedného ucha do druhého a odtia¾ ktovie kam. 
Nemôžu mu to zazlievaś, veï dobre nepoèuje, 
ale zato vidí èítaś bez okuliarov. Jeho bezpeè-
nosś je na prvom mieste u detí, ale u neho má 
prioritu vo¾nosś pohybu, každodenný kontakt 
s ¾uïmi, prechádzky po dedine a okolitej prí-
rode. Onedlho príde jar a on sa teší, že bude 
medzi prvými, èo zaznamená jej prebúdzanie 
okolo nás. Pokia¾ mu to zdravotný stav dovolí...
 Pred 12 rokmi sme v BN è. 2/2008, s. 5, 
autor Lenka Martišová, písali o rodine Bielovcov. 
Podnetom bolo televízne vysielanie Èeskej tele-
vízie Pošta pre teba, kde bol 19. marca 2008 
pozvaný aj Ervín Biel. Jeho brat Koloman, kto-
rý žil v ÈR, vtedy 84-roèný, sa chcel stretnúś so 
svojimi súrodencami. Prišli traja, najstarší brat od 
druhej mamy Ervín, najmladší brat Ján a sestra 
Pavlína. Stretnutie to bolo zdržanlivé, veï s dvo-

ma mladšími sa Koloman 
videl po prvý raz v živote 
a s Ervínom po polstoro-
èí. Súrodenci, žia¾, nevy-
rastali spolu, štyria po 
smrti matky ušli a skon-
èili v ústave v Košiciach. 
Vojnové roky a èasy 
potom neboli pre nikoho 
z nich zrovna priaznivé. 
Brat Jozef (1911) odi-
šiel do Ameriky, niektorí 
žili v Èechách, iní na 
Slovensku. V Beckove 
býval aj Ervínov mlad-
ší brat Milan Biel, ale 
nekomunikovali spolu. 
Dnes žijú len piati súrodenci od druhej mamy...
 Pochádzali od jedného otca a dvoch mám. 
Jozef Biel, mäsiar a krèmár z Liptovského Hrád-
ku, narodený v roku 1880 v Hnúšti, mal za 
prvej republiky 20 detí, 12 s prvou manželkou 
a 8 s druhou, Ervín bol najstaršie dieśa od dru-
hej mamy. Po smrti prvej mamy (Júlia Hornová) 
v roku 1927 deti zaèala opatrovaś Anna Šuòová, 
s ktorou sa otec zakrátko oženil. Mali spolu ešte 
osem detí. Posledné dieśa malo mesiac, keï 
v roku 1943 ich otec náhle umrel. Druhá mama 
Hana zomrela 26. februára 2013 ako 108 roèná 
vo Vrbovom v opatere najmladšej dcéry Pavlíny 
Matavovej a jej manžela. Narodila sa 6. decemb-
ra 1904 v Smreèanoch, detstvo a mladosś prežila 
na Liptove, a väèšiu èasś života v okolí Piešśan, 
v Moravanoch nad Váhom, kde sa ešte dvakrát 
vydala vo veku 54 a 67 rokov. V èase úmrtia 
bola najstaršou obyvate¾kou Slovenska - celým 
menom Anna Balážová (Balášová). 
 Jej syn Ervín Biel sa narodil 17. februára 
1930 v Liptovskej Porúbke. Detstvo a mladosś 
prežil na Liptove, skúšal sa vyuèiś za predavaèa, 
ale pod vplyvom rôznych okolností školu nechal 
a zaèal pracovaś. Vojenèinu absolvoval v Prahe 
ako slobodník - tankista. Zamestnal sa v Strojsta-
ve (podnik vznikol v roku 1951 v Novom Meste 
nad Váhom), neskôr robil závozníka v Jednote

(od 1950 spotrebné družstvo Jednota) a jeho 
posledným zamestnávate¾om bolo Povodie 
Váhu (dnes Slovenský vodohospodársky podnik 
Piešśany), odtia¾ išiel do dôchodku. 
 Oženil sa 18. júla 1955, keï sa jeho manžel-
kou stala Beckovèanka Mária Vidánová, svadbu 
mali v Novom Meste nad Váhom. Spoznali sa 
na železniènej stanici v Piešśanoch. Narodili sa 
im dve deti, syn a po 11 rokoch dcéra. V roku 
1964 si postavili dom „Na barine“, venovali sa 
práci a rodine. Život ubiehal ako každému, prišli 
aj zlé veci, aj dobré, radosś aj žia¾, priatelia, zába-
vy, dovolenky. V neskorších rokoch potešenie 
nachádzal v prírode, bez potuliek beckovským 
chotárom by všetky rany osudu znášal ove¾a 
śažšie. Bol istý èas aj po¾ovníkom, ale najradšej 
vášnivým hubárom, a to mu zostalo a ak zdravie 
dovolí, aj zostane.  
 Roky prešli, až sme sa stretli na oslave jeho 
90. narodenín. Kytica kvetov a pozdrav k jubi-
leu z rúk starostu a sociálnej pracovníèky je 
len malým prejavom úcty èloveku, ktorý prešiel 
naozaj dlhú a strastiplnú cestu životom. A kto vie, 
možno sa doèká ešte okrúhlejšieho jubilea...
Želáme pevné zdravie!    Dana Badžgoòová

1. Ervín Biel ako hubár. Foto: Peter Ondrejoviè
2. Manželia Bielovci a Ševèíkovci v roku 1956
3. Mária Vidánová a Ervín Biel
4. Anna Bielová, rod. Šuòová (1904 - 2013)
5. Ervín Biel so starostom Danielom Hladkým
19. 2. 2020
Foto: Rodina Bielová a DB 

90. narodeniny Ervína Biela
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 Dostala sa mi do rúk zaujímavá kniha Châ-
teau po našom, ktorej autorkou je Jana Štur-
díková. Jana Šturdíková prostredníctvom foto-
aparátu zachytila chátrajúce kaštiele po celom 
Slovensku. Obsah knihy nás ma prinútiś zamys-

lieś sa nad tým, aký máme vlastne vzśah ku kul-
túrnemu dedièstvu a histórii. Ako je vôbec mož-
né, že dokážeme z budovy, ktorú by si v iných 
krajinách cenili ako kultúrnu pamiatku, urobiś 
sklad, bar èi ubytovòu? Šturdíkovej kniha nie 
je výèitkou, v podstate ponecháva na èitate¾ovi, 
aký dojem si po „preèítaní“ fotografií odnesie. 
Vo mne zanechala smútok a zároveò i zlosś. 
 Pocity, ktoré pociśujem aj pri poh¾ade na 
niektoré budovy v našej obci. Myslím, že za 
zmienku stojí napr. Kúria Dubnických, i keï 
nie je jediná, ktorá si zaslúži našu pozornosś. 
Kúria, z lat. curia, bolo v Uhorsku skromnejšie 
vidiecke sídlo strednej a drobnej š¾achty alebo 
mestské š¾achtické sídlo. V roku 1974 bola táto 
skvostná dáma vyhlásená za národnú kultúrnu 
pamiatku. Preèo by aj nie? Veï už tu stojí dosta-
toène dlho na to, aby sme si všimli jej krásu. Nie-
len tú vnútornú, ale i vonkajšiu. Nie každej šat 
zdobí sgrafito. Sgrafito (z tal. sgraffiare - škra-
baś) je grafická umelecká technika, pri ktorej 

dielo vzniká vyškrabávaním do viacvrstvovej hla-
denej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky 
sa odkrýva spodná vrstva, èím sa vytvára motív. 
Sgrafito vzniklo v Taliansku v období renesan-
cie ako typický dekoratívny prvok tohto slohu a 
uplatòovalo sa najmä pri výzdobe fasád budov, 
neskôr aj v interiéroch - na obr. dolu. 

