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Obnova kaplnky Beckovského hradu úspešne pokraèuje
- príïte sa presvedèiś na vlastné oèi



Poslanci na 30. zasadnutí OZ obce Beckov dòa 23. 3. 2018 schvá-
lili nasledovné uznesenia:
uz. è. 325/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 2. 2. 2018 bez 
pripomienok.
uz. è. 326/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. 
kontrolórky k zmene rozpoètu obce è.1 na rok 2018 bez pripomienok.
uz. è. 327/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu obce
è. 1 na rok 2018 bez pripomienok.
uz. è. 328/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zámer vybudovania cyk-
lotrasy „Zelená voda - Beckov“ s pripomienkou, že obecné zastupite¾stvo 
ukladá obecnému úradu daś vypracovaś projektovú dokumentáciu.
uz. è. 329/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
starostu obce o podaní žiadostí o dotáciu v zmysle výzvy a informáciu 
o pripravovaných investièných akciách v obci s pripomienkami uvedenými  
v zápisnici.
uz. è. 330/2018 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zabez-
peèiś projektovú dokumentáciu na výmenu strešnej krytiny a zateplenie streš-
ného plášśa na objekte stravovacieho traktu ZŠ s MŠ, zadanie pod¾a podmie-
nok v zápisnici.
uz. è. 331/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś 
vlastníkov pozemku parcela KNE è. 2064/12 v k. ú. obce Beckov o zme-
nu ÚPN Obec Beckov.
b) Obecné zastupite¾stvo žiada od vlastníkov pozemku predloženie kon-
krétneho zámeru, prípadne jednoduchej štúdie, z ktorej bude zrejmé o aký 
podnikate¾ský zámer sa jedná, z h¾adiska hygieny, ekológie a záberu pôd-
neho fondu. Po splnení uvedených požiadaviek obecného zastupite¾stva v 
predmetnej žiadosti rozhodne.
uz. è. 332/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o možnosti rekonštrukcie hasièskej zbrojnice.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo stavebnej komisii spracovaś v spolupráci 
s DHZ zámer na vybudovanie hasièskej zbrojnice v èasti garáží obecného 
úradu.
uz. è. 333/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie možnosś spo-
lupráce podpísaním zmluvy s Akadémiou Mateja Thóta.
uz. è. 334/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo nájomnú zmluvu na 
prenájom èasti pozemku parc. è. 687 v k. ú. obce Beckov pod¾a geomet-
rického plánu è.872/2017 medzi Obcou Beckov a D 3D s.r.o., Kukuèíno-
va 474/17, Trenèín.
uz. è. 335/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu na prenájom 
èasti pozemku parc. è. 760/1 v k. ú. obce Beckov pod¾a geometrického 
plánu è. 841/2017 medzi Marcelom Dvornickým, bytom Trenèín a Obcou 
Beckov.
uz. è. 336/2018 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zabez-
peèiś vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strešného 
plášśa budovy obecného úradu so zateplením. Spracovala: A. Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
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 Vývoz zmiešaného KO sa uskutoèòuje každú nepárnu stredu ako 
doteraz - a konèí na skládkach. Separujeme: plasty, sklo, kovy, papier, 
textil, biologický odpad (od minulého roka ho upravujeme vo vlastných 
kompostéroch), viacvrstvové obaly. Nadrozmerné a nebezpeèné odpa-
dy odovzdávame na OP, ïalšie pod¾a vyhlásení obecného rozhlasu. 
Separovaný zber „tetrapakov“ 
Viacvrstvové obaly môžeme separovaś do oranžového kontajnera, ktorý 
je pre celú obec umiestnený pred bytovkou è. 204 (od februára 2018).
Obecná prevádzka
Dvor OP je otvorený od 10. 3. 2018 až do jesene každú párnu sobotu 
v èase od 8. do 12. hodiny. Využite túto možnosś na vyvezenie svojho 
odpadu, ktorý nepatrí do separovaného zberu. Ïalšia možnosś: v 16. 
týždni prebehol v obci zber nadrozmerného dreveného odpadu (náby-
tok, okná a pod.). 
Lahôdka nakoniec
Medzi odpady patria aj psie exkrementy. Majitelia psíkov ich odstraòujú 
v k tomu urèených vreckách do nádob so zmiešaným odpadom (nepat-
ria do kompostu). Rozhodne nepatria ani na chodníky, trávniky v parku, 
na cintoríne èi ihrisku a podobne ...snáï sa to raz nauèíme.   DB