 V minulosti neplnila iba úèel obydlia pre jej 
pánov, ale bola i èímsi vznešenejším - školou. 
Múry má presiaknuté históriou, vedomosśami, 
džavotom detí, prvých lások, úspechov i neú-
spechov. Žiarila ako hviezda a hrdo tu stojí 
dodnes. Zo skvostnej dámy sa však stáva vet-
chá starenka. Nemý svedok, ktorý nemôže na 
svoju obhajobu povedaś niè. Ako to už v živote 
chodí, po sláve zväèša prichádza pád. V tom-
to prípade doslovne. Je o to smutnejší, že nie 
vlastným prièinením. Kde sa stala chyba? Zlyhali 
¾udia, systém, financie? Odpoveï si musí dopl-
niś každý sám... 
 Na záver si však dovolím napísaś úryvok 
z knihy:
„Èo vypovedá o stave spoloènosti historická 
budova s vybitými oknami a rozbitými stenami, 
na pokraji úplnej devastácie? Pretrváva ako 
doposia¾ stojaca spomienka o nepriaznivej 
minulosti, èi je smutným obrazom dneška?“

   Silvia Hlavová
Zdroje: Wikipédia; Château po našom - Jana 
Šturdíková  Foto: DB
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• Odborná literatúra pre dospelých
Ladislav Mednyánszky, Denníky 1877 - 1915
2. doplnené vydanie
Neil Nedley, M.D., Stratené umenie myslieś 1.
• Beletria pre dospelých
Agnes Martin-Lugand, Nad slnko jasnejšie
Diana B. Hellmannová, Larin príbeh
Anne Robinsonová, Dokonalá romanca 
Bertrice Smallová, Navždy tvoja
Francoise Bourdin, Provensalèanka 
Elizabeth Gilbertová, Jedz, modli sa, miluj
Elizabeth Haranová, Slnko nad Edenom
Sarah Strohmeyerová, Vyznanie Šípkovej Ruženky
La Vyrle Spencerová, Oddelené postele
Mária Hamzová, Bozk nad kytièkou frézií
Kathleen Woodiwissová, Plameò a kvet
Kathleen Woodiwissová, Nespoznaná láska
Ashley Carrington, Valerie 1 Dedièka plantáží
Ashley Carrington, Valerie 2 Majite¾ka plantáží
Ashley Carrington, Valerie 3 Mraèná nad plantážami
Ashley Carrington, Valerie 4 Zajatkynì plantáží
Barbara Cartlandová, Zlomené srdce
Barbara Cartlandová, Milá podvodníèka
Barbara Cartlandová, Vášeò a kvet
Barbara Cartlandová, Za¾úbený duch
Barbara Cartlandová, Hrdá princezná
Danielle Steel, Panské sídlo
Danielle Steel, Jej krá¾ovská výsosś
Jana Pronská, Láska a èesś
Jana Pronská, Èierna vdova
Dana Hlavatá, Posadnutí
Silvester Lavrík, Nede¾né šachy s Tisom
Silvester Lavrík, Posledná k & k barónka
Julie Klassenová, Tichá guvernantka
Julie Klassenová, Panie z Ivy Cottage
Lucinda Ripleyová, Sedem sestier, 1.
Lucinda Ripleyová, Búrková sestra, 2.
Booton Herndon, Zrodenie hrdinu
Minna Lindgrenová, Rozhnevaná vdova
Juraj Èervenák, Les prízrakov 6.
Dominik Dán, Nevieš dòa, nevieš hodiny
• Krásna literatúra pre deti a mládež
Radomír Socha a Zdeòka Študlarová,
Cifruška Lipienka a jej kamaráti
Andrea Husárová, Kto na teba èaká v mori?
Daniela Fischer, Gigi a Lulu

   Do Obecnej knižnice nám pribudlo 41 kníh, 
z toho 18 kníh sme zakúpili z rozpoètu obce na rok 
2020 pre OK a 23 kníh sme dostali do OK darom 
- ïakujeme p. Margite Hubinovej. 
 V mesiaci marec, ktorý sa tradiène považuje 
za MESIAC KNIHY (v súvislosti s Matejom Hreben-
dom, slepým šírite¾om èeských a slovenských 
kníh, ktorý sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej 
Píle a zomrel 16. marca 1880 v Haèave), pripravu-
jeme 3. BURZU KNÍH, ktorá sa uskutoèní v klube 
pri parku v týždni od 16. do 20. marca 2020 v èa-
se od 10. hod do 16. hod za pomoci èleniek Klubu 
dôchodcov v Beckove. V ponuke budú knihy, ktoré 
sme vyradili z knižnièného fondu OK a knihy, ktoré 
sme dostali od našich obyvate¾ov (Martin Graca, 
Ing. Marika Jurèacková, Margita Hubinová), za 
ktoré darcom ïakujeme. Ak sa podarí, vyzbierané 
peniaze použijeme na nákup nových kníh. 
   Prosíme vás, príïte podporiś našu obecnú kniž-
nicu! Staèí zakúpiś knižku za symbolickú cenu 50 
centov.    Dana Badžgoòová, OK

NOVÉ KNIHY
V OBECNEJ KNIŽNICI 

(december - február)
 Autor - Pavel Dvoøák, historik. Je to deväś kníh, ktoré napísal o histórii slovenského národa. 
Desiatu už nestihol vydaś, 21. decembra 2018 neèakane zomrel. 
 Pri triedení korešpodencie po manželovi, historièka Daniela Dvoøáková zistila, že mnohé listy 
sú pokraèovaním dejín Slovenska. To rozhodlo, po dòoch plných bolesti zaujala ju práca, rozhodla 
sa vydaś desiatu knihu. Táto kniha upúta nejedného èitate¾a, dozvie sa ve¾a zo súkromného života 
manželov Pavla a Daniely Dvoøákovcov. A tak v roku 2019 bola vydaná desiata kniha - Stopy dávnej 
minulosti - Nenapísaná kniha (o láske, práci a histórii). 
 Keï som pracovala na hrade v rokoch 1998 - 2009, stretla som sa s Pavlom Dvoøákom viac-
krát. Rozhovory s ním mali cenu zlata, vedel o histórii rozprávaś 
zanietene, úplne èloveka preniesol do èias dávno minulých. Vïaka 
jeho pani manželke Daniele Dvoøákovej sme od roku 2003 mohli 
pravdivo informovaś návštevníkov hradu o jeho minulosti - je autor-
kou knihy Rytier a jeho krá¾. 
   Priate¾stvo je niekedy k nezaplateniu. V auguste roku 2018 som 
mala možnosś stretnúś sa a sprevádzaś manželov Dvoøákovcov na 
hrad, keï do hradnej kaplnky bola umiestnená kópia Beckovskej 
madony. Skonèilo sa to posedením u mòa doma. Po návštevách 
u nich v Budmericiach som dlho rozmýš¾ala, èo všetko nám títo 
dvaja historici dali. Pri poslednej rozlúèke som prežívala v mysli 
stretnutia, ktoré sa už nikdy nezopakujú. 
 Vrelo odporúèam preèítaś si knihu, ktorá vznikla poèas ve¾kého 
žia¾u po strate životného partnera.     Margita Bubeníková

Stopy dávnej minulosti

Château po našom...
alebo smutný osud architektonických skvostov

(château /šató/ kaštie¾ - väèšia, umelecky a architektonicky cenná stavba, vybudovaná 
v minulosti ako sídlo strednej a vyššej š¾achty, obyèajne na rovine s parkom)



 Písala som o nej pred rokom, keï jej šaty 
putovali na Miss Model of the World, a teraz 
nastal v jej živote ïalší ve¾ký zlom. Talento-
vaná Kristína Bánovská z Beckova sa stala 
Novou tvárou módnej scény 2019. Víśaznú 
kolekciu prezentovala na jesenných Brati-
slavských módnych dòoch a pre Beckov-
ské noviny porozprávala, ako sa jej podari-
lo skåbiś tému Milana Rastislava Štefánika 
s módnou ikonou Coco Chanel, a prezradi-
la i to, èo všetko tomuto ve¾kému úspechu 
predchádzalo. 
Bratislavské módne dni - verila by si 
vôbec tomu, že sa tam dostaneš, keï si 
s módou zaèínala? A aké boli tvoje prvé 
pocity, keï si zvíśazila v projekte Nové 
tváre? Èo to pre teba znamená a aké 
boli reakcie tvojho okolia?
 Nie, neverila som že by som sa dostala do 
takejto prestížnej súśaže a už vôbec nie, že 
by som ju vyhrala. Keï som sa do súśaže hlá-
sila, išla som do toho s tým, že to iba skúsim, 

vôbec som si neverila. Bolo to naozaj neuverite¾né. Bolo to také zvláštne, 
že sa mi koneène nieèo v mojom živote podarilo. Preto to má pre mòa ve¾mi 
ve¾kú hodnotu, pretože moje zlé obdobie vystriedalo to šśastné, a to vïaka 
snahe nieèo dokázaś. Avšak nedokázala by som to bez podpory mojej rodi-
ny a blízkych. Reakcie môjho okolia boli úžasné, pozitívne a ve¾mi úprim-
né a prajné. Povedala by som, že v niektorých prípadoch bolo to dojatie 
z výhry väèšie ako u mòa samej. (úsmev)
Ako si sa vôbec o tomto projekte dozvedela a èo všetko pred-
chádzalo tomu, kým si získala titul víśazky?
 O tejto súśaži viem už nieko¾ko rokov, od strednej, keïže sa tam hlásilo 
ve¾a ¾udí, ktorých poznám. Preto som približne vedela, kedy sa vyhlasuje 
téma. Len èo som zaregistrovala tému, zaèala som premýš¾aś, èo a ako by 
som chcela spraviś. Avšak nevenovala som tomu ve¾kú pozornosś, keïže 
som ešte nebola presvedèená o tom, èi do toho vôbec pôjdem. Keï vyhlá-
sili dátum odovzdania, na poslednú chví¾u som robila koncept, návrhy 
a portfólio. O pár dní mi prišiel e-mail, že ma vybrali, èo ma ve¾mi potešilo. 
Nasledoval nákup materiálu, na ktorý som si, samozrejme, musela zaro-
biś. Nasledovali stretnutia s porotou, tlaèová konferencia, kde ma predsta-
vili médiám a, samozrejme, samotné šitie kolekcie, ktoré mi trvalo až do 
posledných chví¾ pred prehliadkou.
Poòaś tému Štefánika v módnom priemysle nie je vôbec jednodu-
ché, ba pre absolútneho laika je to nieèo priam nepredstavite¾né. 
Ako vznikala tvoja kolekcia a ako ti vôbec napadlo spojiś túto našu 
ve¾kú osobnosś s francúzskou módnou ikonou Coco Chanel?
 Spojenie mi napadlo z historického h¾adiska módy. Nechcela som 
zostaś na akomsi povrchu témy, chcela som ísś viac do håbky, pretože som 
pokojne mohla navrhnúś pár dámskych uniforiem, ale to pre mòa nie je 
módne. Coco Chanel je pre mòa ve¾kým vzorom už roky - èi už v osobnom 
živote, alebo práve v tom dizajnérskom. Spojenie teda bolo jasné, keïže 
M. R. Štefánik mal francúzske obèianstvo a bol generálom francúzskych 
légií a Coco Chanel sa práve v tom istom období rozvíjala taktiež vo Fran-
cúzsku. Keïže sa pohybovali v tých istých kruhoch, nie je vôbec vylúèené, 
že sa stretli. Takže M. R. Štefánik a módna ikona 20. rokov 20. storoèia, 
obaja Francúzi - jednoducho ideálne spojenie.
K tejto kolekcii si si musela, samozrejme, preštudovaś aj ve¾a mate-
riálov o samotnom Štefánikovi. Ako ho vnímaš po tom všetkom?
 Štefánika vnímam ako silného muža, ktorý sa dokázal prepracovaś 
z kopaníc medzi vtedajšiu elitu, a to len vïaka svojmu vzdelaniu, šikovnosti 
a pracovitosti. Preto si myslím, že ve¾a ¾udí a hlavne mužov by si dnes mohli 
z neho braś príklad.
Pod¾a èoho dostala kolekcia názov Survive?
 Názov Survive znamená prežiś. Štefánik nám tu zanechal posolstvo kto-
ré prežilo, a to isté aj Coco. Obdobie, v ktorom som tvorila kolekciu, bolo 
pre mòa kritické, a hovorila som si, že to musím len prežiś.
Tvoja kolekcia stihla zažiariś na mnohých miestach. Kde všade si 
ju už predvádzala? 
 Kolekcia bola predvedená nielen poèas finále v Bratislave, ale i v Sliaèi 
v hoteli Kaskády pre vybraných ¾udí a taktiež v Prahe v Obecnom dome na 
Èesko-Slovenskom veèeri.

Mala si trému pred Èesko-Slovenským veèerom v Prahe? Aké to 
bolo, keï si videla vo svojich šatách krásnu Andreu Verešovú? 
O niekdajšej slovenskej miss je totiž známe, že si na seba neoble-
èie len tak hocièo...
 Tréma sa pred Èesko-Slovenským veèerom dostavila hneï, keï som 
prišla do nádherných priestorov Obecného domu. Atmosféra týchto pries-
torov bola neopísate¾ná. A Andrea ma prekvapila, pretože nemala vôbec 
predvádzaś. Keï prišla do zákulisia a uvidela môj model, chcela ho maś na 
sebe a tým ukonèiś slávnostný veèer.
A teraz nieèo z trochu iného súdka. Èo bolo pre teba najnároè-
nejšie za toto posledné obdobie? A stretla si sa aj s nieèím, èo śa, 
dajme tomu, nepríjemne prekvapilo? 
 Za posledné obdobie bolo pre mòa nároèné zvládnuś všetko, èo som 
musela. Èiže škola, príprava bakalárskej práce, prehliadky, rozhovory, fote-
nia, príprava plesových šiat a podobne.
Na prestížnych Bratislavských módnych dòoch èlovek spozná 
množstvo zaujímavých ¾udí. Zmenilo sa nieèo v tvojom živote, odke-
dy si sa stala tohtoroènou Novou tvárou? Dostala si už aj nejaké 
nové ponuky alebo výzvy?
 Ponuky sú rôzne, len nie vždy sa to dá stihnúś. O modely bol záujem 
aj v jednom butiku v Prahe, niektoré modely poletia do zahranièia s našou 
Miss Slovensko a podobne. A najbližšie mojou najväèšou výzvou bude 
nielen bakalárska práca, ale opäś prehliadka troch spoloèenských šiat na 
exkluzívnej módnej prehliadke Bratislavských módnych dní.
Hovoriś o plánoch do budúcnosti nie je jednoduché. Napriek tomu, 
èo je tvoj možno taký plán alebo životný cie¾, ktorý by si si chcela 
splniś?
 Z kariérneho h¾adiska je 
mojím cie¾om spraviś si baka-
lársky titul v Zlíne, následne 
by som sa chcela dostaś na 
magisterské štúdium na VŠVU 
do Bratislavy. Potom prežiś tri 
mesiace v Indonézii, keïže 
tam pôjdem vïaka tomu, že 
som vyhrala, no a najideálnej-
šie by bolo, keby zostanem 
šśastným dievèaśom z Beckova 
s úsmevom na perách. A život-
ný cie¾? Ten nemá niè spoloè-
né s kariérou. Je mojím snom 
stretnúś èloveka, s ktorým budem maś vlastnú rodinu a domèek tu v Becko-
ve.    Kristína Jurzová
Víśazka Kristína Bánovská poèas vyhlásenia projektu Nová tvár módnej 
scény 2019. zdroj foto: facebook/Jana Pobežková
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Novou tvárou módnej scény 2019 je Kristína Bánovská

3. BURZA KNÍH
16. - 20. marca 2020 

KLUB PRI PARKU
od 10. - 16. hod

 Príïte podporiś našu obec-
nú knižnicu zakúpením ¾ubo-
vo¾ného poètu kníh. 
 V ponuke sú knihy vyra-
dené z knižnièného fondu OK 
a knihy, ktoré obèania darovali 
OK na zaradenie do knižnièné-
ho fondu alebo na pripravovanú 
burzu kníh.

ÏAKUJEME ZA PODPORU 
OBECNEJ KNIŽNICE!