KOMUNÁLNY ODPAD

Hviezdy beckovskej pop-music
zažiarili v kolkárni

 20. apríl 2018 sa zapíše do histórie. Nádherná akcia plná dobrých 
¾udí a perfektnej atmosféry. Aj o tom bol piatkový koncert skupín Beckov-
ské ksichty, S.V.S a domácich Mogadors. Každý, kto pozná S.V.S, vie o 
èo išlo. Ve¾mi úspešná kapela bola dlhé roky mimo scény, mnoho ¾udí a 
fanúšikov už ani nepomyslelo na to, žeby kapelu niekde ešte zapoèuli alebo 
dokonca videli naživo hraś. Staèilo jedno stretnutie na Vianoce a myšlienka 
znovuzrodenia bola na svete. Pre mòa je èesś byś súèasśou takejto velièiny, 
zaèo vïaèím chalanom z kapely. Prešli mi až zimomriavky po tele, keï po 
koncerte odznela veta „chalani, teraz sme už oficiálne nová zostava S.V.S“. 
Už teraz sa teším na tie dni plné driny, poèas ktorých sa budeme bifliś nové 
veci a chystaś na nahrávanie. Dúfajme, že v zostave Majo, Fildo, Axel a Ja 
zostaneme dlhé roky (foto 1).
 Ale každé podujatie má svoje èaro. Táto akcia mala to èaro na bode 
nostalgie, kedy po koncerte S.V.S vybehli na pódium beckovský MOGA-
DORS v pôvodnom zložení Dušan Šimko, Rudolf Šimko, ¼uboš Prokopen-
ský a ¼ubomír Martiš (foto 2). Keï sa táto štvorica ukázala na pódiu, myslím, 
že každému prebehli hlavou spomienky na staré èasy. Chalani podali skve-
lý výkon, s ktorým zaplnili celý taneèný parket. Dôkazom skvelého koncer-
tu bolo až nieko¾ko prídavkov. ¼udia skákali, spievali, a dokonca podávali 
ruky, ïakujúc za skvelý zážitok. Bolo to naozaj nieèo neuverite¾né, tešíme 
sa na ich ïalší koncert, plný takejto energie, ako to bolo v Kolkárni. 
 Na záver by som sa chcel ve¾mi pekne poïakovaś majite¾ke baru Kol-
káreò Martinke Zornièkovej a jej super personálu za príjemnú obsluhu a 
skvelo uhasené smädné krky, Dorke Pienèákovej a jej priate¾ovi Peśovi, 
ïalej patrí vïaka zvukárovi Adamovi a celej firme Shramot.eu a všetkým 
ostatným, ktorí behali okolo tohto podujatia ako sa len dalo. 
 Ïakujeme všetkým návštevníkom za obrovskú  úèasś, podporu a skvelú 
atmosféru. Myslím, že môžem povedaś, že toto nebolo poslednýkrát. Ešte 
raz VELKÉ ÏAKUJEME. 
 S pozdravom vaše S.V.S., Mogadors a Beckovské ksichty.