Obec Beckov
a Obecná
knižnica 

v Beckove
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 Vo výstavných priestoroch Podjavorinského 
múzea si momentálne môžete pozrieś archeolo-
gickú výstavu s názvom Nové Mesto nad Váhom 
v praveku. Výstava sa snaží priblížiś dve vybrané 
archeologické kultúry, ktorých stopy môžeme 
nájsś v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. 
 Prvou z nich je bošácka skupina, ktorú 
reprezentuje keramický súbor z archeologické-
ho výskumu v Podolí. Bošácka skupina bola kul-
túrna skupina v strednom eneolite (3300 - 2750 
pred n. l.), ktorá dostala pomenovanie pod¾a 
eponymnej lokality „Pohanèenišèia“ v Bošáci, 
kde boli objavené prvé nálezy. 
 Svoje centrum rozšírenia má po oboch 
stranách Bielych a Malých Karpát. Na sloven-
skej strane sa severná hranica tiahne dolina-
mi Považia, Ponitria a Požitavia, zatia¾ èo južná 
hranica prechádza oblasśou Bratislavy, Nitry a 
Nových Zámkov. Východnú hranicu reprezentujú 
nálezy z okolia Prievidze a horného toku Žitavy. 
Na opaènej strane Karpát sa osídlenie koncen-
truje v okolí Uherského Brodu a pokraèuje do 
povodia riek Olšava a Døevnice. Nálezy bošác-
kej skupiny sú známe aj na pravom brehu dolnej 
Moravy, èi západnejšie v okolí Brna a Olomouca. 
Nové nálezy bošáckej keramiky boli zachytené 
mimo oblasti Bošáckej skupiny, a to vo východ-
ných Èechách.
 Samotná kultúrna skupina výrazne neovplyv-
òovala svoje okolie, práve naopak, prijímala vply-
vy iných kultúr, križujúcich jej územie. Spôsobilo 
to zrejme jej zemepisné rozšírenie na hraniciach 
medzi Karpatskou kotlinou a ostatnou strednou 
Európu.
 Sídliská bošáckej skupiny sa nachádzajú 
na miernych svahoch (napr. Bošáca, Bánov na 
Morave) alebo na vyvýšeninách (Ivanovce, Podo-
lie). Bývajú opevnené, èo je typické pre viace-
ré kultúry eneolitu, rovnako ako aj vyh¾adávanie 
vyšších polôh. Hrobové nálezy bošáckej skupiny 
zatia¾ nie sú známe.
 Vystavené predmety pochádzajú z archeo-
logického výskumu v Podolí. Obec Podolie leží 
asi 11 km juhozápadne od Nového Mesta nad 
Váhom. Archeologická lokalita sa nachádza v 
polohe „Horné Brežné“, pôvodne nazývaná „Špa-
niva“. Sídlisko bošáckej skupiny je situované nad 
starým rieènym korytom jedného z ramien Váhu. 
 Archeologický výskum sa tu uskutoènil v 
roku 1963 pod vedením Viery Nìmejcovej-Pavú-
kovej. V priebehu dvoch mesiacov bolo odkryté 
a preskúmané kompletné opevnenie sídliska. 
Neboli tu však identifikované stopy valu alebo 
palisády a ani zvyšky chát. Nálezy sa nachádzali 
aj mimo opevneného areálu a okrem bošáckej 
skupiny tu bol odkrytý aj jeden objekt lužickej 
kultúry.
 Najväèším nálezovým súborom na sídlisku 
v Podolí je keramika. Súbor obsahuje základ-
né typy nádob, ako sú hrnce, misy, zásobni-
ce, amfory, džbány, šálky a tzv. èrpáky. Èrpáky 
sú kuže¾ovité keramické nádoby s pásikovým 
uchom presahujúcim okraj nádoby. Funkène 
mohli slúžiś na naberanie alebo priamu konzu-
máciu tekutín. Zvláštnosśou sú slavónske misky 
s krížovou nôžkou, zdobené z vnútornej aj von-
kajšej strany. Keramika mohla byś zdobená buï 
vtláèanou alebo plastickou výzdobou. Z vtláèanej 
výzdoby sa objavuje napr. brázdený vpich (vytvá-
ral sa s nástrojom s koncom zahroteným v tvare 

trojuholníka) alebo „typická bošácka“ výzdoba 
(rady kolkov vo vodorovných radoch pod okrajom 
nádoby).
 Okrem polohy „Horné Brežné / Španiva“ 
máme stopy bošáckeho sídliska aj približne 300 
metrov odtia¾to v polohe „Dlhé Diely“. Ide o zatia¾ 
neskúmané sídlisko, kde boli poèas orby v roku 
1958 identifikované sídliskové objekty, ktoré by 
pod¾a zberových nálezov mohli patriś bošáckej 
skupine.

Bošácka zdobená keramika zo zbierok Tren-
èianskeho múzea v Trenèíne.
Foto: Mgr. Patrícia Maòáková

 Druhá èasś výstavy sa zameriava na mladšiu 
dobu bronzovú, konkrétne na lužickú kultúru v 
Novom Meste nad Váhom. Archeologické nálezy 
z doby bronzovej patria medzi ve¾mi poèetné a 
èasto skúmané. Vystavené predmety sú hlavne 
z výskumov z Nového Mesta nad Váhom alebo z 
okolitých lokalít.
 Jedno z nálezísk sa nachádzalo v polohe 
„Tri Kríže“. Pri stavbe opravárenských dielní bola 
porušená èasś sídliska a v roku 1970 zachránili 
pracovníci múzea v Novom Meste nad Váhom 
nálezy z rozrušených objektov. Záchranný arche-
ologický výskum tu uskutoènil Archeologický 
ústav SAV v Nitre o rok neskôr pod vedením 
Ladislava Veliaèika. Výskum odkryl 20 sídlisko-
vých jám s nálezmi z doby bronzovej a zo stredo-
veku. Z lužickej kultúry prevládajú jamy s nepra-
videlným oválnym alebo kruhovým pôdorysom. 
Obsahovali keramické èrepy, mazanicu a zviera-
cie kosti. Okrem keramiky sa pri výskume našli 
aj bronzové ihlice, kostené hroty a šidlá. Sídlisko 
sa tiahne pozdåž okraja terasy smerom do Èach-
tíc. Ïalší súbor nálezov bol zachránený aj v roku 
1990 na pravej strane cesty z Nového Mesta nad 
Váhom smerom do Èachtíc. Súèasśou sídliska sú 
zrejme aj tri objekty porušené ryhou pre telefón-
ne vedenie v polohe „Vinohrady“ v roku 1980.
 Súèasśou predchádzajúceho sídliska bolo 
pravdepodobne aj nálezisko v polohe „Horné 
Samoty“, ktoré sa nachádza asi 400 metrov na 
sever od „Troch krížov“. Boli tu porušené štyri 
sídliskové objekty, ktoré sú svojím nepravidelným 
tvarom a rozmermi podobné jamám odkrytým 
v polohe „Tri kríže“. Z tejto polohy pochádzajú 
výluène nálezy lužickej kultúry.
 V roku 1947 prebehol krátkodobý záchran-
ný archeologický výskum na mieste dnešného 
parku Dominika Štubòu Zámostského, poèas 
ktorého bolo preskúmaných jedenásś rozruše-
ných žiarových hrobov. Žiarové pohrebisko sa 
nachádza na ploche bývalého starého cintorína, 
kde sa pri kopaní hrobových jám objavovali kusy 
pravekej keramiky. V minulosti sa tu údajne nara-
zilo aj na väèší skrinkový žiarový hrob obložený 

kameòmi. V keramickom materiáli sú zastúpené 
profilované amfory, èrpáky, misy so zatiahnutým 
okrajom a profilované šálky. Okrem toho obsaho-
vali rozrušené hroby aj bronzové drôty, bronzový 
nôž a sedlovitú sponu. 
 V roku 1960 sa do múzea v Novom Meste 
nad Váhom dostal bronzový meè typu Riegsee 
s plnou liatou rukoväśou. Bol údajne objavený 
v piesku vybagrovanom z Váhu. Pri bagrovaní 
koryta Váhu sa našli aj ïalšie dva bronzové meèe 
s jazykovitou rukoväśou. Meèe sú vystavené v 
expozícii Podjavorinského múzea. Výstava je 
doplnená aj o štvrtý bronzový meè s jazykovitou 
rukoväśou, ktorý taktiež pochádza zo Zelenej 
vody.
 Výstavu s názvom NOVÉ MESTO V PRA-
VEKU si môžete pozrieś vo výstavných priesto-
roch Podjavorinského múzea od 13. 2. 2020 
do 10. 5. 2020.

 Keramický súbor z Nového Mesta nad 
Váhom - Starého cintorína, zdroj: archív Tren-
èianskeho múzea v Trenèíne.
 Mgr. Patrícia Maòáková,

Archeologièka Trenèianske múzeum
v Trenèíne, oddelenie Podjavorinské
múzeum V Novom Meste nad Váhom
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Nové Mesto nad Váhom v praveku
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 Farský kostol sv. Štefana krá¾a je gotický chrám, ktorého základy 
pochádzajú ešte z 11. storoèia, kedy sa utvárala cirkevná organizácia 
v Uhorsku a ktorý bol v priebehu storoèí prestavovaný a upravovaný - 
v gotickom slohu ho dal vybudovaś vojvoda Stibor v rokoch 1400 - 1410. 
V jeho bezprostrednom okolí bol súèasne založený cintorín, ohradený 
múrom v 16. - 17. storoèí, upravovaný v 18. storoèí, do ktorého sa vstu-
povalo bránou medzi dvoma piliermi s kamen-
nými barokovými plastikami sv. Floriána a sv. 
Jána Nepomuckého. Pri kanonickej vizitácii 
v roku 1766 sa skonštatovalo, že je potrebné 
založiś nový cintorín, èo sa uskutoènilo mini-
málne o desaśroèie neskôr v zmysle krá¾ov-
ského nariadenia, pod¾a ktorého sa v celej 
krajine muselo pochovávaś mimo zastavané 
územie mesta alebo obce kvôli nebezpeèen-
stvu nákazy (cholera, mor). V areáli bývalého 
cintorína zostali dve hrobky, v lodi kostola sa 
spomínali tri krypty pre verejnosś (dve v sväty-
ni a jedna v lodi) a sedem krýpt rodín Tarnóci, 
Raimanus, Rako¾ubský, Medòanský, Révai, 
Majlátová a Kösegi (4, s. 160-161) - na obr. 2 
- vidite¾ná èasś epitafu v svätyni. 

 Pri vstupe do areálu kostola 
v¾avo od vchodu (na obr. 1) sa 
nachádza hrob z 19. storoèia, 
spoèíva v òom gróf Ján Beréni 
(14.4.1794 - 25.6.1868), uhorský 
konzervatívny historik a ve¾kostat-
kár. 
 Pochádzal zo starej uhorskej 
rodiny pôvodom z Novohradu, 
z obce Karancsberény, kde jeho 
predkovia žili už v 13. storoèí. Do 
š¾achtického stavu boli povýšení 
v roku 1266 za vojenské zásluhy. 

Rodový erb dostal János Berényi - Kakas spo-
lu s otcom Ladislavom a dvoma bratmi od krá¾a 
Žigmunda v Norimbergu 12.3.1431. Berényiovci 
mali v erbe veverièku vylupujúcu oriešok, vpravo 
hore s hviezdou a od zaèiatku 18. storoèia na 
oválnom štíte grófsku korunku. 
 V roku 1655 získal 
barónsky titul Juraj 
Berényi (1601 - 1677), 
ktorý bol nitrianskym 
podžupanom (od 1639). 
Grófsky titul zabezpe-
èil pre rod okolo roku 

1700 Imrich Berényi. Neskôr sa Berényiovci roz-
delili na tri samostatné línie, obdokovská vymre-
la 29. mája 1888 Františkom III. (1818 - 1888), 
ktorý aj s manželkou odpoèíva na cintoríne v Hor-
ných Obdokovciach (obr. 3). 
 Beckovský Ján Nepomuk Berényi (Beré-
nyi János) sa narodil 14. apríla 1794 v Horných Obdokovciach, okres 
Topo¾èany (Felsõbodok), ktoré boli od polovice 16. storoèia až do kon-
ca 19. storoèia hlavným 
sídlom rodu. Berényiovci 
z Karancseberény sídli-
li v pôvodne renesanè-
nom kaštieli, ktorý si dali 
postaviś okolo roku 1650, 
v dvojpodlažnej štvorkríd-
lovej budove s parkom 
s domácimi i cudzokraj-
nými drevinami a kapln-
kou Nanebovzatia Panny 
Márie, ktorú v roku 1804 

dali prestavaś Žigmund Berényi a Juliana, rod. Pongrácová, rodièia troch 
synov, Jána - János Berényi (1794 - 1868), Antona - Antal Berényi (1795-
1859) bol prepoštom v Novom Meste nad Váhom (1825-1852) a Alojza 
- Alajos Berényi (1799-1828). 
 Obdokovský kaštie¾ sa v 19. storoèí dostal do vlastníctva grófa Alexan-
dra Stummera, ktorý ho dal zmodernizovaś - obr. 4, až napokon skonèil 
od roku 1950 ako domov dôchodcov a od roku 1986 ako domov soci-
álnych služieb „V kaštieli - DSS“.
 Ján Berényi sa oženil s Teréziou, rod. Andrášiovou (Andrássy), nar. 
19.11.1800, s ktorou mal syna Lea (29. 1. 1829 Székesfehérvár - 16. 2. 
1886 Rijeka) a dve dcéry - Gizellu (2. 5. 1830 - 9. 1. 1895, 1. manžel 
Móric Ambró de Adamócz, 2. manžel gróf Ágoston Vécsey) a Johannu (24. 
4. 1834 - 5. 5. 1910 Beckov, manžel Alfréd Reviczky). Ján Berényi zomrel 
25. júna 1868 v Beckove, jeho manželka 12.8.1876. S rodièmi je v Becko-
ve pochovaná aj dcéra Gizella. Všetky deti Jána a Terézie Beréni sa naro-
dili v Székesfehérvári. V prameòoch sa uvádza ešte najstaršie dieśa, dcéra 
Antonia Berényi, ktorá sa narodila 30.3.1825, a zrejme umrela krátko po 
narodení (zdroj: 7). 
 Ján Beréni ako mladý š¾achtic získa-
val vzdelanie najskôr súkromne, potom, 
od roku 1814, študoval na vojenskej ško-
le v Bratislave a vo Viedni, do roku 1829 
bol dôstojníkom. Poèas vojenskej dráhy 
sa zúèastnil proti napoleonského śaženia 
do Francúzska. Pôsobil ako úradník na 
dvore palatína Jozefa Habsburského
(† 13.01.1847). V rokoch 1840 - 1848 
bol poslancom uhorského snemu, ale po 
vypuknutí revolúcie sa vzdal mandátu. Od 
roku 1861 bol èlenom panskej snemovne. 
Hospodáril na rodinných ve¾kostatkoch, žil 
striedavo v Székesfehérvári a v Beckove 
a venoval sa štúdiu. Uvádza sa, že bol politický a ideový konzervatívec, èo 
sa prejavilo aj v jeho historických prácach (napísal denník, vlastný životopis, 
historické a náboženské práce). V rokoch 1831 - 1833 vydal trojzväzkové 
dielo Das grosse Zeitalter Franz I. Kaisers von Österreich (Ve¾kolepá 
doba Františka I., cisára rakúskeho).  
 Majetky v Beckove zdedil po matke, ktorá patrila k beckovským kom-
posesorom - Pongrácovci sa stali podielnikmi panstva zaèiatkom 17. storo-
èia, keï sa Daniel Pongrác oženil s Annou Majlátovou a v roku 1608 získal 
barónsky titul (4, s. 140). 
 Dcéra Janka alebo Johanna Berényi sa vydala za Alfréda Reviczkého 
de Revisnye (12. 3. 1825 Beckov - 23. 3. 1910 Beckov) a bola matkou vraj 
až desiatich detí; 24.8.1850 sa jej narodil najstarší syn Bartolomej - Ber-
talan Reviczky, kòaz, historik a spisovate¾, pôsobil v Èachticiach, Pobe-
dime a v Novom Meste nad Váhom, zomrel v Bratislave 18. 1. 1925 (v tom-
to roku si pripomíname 95. výroèie úmrtia a 170. výroèie narodenia). Aj 
Bartolomej Revický je pochovaný v Beckove. A práve on je autorom knižky 
o novomestskej prepozitúre, ktorá je doposia¾ hlavným zdrojom informácií 
o beckovskej š¾achte - Vágujhelyi Prépostság Története, Trenèín 1899. 
Pre zaujímavosś, Johanna a Alfréd oslávili 4.6.1909 diamantovú svadbu.
 Dcéra Gizella, grófka Beréni, s prvým manželom Móricom Ambrom 
mala syna, ktorý sa narodil 9. apríla 1850 v Beckove a bol tu aj pokrstený 
ako Ákos Octavian Antal Nepomuk János Ambró, jeho krstnými rodièmi 
boli barónka Octávia Horváth, manželka Antala Ambró, a Alfréd Reviczky, 
manžel grófky Johanny Berényi (zdroj: M. Gerliczy, matriky 1843-1866). 

   Mgr. Dana Badžgoòová (foto: 1,2,5)
Zdroj:  Obrázky 3,4,5,7 - internet 
1) Slovenský biografický slovník I. zv. A –D. Matica slovenská 1986, s.224; 
2) Encyklopédia Slovenska I. zv. A-D, VEDA Bratislava 1977, s. 183; 
3) https://www.hobdokovce.sk/bereniovci-v-hornych-obdokovciach-clanok/
mid/344019/.html#m_344019 ; 
4) Jozef Karlík, Beckov 1. WillArt 2006, s. 186 a 140; 
5) http://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/grof-berenyi-janos-sirja/; 
6) https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magya-
rorszag-csaladai-1/masodik-kotet-A9B/berenyi-csalad-karancs-berenyi-grof-
AFD/; 
7) https://www.geni.com/peopleLeoBer%C3%A9nyi-deKarancsber%C3%A9ny
-GR/6000000020468483021; 

Gróf Berényi spoèíva pri múroch farského kostola
225. výroèie narodenia
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 Od polovice januára sa plnia rekreaèné strediská na našich 
horách nadšenými mladými športovcami. Žiaci a študenti sem pri-
chádzajú na lyžiarsky výcvik, aby si osvojili základy lyžovania a spo-
znali život na horách. 
 V dòoch 10.2. - 14.2.2020 absolvovalo 20 žiakov 5. - 9. roèníka 
lyžiarsky výcvik v prekrásnej oblasti Malej Fatry vo Vrátnej doline. 
 Lyžovali na svahoch, ktoré dokonale poznajú aj Veronika Zuzulo-
vá a Petra Vlhová. Zaèiatoèníci i pokroèilí sa uèili lyžovaś pod vede-
ním skúsených inštruktorov, denne strávili na svahu okolo štyroch 
hodín. Tí, ktorí mali sily naviac, absolvovali aj turistiku v rodisku Jura-
ja Jánošíka, keïže sme boli ubytovaní v rekreaènom stredisku v Ter-
chovej. 
 Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal pod¾a výcvikového plánu a 
splnil svoj cie¾. Podmienky na lyžovanie boli ve¾mi dobré, svah bol 
vždy upravený. Poèasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tvá-
re, a tak sme zažili mráz, hustú hmlu ale aj pekné slneèné poèasie. 
Všetci sa ve¾mi zodpovedne uèili a zdokona¾ovali v lyžovaní. Najväèší 
pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí sa v utorok prvýkrát uèili lyžovaś, 
ale na konci už všetci  dokázali bezpeène zlyžovaś celý svah. Žiaci 
majú ve¾a pekných zážitkov z lyžovania, niektorí budú s úsmevom 
spomínaś na malé nehody. Veríme, že nezanevrú na lyžovanie a zim-
né športy. Ktovie, možno sa tam o dva roky vrátime. 