  Rado Poláèek



ZRUŠENIE A VYSPORIADANIE PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA
 V predchádzajúcom èlánku sme sa venova-
li právnej úprave podielového spoluvlastníctva. 
V tejto téme budeme pokraèovaś, nako¾ko už 
minule som naznaèila, že existencia viacerých 
vlastníkov tej istej veci spôsobuje v praxi mnohé 
problémy. Nie nadarmo sa hovorí, že najlepšie 
je, ak majetok vlastní nepárny poèet osôb, pri-
èom traja sú prive¾a. 
 Nepochybne mnohé vzśahy medzi podielo-
vými spoluvlastníkmi fungujú bez akýchko¾vek 
výraznejších problémov. Ako však postupovaś 
v prípadoch, kedy z rôznych dôvodov nie je 
vhodné èi úèelné zotrvaś v podielovom spo-
luvlastníctve? Riešením v takýchto situáciách je 
jeho zrušenie a následné vysporiadanie. Zákon 
vychádza zo zásady, že nikoho nemožno nútiś, 
aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. K jeho 
zrušeniu môže dôjsś buï dohodou podielových 
spoluvlastníkov, alebo rozhodnutím súdu, ktoré-
ho ingerencia prichádza do úvahy, ak sa spo-
luvlastníci nevedia dohodnúś. 
 Dohoda spoluvlastníkov, ako základná forma 
zániku spoluvlastníckeho vzśahu, má prednosś 
pred jeho zrušením zo strany súdu. Možno totiž 
predpokladaś, že spoluvlastníci sa sami vedia 
najlepšie dohodnúś a vzájomne sa vysporiadaś, 
keïže poznajú všetky okolnosti týkajúce sa 
spoloènej veci. Zákon ponecháva spoluvlastní-
kom vo¾nosś, pokia¾ ide o spôsob vzájomného 
vysporiadania. Znamená to, že spoluvlastníci 
si môžu usporiadaś vzśahy pod¾a svojej potreby 
a záujmov. Pokia¾ je vec reálne delite¾ná, môžu 
sa dohodnúś, že si spoloènú vec rozdelia. Takýto 
postup prichádza do úvahy napríklad v prípade 
spoloèného pozemku, ktorý rozdelia na samo-
statné pozemky. Alebo sa môžu dohodnúś, že 
celá vec pripadne jednému spoluvlastníkovi za 
dohodnutú náhradu. Napríklad byt v podielo-
vom spoluvlastníctve môže, v zmysle takejto 
dohody, pripadnúś jedinému spoluvlastníkovi, 
ktorý bude povinný ostatným vyplatiś dohodnutú 
èiastku. Urèité obmedzenie však existuje v prí-
pade po¾nohospodárskych a lesných pozemkov 
nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia 
obce. Rozdelením existujúceho po¾nohospodár-
skeho pozemku nemôže vzniknúś pozemok men-
ší ako 2000 m2 a v prípade lesného pozemku 
nemôže vzniknúś pozemok menší ako 5000 m2. 
 Základným predpokladom dohody o zrušení 
a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je 
súhlas všetkých spoluvlastníkov a jej predmetom 
musí byś celá spoloèná vec. Ak je predmetom 
dohody nehnute¾nosś, musí maś táto dohoda 
písomnú formu a podpisy spoluvlastníkov musia 
byś úradne osvedèené. Zároveò sa vyžaduje aj 
následný vklad do katastra nehnute¾ností. Pokia¾ 
je predmetom podielového spoluvlastníctva hnu-
te¾ná vec, dohoda nemusí byś uzatvorená písom-
ne. Každý zo spoluvlastníkov sa v tomto prípade 
môže domáhaś vydania písomného potvrdenia 
o tom, ako sa medzi sebou vysporiadali. Ak sa 
však spoluvlastníci nevedia dohodnúś, èi už na 
užívaní alebo predaji spoloènej veci, môže roz-
hodnúś o jej ïalšom osude súd.
 Súdne konanie o zrušenie a vysporiadanie 
podielového spoluvlastníctva má dve fázy - zru-
šenie a následné vysporiadanie. Súd však o nich 
rozhoduje v jednom konaní. Konanie zaèína na 
návrh niektorého zo spoluvlastníkov, bez oh¾a-
du na ve¾kosś jeho podielu. Na jeho podanie 

je tak oprávnený aj spoluvlastník s najmenším 
podielom. V návrhu musí oznaèiś všetkých spo-
luvlastníkov (teda aj tých, ktorí s ním navrhova-
ným spôsobom vysporiadania súhlasia), a taktiež 
musí uviesś, aký spôsob vysporiadania navrhuje. 
Zároveò je dôležité, dostatoène opísaś skutkový 
stav, pretože súd pri vysporiadavaní zoh¾adòuje 
nielen ve¾kosś podielu, ale aj úèelné využitie veci. 
To znamená, že prihliada napríklad aj na to, kto 
doteraz v dome býval, kto ho udržiaval a opravo-
val, kto do neho investoval, kto má najlepšie pod-
mienky na obhospodarovanie pôdy, prípadne kto 
má k nej osobitný vzśah a pod. Tento návrh však 
pre súd nie je záväzný. S oh¾adom na spomína-
né skutoènosti, súd môže rozhodnúś aj inak, ako 
spoluvlastník žiadal.
 V prvom rade prichádza do úvahy reálne 
rozdelenie veci. Predpokladom je skutoènosś, 
že spoloèná vec je fakticky a funkène delite¾ná. 
Táto podmienka je splnená najmä pri nezastava-
ných pozemkoch. Aj tu však treba zoh¾adniś èi, 
napríklad, v dôsledku rozdelenia bude zabezpe-
èený prístup ku komunikáciám alebo èi je navrho-
vané technické riešenie úèelné a pod. V prípade 
stavieb je situácia zložitejšia, nako¾ko podmien-
kou takéhoto vysporiadania je, aby rozdelením 
vznikli samostatné veci, ktorých existencia bude 
v súlade so stavebnými predpismi. 
 Ak rozdelenie nie je dobre možné, súd pri-
káže vec za primeranú náhradu jednému alebo 
viacerým spoluvlastníkom. Podmienkou takého-
to postupu je, že spoluvlastník, ktorému má byś 
vec prikázaná,  s tým súhlasí, pretože súd mu ju 
nemôže prikázaś proti jeho vôli. Zároveò musí 
byś reálne schopný súdom stanovenú náhradu 
vyplatiś. V tomto prípade súd zoh¾adòuje okrem 
ve¾kosti podielu a úèelného využitia veci aj to, 
èi nedochádza, resp. nedošlo zo strany spo-
luvlastníka k násilnému správaniu voèi ostatným 
spoluvlastníkom. Pritom nemusí ísś len o fyzické 
násilie ako napr. výtržníctvo èi fyzické napádanie. 
Môže sa jednaś aj o hrubé urážanie spoluvlastní-
kov èi psychické násilie. Uvedeným postupom sa 
súd snaží predchádzaś situáciám, kedy by bola 
vec prikázaná tomu spoluvlastníkovi, ktorý sa 
dopúšśa násilia voèi ostatným spoluvlastníkom. 
To, èi sa jedná o násilie voèi spoluvlastníkovi, 
treba vždy starostlivo uvážiś. Preto každý prípad 
musí byś posúdený citlivo, v nadväznosti na ïal-
šie okolnosti. 
 Ak vec reálne nemôže byś rozdelená a záro-
veò ju žiadny zo spoluvlastníkov nechce, nariadi 
súd jej predaj a výśažok rozdelí pod¾a podielov. 
Takýto postup súdu je najmenej èastou formou 
vysporiadania podielového spoluvlastníctva. 
Dôvodom je skutoènosś, že súd k nemu pristúpi 
až vtedy, keï predchádzajúce uvádzané spôso-
by vysporiadania neprichádzajú do úvahy. Súd 
totiž vždy zachováva zákonom stanovenú postup-
nosś spôsobu vysporiadania. Súdne rozhodnutie 
o zrušení podielového spoluvlastníctva a jeho 
vysporiadaní je exekuèným titulom. Na to, aby 
zaèal predaj spoloènej veci na podklade tohto 
rozhodnutia, je nevyhnutné, aby niekto zo spo-
luvlastníkov ešte podal návrh na nariadenie výko-
nu rozhodnutia. Zároveò treba dodaś, že tento 
spôsob vysporiadania nie je ve¾mi praktický, 
pretože závisí od výsledku exekúcie. V nej sa vec 
vôbec nemusí podariś vec predaś, a ak aj k pre-
daju dôjde, je potrebné rátaś s trovami exekúcie. 