Mgr. Viera Hladká, Ing. Katarína Kuèerová

Žiaci ZŠ Beckov na lyžiarskom výcviku

 S hlbokým zármutkom oznámili 
pozostalí evanjelickej verejnosti, že 
26.10.2019 vo veku nedožitých 89 
rokov ich opustil oddaný pracovník 
na Pánovej vinici, evanjelický farár 
a konsenior v. v. Mgr. Ján Pavloviè. 
Posledná rozlúèka s ním bola v sobo-
tu 2.11.2019 o 11:00 v evanjelickom 
a. v. kostole v Poprade.
 Mgr. Ján Bernard Pavloviè sa na-
rodil v evanjelickej rodine svojim rodi-
èom Jánovi Pavlovièovi a matke Irme, 
rodenej Krajèovièovej, ako tretie zo 
štyroch detí. Jeho otec zastával funk-
ciu zborového dozorcu. Doma viedli 
život v duchu Písma. Nikdy nechýbala 
modlitba - bolo jedno, èi bolo skoré 
ráno alebo neskorý veèer. Biblia mala svoje stále miesto na stole a už ako 
dieśa so súrodencami rád poèúval texty, ktoré im z Biblie èítaval otec. 
 ¼udovú školu vychodil v rodnom Beckove a Štátnu meštiansku školu 
ukonèil v roku 1946 v Novom Meste nad Váhom. V tom èase utrpel jeho 
otec vážny pracovný úraz, a preto prerušil štúdium. V štúdiu pokraèoval 
na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste. Jeho ve¾kou túžbou bolo 
absolvovaś štúdium evanjelickej teológie. Politická situácia však v tom èase 
nepriala náboženstvu. Nastúpil na základnú vojenskú službu do delostre-
leckých kasární v Pøerove, kde mal hodnosś slobodníka. Zaradili ho do 
funkcie pisára a kreslièa. Vtedy sa mu otvorila cesta na Slovenskú evanjelic-
kú bohosloveckú fakultu, ktorá v tom èase mala sídlo v Modre. Po ukon-
èení štúdia bol v roku 1959 vysvätený za evanjelického kòaza v Prešove. 
 Povolanie farára mu prinášalo putovanie do rôznych zborov vzdiale-
ných od rodného Beckova. Najskôr bol kaplánom na Myjave. V roku 1962 
bol menovaný za námestného farára v cirkevnom zbore Spišská Belá. 
V tom èase býval s rodinou vo farskej budove v ¼ubici. Duchovne vtedy 
zaopatroval dva zbory, v ktorých správe bolo 11 kostolov. Po desaśroènej 
duchovnej èinnosti zostala po òom stopa v podobe postaveného nového 
kostola v Krížovej Vsi. V roku 1980 sa na pozvanie cirkevníkov stal farárom 
v Poprade. V rokoch 1980 až 1994 zastával funkciu konseniora. V tom 
èase nadviazal priate¾ské kontakty s cirkevným zborom Lohmar v Nemec-
ku, kam pravidelne každý druhý rok s cirkevníkmi absolvovali autobusový 
zájazd. K milým spomienkam zo života z tohto obdobia patrí partnerstvo 
medzi mestami Poprad a Sarvaš v Maïarsku. V tomto meste na Dolnej 

zemi žijú potomkovia evanjelikov, ktorí sa usídlili v 18. storoèí v Sarvaši. 
V tomto meste maturoval generál Milan Rastislav Štefánik. 
 Brat konsenior Ján Pavloviè odišiel na dôchodok v roku 2003 po 44-
roènej duchovnej práci v cirkvi. V minulom roku uplynulo 60 rokov od jeho 
ordinácie za evanjelického farára.
 V roku 500. výroèia Reformácie ako spokojný dôchodca vyznal:
„Mám štyri krásne deti. Syn Peter s rodinkou žije v Bruseli a dcéra Martin-
ka s rodinou v USA. Dve dcérky, Andrejka a Janka, žijú v Poprade. Deti ma 
pravidelne navštevujú a vyjadrujú detinskú lásku a starostlivosś. Ako farár 
na dôchodku, pokia¾ mi to zrak dovolí, èítam Bibliu, náboženskú literatúru, 
dennú tlaè, lúštim krížovky a venujem sa vnúèatám. Žijem si v duchu pies-
ne Jána Kollára:
 Bože, pod Tvým slavným nebem stojím  
 Vida tisíc svìtu nade mnou  
 Hluku svìta vzdálen, srdce kojím  
 Písní tichou, Tobì príjemnou... 
 Dennodenne sa utvrdzujem vo 
viere o Bohu. Hospodin, Otec dobro-
tivý, pozná úmysly, ktoré má s nami. 
Úmysly smerujúce k blahu a nie 
k nešśastiu. Dáva nám budúcnosś 
a nádej.“
 22. decembra 2020 uložili urnu 
s jeho spopolneným telom na veèný 
odpoèinok do jeho rodnej zeme na 
cintoríne v Beckove pozostalé deti 
a príbuzní.
 Odovzdajúc ho do Božej milos-
ti i napriek smútku, ktorý pramení z 
poslednej rozlúèky, nech slová Pána 
Ježiša Krista „Ja som svetlo sveta. Kto mòa nasleduje, nebude chodiś 
v tme, ale bude maś svetlo života,“ zostávajú potešením a posilnením pre 

pozostalú rodinu i všetkých, ktorí 
sa s ním rozlúèili.

Ing. Darina Jarábková 
Foto: https://www.ecav.sk/aktuality/
spravodajstvo/spomienka-na-brata-
farara-jana-pavlovica 
a https://www.ecav.sk/archiv/archiv-
2017/8-senioralne-stretnutie-k-500-
vyrociu-reformacie-v-poprade

Zomrel evanjelický farár Ján Pavloviè
   Zostalo po òom nehybné telo a duša odišla za Pánom na veènosś...



„Niektorí ¾udia si myslia, že dobrým taneèní-
kom sa musíte narodiś, ale všetci dobrí taneè-
níci, ktorých poznám, sa museli uèiś a tvrdo 
trénovaś.“   Fred Astaire

 Zaèala som myšlienkou amerického taneè-
níka, ktorý nám chcel týmito slovami povedaś, 
že tancu sa môže venovaś naozaj každý. Tanco-
vaś nemusíte len profesionálne, ale len tak, pre 
vlastné potešenie, èím vyplníte svoj vo¾ný èas 
a urobíte aj nieèo pre svoje zdravie. 
 Pod¾a odborníkov tanec pozitívne vplýva na 
naše fyzické, ale aj psychické zdravie. ¼udia, 
ktorí tancujú, lepšie znášajú stres, majú lepšiu 
náladu, cítia sa šśastnejší, majú lepšie držanie 
tela, rozvíjajú hudobný sluch a rytmus, podpo-
rujú svoju pamäś… 
 6. februára 2020 do našej školy prišla 
taneèná skupina Choreofactory, ktorá pôsobí 
v Novej Dubnici, v Trenèíne, v Púchove a od 
marca bude pôsobiś aj v Novom Meste nad 
Váhom. Štvorica mladých ¾udí prišla našim 
žiakom ukázaś svoje taneèné umenie a nielen 
to, snažili sa do tanca zapojiś aj našich žiakov, 

z ktorých vybrali najlepších taneèníkov. Víśaz-
kou sa napokon stala Johanka Bartošová, žiaè-
ka z ôsmeho roèníka, ktorá si za svoje taneèné 
umenie domov odniesla aj malý darèek. 
 Na konci taneènej prezentácie žiaci dostali 
náborové lístky, na ktorých sa dozvedeli potreb-
né informácie oh¾adne náboru, ktorý sa má 
uskutoèniś 21. 2. 2020 na ulici Èeskosloven-
skej armády 75 v Novom Meste nad Váhom. 
Ak niekto nestihol hlavný nábor, nevadí, mož-
nosś prihlásiś sa máte aj po tomto termíne, teda 
prihlásiś sa môžete kedyko¾vek. 
 Taneèná škola je urèená pre zaèiatoèníkov 
aj pokroèilých všetkých vekových kategórií. 
Máte možnosś nauèiś sa tancovaś rôzne taneè-
né štýly ako HIP HOP, FUNK, POP, HOUSE..., 
a pritom spoznaś nových ¾udí.
 Taneènej skupine Choreofactory ïakujeme 
za príjemné spestrenie dopoludòajšieho vyu-
èovania a budeme radi, ak i spomedzi našich 
žiakov sa nájdu nadšenci pre tento typ tanca 
a pridajú sa do ich tímu. 

   Mgr. Anna Èièalová,
zástupkyòa riadite¾a školy
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 Naša škola sa zapojila do súśaže Na Nový level 2019, ktorá prebieha-
la od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019. Súśažili sme o výpoètovú techniku, 
kde sme mohli získaś 1.000 € (3. miesto), 3.000 € (2. miesto), 5.000 
€ (1. miesto) na nákup notebookov, PC, interaktívnych tabú¾, tlaèiarní, 
projektorov... 
 Potrebovali sme získaś èo najviac hlasov, a preto sme oslovili aj vás, 
a to cez školskú webovú stránku, letáèikmi alebo oznamom v Beckov-
ských novinách, aby ste hlasovali a podporili našu školu. 
 Táto súśaž prebiehala na celom Slovensku a nie všetci verili, že sa 

nám to môže podariś. A veru oplatilo sa zasúśažiś. Po uzatvorení súśaže 
prebiehala kontrola všetkých hlasov, èi boli korektné a nedošlo k ich zma-
nipulovaniu. Na oficiálne potvrdenie výhry sme chví¾u ešte museli èakaś.
   Touto cestou sa chceme poïakovaś všetkým hlasujúcim, ale predovšet-
kým tým, ktorí vydržali hlasovaś až do úplného konca. Vïaka ním sme si 
udržali a získali 3. miesto. Za získanú výhru sa žiaci budú tešiś z interaktív-
neho setu, ktorý skvalitní ich vyuèovací proces. 

    Mgr. Anna Èièalová,
zástupkyòa riadite¾a školy

Vyhodnotenie súśaže NA NOVÝ LEVEL

 Zima, krátke dni a veèery dlhé... V minulosti to bolo obdobie, kedy si 
¾udia mohli oddýchnuś od práce na poli. Venovali sa prácam, ktoré poèas 
roka nestihli. Jednou z týchto èinností bolo aj drápanie peria. Perie sa drá-
palo vo veèerných hodinách do polnoci v miestnosti s pripravenými stolmi 
a lavicami na sedenie. Drápaèky predstavovali aj spoloèenskú udalosś, 
kde sa stretávali susedky a mladé dievèatá. Rozprávalo sa o najnovších 
novinkách v dedine, nemohli chýbaś ani rozprávky, ale aj strašidelné prí-
behy.
 Vïaka príjemnému pozvaniu èlenov klubu dôchodcov pod vedením p. 
Evky Budikovej, v stredu 12.2.2020 našim deśom zo ŠKD dôchodkyne 
priblížili atmosféru z drápaèiek peria, aké bývali kedysi dávno. 
 Teplo v klube pri parku vytvorilo pohodu okolo stolov, kde si k našim 
tetám - babièkám posadali deti a pozorne sledovali, ako správne zvládnuś 
prplavú robotu a ako zruène a rýchlo párajú perie, ktoré zostáva na stole 

a kostrnky pod stolom. Všetci sme si páranie vyskúšali a ve¾mi sa nám to 
páèilo. 
 Pani Bubeníková nám porozprávala strašidelné príbehy, ktoré sa 
kedysi rozprávali na drápaèkách a ve¾ký záujem vzbudila aj ukážka výroby 
„mastelnièiek“ z kostrnky z ve¾kého peria. Príjemnú atmosféru dotvoril aj 
dobrý èaj a sladká odmena na záver.  
 Naše poïakovanie patrí všetkým našim tetám a babièkám, ktoré 
si našli èas a priblížili nám slovenské zvyky a tradície. Bola to pekná a 
vydarená akcia, ako nezabudnúś na tradície našich predkov a nádherné 
prepojenie dvoch generácií.    Mgr. Adriana Vanková

 Pani uè. Margita Bubeníková rozpráva deśom o drápaní peria, ako 
ho zažila vo svojej mladosti.  Foto: ZŠ

Drápanie peria

Taneèná škola Choreofactory



 Každú nede¾u doobeda, presne o 10:45 
hod. si môžete vypoèuś v rádiu Slovensko 
reláciu Encyklopédia spravodlivých. Je 
to relácia o skutoèných - živých príbe-
hoch, ktoré zažili ¾udia poèas II. sv. vojny. 
Odznelo ve¾a príbehov a jeden z nich patrí 
aj mojej babke Marianne Šatkovskej.
 Ve¾akrát sme sa s babkou na tému II. sv. 
vojna a tragédia židov rozprávali. A neskôr 
som si zaèala zapisovaś. Dozvedela som 
sa ve¾a zaujímavého. Napríklad, v ktorých 
domoch žili židia v Beckove, ako sa vola-
li, aké obchody vlastnili, ale bohužia¾ aj 
to, ako väèšina z nich sa už do Beckova 
nevrátila, pretože zahynuli v koncentraè-
ných táboroch.
 Bola by škoda nechaś to len na papie-
ri, a tak som 2. 9. 2019 napísala mail p. 
Dagmar Mozolovej, redaktorke v rádiu 
Slovensko z relácie Encyklopédia spra-
vodlivých. Ani nie za týždeò mi odpísala, 
že ïakuje a ozve sa.
Keï som o tom spomenula babke, jej 

reakcia bola pre mòa úsmevná: „Daška, èo si to zase vymyslela?“ Obávala 
sa reakcií ¾udí, tiež èi to bude vedieś porozprávaś p. redaktorke a èi sa jej to 
zapáèi. Boli to zbytoèné obavy.
 Stalo sa! P. Mozolová nás navštívila 3.10.2019. Boli sme (babka, mami-
na a ja) tak trochu nervózne, ale zároveò aj rady, že príde. Zasadli sme 
v obývaèke, p. Mozolová si prisadla bližšie k babke a zapla mikrofón. Babka 
sa rozpovedala o všetkom, èo si z tej doby pamätá. Bolo to opäś pútavé roz-
právanie, ako vždy, keï rozprávala mne. Prichystali sme aj fotky Marianki-
ných rodièov, strýka z Bratislavy, sestru Zdenku s manželom a aj Marian-

ku ako 18-roènú 
s dlhými zaple-
tanými vrkoèmi. 
Trvalo to asi 2 
hodinky a bol to 
príjemne stráve-
ný èas s dobrým 
pocitom v srdci. 
Rozlúèili sme sa 
s tým, že keï to 
budú vysielaś, ozve 
sa mi.
 Doèkali sme sa! 
V piatok 17.1.2020 

mi volala p. Mozolová, že v nede¾u bude odvysielaný babkin príbeh. Hneï 
som to napísala na facebook, zavolala som mamine a tá to posunula ïalej 
rodine, známym. Odznel príbeh, ktorý som doma s mojou rodinou poèúva-
la a neubránili sme sa slzám dojatia. V tej chvíli sme boli, ale aj stále sme na 
òu a aj ostatných hrdí za ich odvahu.

 Zaèali mi prichádzaś reakcie od pria-
te¾ov, ako ve¾mi sa im to páèilo. Najviac 
ma prekvapili, ale aj potešili správy od 
cudzích ¾udí. Chválili krásne rozpráva-
nie a nechali pozdravovaś moju babku. 
 Ve¾ké prekvapenie pre mòa bolo, 
keï mi p. Mozolová preposlala mail od 
pána, ktorý je synom malého dievèat-
ka, ktoré bývalo u p. farára Koèického 
a volalo sa Evièka. Bohužia¾, pani Eva 
už nežije. Vypýtal si na mòa kontakt, 
pretože by sa rád spolu s tetou poïa-
koval mojej babke. 
 Ešte väèším prekvapením bolo, 
keï som dostala rukou napísaný list 
od pani, ktorá bola nevlastná sestra 
malého dievèatka Evièky. Ich otec sa po vojne druhýkrát oženil. Napísala 
mi, že pozdravuje moju statoènú babièku za mimoriadny postoj, ktorý mala 
ona a celá rodina v tej nešśastnej dobe. Pravidelne poèúva reláciu a nevy-
nechala ani babkin príbeh. Keï spomenuli Beckov a p. farára Koèického 
spozornela. Babka sa zmienila o malom dievèatku a myslela, že jej pukne 
srdce, pretože hovorila o jej nevlastnej sestre. Otec nechcel hovoriś, èo 
prežil. List som preèítala babke, ve¾mi nás dojal a aj slzièky padli. Bohužia¾, 
pani sa nepodpísala, má na to osobné dôvody. Škoda, rada by som jej 
odpísala a poïakovala zase ja za milé slová.
 Neèakala som to¾ko reakcií a hlavne, že sa mi ozvú ¾udia, ktorých sa prí-
beh priamo týka. Som rada, že som to cele spískala a nakoniec aj babka. 
Na záver len jedno: Aby sa také nieèo už nikdy neopakovalo.