 Aj keï platí zásada, že nikoho nemožno nú-
tiś, aby zotrval v spoluvlastníckom vzśahu, Ob-
èiansky zákonník predsa pripúšśa, aby súd z dôvo-
dov hodných osobitného zrete¾a spoluvlastníc-
tvo nezrušil a nevysporiadal ho. Súd však takto 
môže postupovaś, len ak vec nemožno rozdeliś, 
a zároveò sú na to dané osobitné dôvody. Tými 
môžu byś napr. vysoký vek spoluvlastníka, ktorý 
túži v nehnute¾nosti dožiś; zdravotný stav, osob-
né väzby èi sociálna situácia spoluvlastníka, ktorý 
má byś vysśahovaný; zrejmý úmysel spoluvlastní-
ka vec predaś èi využiś v rozpore so záujmami 
ostatných spoluvlastníkov a iné. Pri posúdení 
dôvodov hodných osobitného zrete¾a musí súd 
zoh¾adniś všetky okolnosti prípadu. Ak dospeje 
k záveru, že v danom prípade, je prednejší záu-
jem žalovaného ponechaś spoluvlastnícky vzśah 
nezmenený, tak spoluvlastníctvo nezruší a nevy-
sporiada.
 Vzh¾adom na vyššie opísané skutoènosti je 
zrejmé, že zrušenie a vysporiadanie podielové-
ho spoluvlastníctva súdnou cestou nie je práve 
najideálnejším riešením. Hlavnou nevýhodou 
takéhoto postupu je dåžka súdnych konaní, kto-
ré sa neraz natiahnu aj na nieko¾ko rokov. Poèas 
tohto obdobia spoloèná vec, najmä ak sa jedná 
o nehnute¾nosś, èasto chátra a stráca na hodno-
te. Okrem toho rastie riziko, že dôjde k úmrtiu 
niektorého zo spoluvlastníkov. Tým sa proces 
vysporiadania môže opäś predåžiś v dôsledku pre-
biehajúceho dedièského konania. A napokon, 
v neprospech takéhoto postupu svedèí aj suma 
súdneho poplatku. Ten hradí navrhovate¾ vo výš-
ke 6% z ceny jeho podielu, èo pri nehnute¾nosti-
ach èasto predstavuje nemalú èiastku. 
 Hoci dohoda o zrušení a vysporiadaní podie-
lového spoluvlastníctva predstavuje vhodnejšie 
riešenie ako súdne vysporiadanie, treba byś pri 
jej uzatváraní obozretný. Predovšetkým, ak sa 
jedná o nehnute¾nosti, je dôležité braś do úva-
hy viacero skutoèností. Pri rozdelení pozem-
kov je vhodné prihliadaś napríklad na h¾adisko 
územného plánovania, na tvar èi celkovú plochu 
novovzniknutých pozemkov, na to, èi nebude 
znemožnený prístup k stavbe nachádzajúcej sa 
na pozemku, alebo tiež na to, ako bude zabez-
peèený prístup ku komunikáciám a pod. Zároveò 
je v týchto prípadoch nutné rátaś aj s nákladmi 
na vyhotovenie geometrického plánu, so správ-
nymi poplatkami spojenými s podaním návrhu do 
katastra nehnute¾ností, atï. Ak sa rozhodnete 
zrušiś a vysporiadaś podielové spoluvlastníctvo 
tým spôsobom, že prenecháte dom èi byt jed-
nému zo spoluvlastníkov za náhradu, je potrebné 
zistiś si najmä to, èi je spoluvlastník objektívne 
schopný vás vyplatiś, aby ste napokon neskonèili 
bez svojho podielu a aj bez peòazí. Druhá strana, 
ktorá má záujem o nehnute¾nosś, by si zas mala 
všímaś, èi dohodnutá náhrada zodpovedá reál-
nemu stavu nehnute¾nosti, príp. èi nehnute¾nosś 
nemá nejaké skryté vady a pod. 
 Ak to situácia umožòuje, je lepšie pokúsiś 
sa dohodnúś. Napriek možným úskaliam, totiž 
dohoda spoluvlastníkov nepochybne predstavu-
je vhodnejšie riešenie, ako zrušenie a vysporia-
danie podielového spoluvlastníctva súdom. Ani 
pri tomto postupe však netreba zabúdaś na to, že 
dobré dohody znamenajú dobré vzśahy.