 Príbeh si môžete vypoèuś z archívu: http://slovensko.rtvs.sk/relacie/
encyklopedia-spravodlivych/215208/gizka     Daša Hunèová

 Redaktorka Dagmar Mozolová, Marianna Šatkovská a Daša Hunèo-
vá 3. októbra 2019 v Beckove.
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Moja babka Marianka Šatkovská
v relácii ENCYKLOPÉDIA SPRAVODLIVÝCH

8. 3. 2020   Medzinárodný deò žien
Otvorenie hradu pre verejnosś. Pre ženy ruža a pre mužov pohár vína v 
príjemnom prostredí jarného hradu Beckov.

4. - 5. 4. 2020  Stiborovci a hrade Beckov
Slávnostné otvorenie hradnej sezóny. Pripravený je bohatý program, 
ktorým vás prevedú rytieri zo skupiny historického šermu Vir Fortis. Šer-
miarske vystúpenia, zábavné divadelné scénky na hlavnom pódiu, dobo-
vý tábor, remeselníci a dobové aktivity pre deti aj dospelých.

10. - 13. 4. 2020 Ve¾ká noc 
H¾adanie ve¾konoèných vajíèok za sladkú odmenu, tvorivé dielne, 
remeselníci, pletenie korbáèov, zdobenie kraslíc, ve¾konoèné zvierat-
ká, dielnièky so stavebnicou LEGO 13.4., pátracie a vedomostné hry a 
množstvo ïalších aktivít. Hrad je otvorený aj poèas prázdnin 9. a 14.4.

18. - 19. 4. 2020 Svetový deò kultúrneho dedièstva 
Tento rok oslávime 500 rokov od udelenia trhového práva mesteèku 
Beckov. Tešiś sa môžete na remeselníkov, zaujímavé prednášky, vedo-
mostné hry, prehliadky po obci Beckov: Sakrálna cesta.

25. - 26. 4. 2020 Naprieè dejinami I. Š¾achtická svadba
Na Beckove sa do pozornosti dáva, že gróf Esterházy sa na hrade bude 
ženiś. Š¾achtická svadba prezentuje unikátne okamihy našej histórie v tej 
najkomplexnejšej forme. Vïaka svojej pútavosti, autenticite prevedenia 
a interaktívnosti dokáže zaujaś všetky vekové kategórie divákov. Návštev-
níkom bude umožnené staś sa súèasśou tejto udalosti a zoznámiś sa s 
dobovou módou, tradíciami, hudbou a tancami, zažiś pravú š¾achtickú 
zábavu, spojenú s hodovaním, ale aj prejavmi moci vo forme šermiar-
skych stretov a èestných delostreleckých sálv. 

Hrad Beckov - PREH¼AD PODUJATÍ  



Po¾ovnícky guláš na fašiangoch
   Už tradiène sa èlenovia PZ Hurban Beckov zúèastòujú na fašiangovom 
podujatí obce, kde sa prezentujú kvalitným gulášom z diviny. Na snímke 
sprava vedúci kuchárskeho tímu Marek Èaòo, ved¾a hosś PZ Zdenko Èaòo 
a Lukáš Pavloviè.   PH
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Úspešný po¾ovník - ochranár 
 Dòa 28.12.2019 èlen PZ Hurban Beckov, poslanec OZ obce Beckov, 
oduševnený ochranca prírody Ing. Marek Jambor v rámci znižovania sta-
vov jelenej zveri v sprievode po¾ovníckeho hospodára Pavla Hladkého ulovil 
staršiu jelenicu, èo je jeho prvý úlovok tohto druhu zveri, ohodnotený hos-
podárom ako správny odstrel. Len tak ïalej!   Aj toto je jedna z povinností 
ochrancu prírody. Ako predseda komisie ochrany životného prostredia tre-
ba, aby pevnou rukou dozeral na životné prostredie nášho chotára. PH

 V sobotu 1. februára 2020 naši futbalisti získali cenné víśazstvo - v špor-
tovej hale na Sihoti v Trenèíne vyhrali 21. roèník Memoriálu Karola Borhyho. 
Podujatie pripravili Trenèiansky futbalový klub Záblatie a Futbal TTS Tren-
èín, zúèastnili sa ho futbalové tímy z Beckova, Trenèianskeho Jastrabia, 
Trenèianskych Stankoviec B, Záblatia a Opatovej (poradie zodpovedá 
umiestneniu). Na prvom mieste skonèili futbalisti Beckova a Trenèianskeho 
Jastrabia, získali po 9 bodov, v rozhodujúcom vzájomnom zápase vyhrali 
Beckovèania 6:3.      DB
 Zdroj: https://mytrencin.sme.sk/c/22320371/borhyho-memorial-
vyhral-beckov.html 

Úspech beckovských futbalistov 
- vyhrali Memoriál Karola Borhyho

Fašiangová sobota za školou
22. 2. 2020

 Posledná fašiangová sobota sa v Beckove pod hradom niesla v slneè-
nom poèasí, kedy sa za obecnou školou konal v dobrej nálade už piaty 
roèník futbalového turnaja o pohár Starostu obce. V plnom fyzickom nasa-
dení sa zúèastnilo 5 zdatných tímov, ktorí sa prestriedali v jednotlivých 
zápasoch. Víśazom sa stal OŠK Beckov, druhé miesto si zaslúžilo družstvo 
Stankovce a tretie miesto si odniesli Starí páni. 
 Poèas tohto turnaja sa už tradiène podávalo rôzne obèerstvenie - výbor-
ný guláš, chutné grilované klobásky a na zahriatie èaj, káva èi varené víno. 
 Sladkou a najviac oèakávanou èasśou programu bola už tradiène súśaž 
o najlepšiu fašiangovú dobrotu. Šestnásś šikovných gazdiniek donieslo 
ochutnaś svoje šišky, fánky èi lievance. Výber bol pestrý a pripravené sladké 
pokušenia prilákali malých aj ve¾kých. A veru mizli ve¾mi rýchlo. Po ochutnávke 
mohol každý venovaś svoj hlas najchutnejšej dobrote. Prvé miesto si odniesla 
p. J. Horeèná, druhé miesto p. I. Martišová a tretie miesto p. L. Pirošíková. 
 Dobrú náladu dotváral šikovný harmonikár, ktorý svojimi chyt¾avými 
tónmi a známymi pesnièkami rozospieval všetkých zúèastnených. Nuž, kto 
neprišiel, môže ¾utovaś. Bolo to príjemné obecné podujatie, ktoré sa nieslo 
v znamení dobrej nálady, pohody, vzájomných rozhovorov a spoloène strá-
veného èasu. Chcela by som sa týmto poïakovaś všetkým, ktorí sa akým-
ko¾vek spôsobom prièinili o jeho organizáciu a hladký priebeh. Tešíme sa 
na vašu úèasś znova o rok.     JH

Becko v Téme i Noènej pyramíde
 V týždenníku Téma vyšiel rozhovor Dana Himièa s Petrom Ondrejovi-
èom pod príznaèným názvom NEZMAR, ako inak, s množstvom krásnych 
fotografií. „Bol tridsaśpäśkrát vo Venezuele a nezabránil mu v tom ani śažký 
úraz. Cestuje po divoèine, splavuje divoké rieky, lieta v oblakoch,“ vystupu-
je vo filmoch Pavla Barabáša... O Venezuele, juhoamerických pralesoch 
a všelièom inom sa doèítate v Téme z 24.1.2020 na str. 48-56 alebo na 
stránke Anakonda tour - https://anakonda.sk/nezmar-clanok-v-casopise-
tema-24-1-2020/ - zdroj: týždenník Téma 24.1.2020. 
   Peter Becko Ondrejoviè bol hosśom aj Noènej pyramídy v Slovenskom 
rozhlase - Rádio Slovensko 10.02.2020, rozhovor viedla Katarína Mar-
tinková. Vypoèuś si ho môžete v archíve SR: https://www.rtvs.sk/radio/
archiv/11436/1278465. DB

Foto: Ing. Jozef Štefanec
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Fašiangová sobota

Úèastníèky kuchárskej súśaže o najlepšiu šišku alebo fánku.

Štvorlístok z obecnej prevádzky
úspešne zabezpeèil celé podujatie. 

Foto: Ing. Jozef Štefanec

Tomáš Marták Víśazi - OŠK Beckov Kapitáni víśazných mužstiev...