  JUDr. Katarína Križanová   
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 Dòa 20. 03. 2018 v èase o 8,23 hod Rádio Regina odvysielalo reláciu 
z oblasti regionálnej publicistiky pod názvom Kúria v Beckove chátra. 
 Nahrávku si môžete vypoèuś na: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/
regionalna-publicistika/159511/kuria-v-beckove-chatra.   
 Zo stránky Rádia Regina citujeme: „Najväèším lákadlom Beckova je 
tamojší hrad. Svoje èaro však majú aj prechádzky ulicami malej obce v 
okrese Nové Mesto nad Váhom. Nachádza sa tam hneï nieko¾ko histo-
rických budov. Kým niektoré sú v dobrom stave, iné sa rozpadajú turistom 
priamo pred oèami. Takýmto negatívnym príkladom je aj kúria Dubnických. 
Stavba je v súkromných rukách, chýba jej strecha, èo sa výrazne podpísa-
lo na jej vzh¾ade. Budovu je pod¾a pamiatkarov nutné urýchlene zastrešiś. 
Inak hrozí, že sa èasom zmení na úplnú ruinu. Pod¾a samosprávy by zase 
mohlo byś riešením vyvlastnenie budovy, ide však o komplikovaný a zdåhavý 
proces.“ 
 Informácie redaktorke Barbore Jurenovej poskytol starosta obce 
Ing. Ján Križan. Za KPÚ v Trenèíne sa vyjadrila Lucia Pastierová. Kona-
te¾ spoloènosti, ktorá  kúriu vlastní, Ján Klinec uisśoval: „H¾adáme vlastne 
spôsob financovania èi už cez banku alebo cez nejaké dotácie, alebo prí-
padne h¾adáme záujemcu, ktorý by to kúpil, zatia¾, v tomto štádiu, nevieme 
to ani dostavaś, ani s tým niè urobiś.“     DB

Beckov v rádiu Regina

 V pondelok 19. 03. 2018 
vyšli My Trenèianske noviny na 
titulke so záberom zdevastovanej 
kúrie Dubnických pod nadpisom 
Záchrana kúrie musí poèkaś. Na 
strane 3 sa Erik Stopka v èlánku 
Na záchranu vzácnej kúrie nemá 
súkromník peniaze venoval pro-
blematike záchrany kúrie Dub-
nických. Oslovil KPÚ v Trenèíne, 
starostu Beckova, majite¾a kúrie aj 
obyvate¾ov obce. „Kúria Dubnic-
kých chátra už dlhé roky. Súkrom-
ná spoloènosś, ktorá ju vlastní, 
peniaze na opravu a jej záchranu 
nemá. Obec aj štát má zviazané 
ruky, riešením môže byś vyvlast-
nenie.“ (zdroj: MY Trenèianske 
noviny, 19. 3. 2018, èíslo 11, s. 1, 
3).    DB

Napísali o nás
v Trenèianskych novinách

 V stredu 4. apríla 2018 po 19. hodine sa streli mladí i starší v parku pod 
hradom, aby si uctili pamiatku padlých Beckovèanov, ktorí obetovali svoj 
život za našu slobodu. Veniec vïaky priniesli poslanci OZ Anna Kabelíková 
a Ing. Jaroslav Martiš, zástupca starostu, ktorý sa aj prihovoril prítomným. 
Báseò zarecitovali žiaèky základnej školy. Podujatie zabezpeèila Jana Ježo-
vicová a nafotil Jaroslav Straka. DB

73. výroèie oslobodenia obce

 Keby sme dostali otázku - Ktoré obce alebo mestá na Slovensku majú 
v erbe slona? - asi by sme zaváhali. Ako Beckovèania máme výhodu, jednu 
obec poznáme. Ale ktorá je ïalšia? Odpovieme: Druhou obcou so sloním 
erbom sú Žbince. 
 Obec ŽBINCE má 977 obyvate¾ov, kataster s rozlohou 1507 ha, intravi-
lán 98,71 ha; okresné mesto Michalovce je vzdialené 12 km. Obec patrí do 
Košického kraja, starostom je Ján Jurko za Smer-SD.
 Obec Žbince (Èbinci, Èbince, Džbince) sa prvýkrát vyskytuje v písomných 
prameòoch v roku 1221 v listine Karola Róberta. Archeologicky je doložené 
osídlenie už tisíc rokov pred Kristom. V 13. storoèí tu žili miestni š¾achtici, ktorí 
názov obce zaèali používaś od 14. storoèia v prídomku - napr. Vavrinec, syn 
Matúša zo Žbiniec. Od 14. storoèia sa rozlišovali Ve¾ké a Malé Žbince. Kostol 
sv. Margity pochádza zo zaèiatku 14. storoèia. Súèasný kostol sv. Anny bol 
postavený v roku 1843. Na rieke Duša mala dedina vodný mlyn (doložený 
v roku 1353). 
 Doložené sú aj mená niektorých š¾achtických rodín: 1422 - Štefan Žbin-
ský (Csebnek) a synovia Ladislav a Bertalán, 1480 - Gašpar Rákoczy, 1559 
- Ambróz Beyczi, 1561 - Atyay, 1570 - Ladislav Soboòa, Matej Zalatnai, Alpá-
ry, Ján Bey, 1579 - Normáky, 1598 - Albert Nyárady, Juraj Hegyi, Mikuláš 
Soboòa, Boldižár Somodi, Ambróz, Štefan a Michal Vékenyi. Soboòovci 
používali prídomok zo Žbiniec. Neskoršími majite¾mi Žbiniec boli rodiny Bar-
kóczy (napr. barón Ján Barkóczy), Szirmai, Viczmandy a ešte neskoršími boli 
rodiny Gulasy a Andrassy. 

 Okolo roku 1838 majetky v obci nadobudli Andrássyovci - gróf Emanuel 
I. Andrássy (1821 - 1891) v obci býval v kaštieli, ktorý dali postaviś pred ro-
kom 1800 Barkóczyovci. Bol cestovate¾ a nadaný maliar a kresliar, po¾oval 
aj na slony a nosorožce (v kaštieli Betliar sú obrazy a kresby z jeho ciest), 
o svojich cestách písal a zápisky dokumentoval vlastnými kresbami - mož-
nože odtia¾ pochádza slon v erbe obce, ale, ako sa uvádza v obecnej kro-
nike, presne sa to nepodarilo zistiś. Zdroj: Obecná kronika obce Žbince. 

Pripomeòme si, èo sa uvádza v Heraldickom regis-
tri SR IV. Peter Kartous, Ladislav Vrte¾. Ministerstvo 
vnútra SR, Matica slovenská 2005, s. 208 - 209: 
„Žbince, okres Michalovce. V modrom štíte na päśkrát 
zlato-modro delenej pažiti strieborný zlatoklý slon, na 
òom sediaci zlatoodený muž v zlatom klobúku, pravi-
cou držiaci koniec zlatej ¾avošikmo sklonenej palice. 
Nezvyklý motív slona pod¾a odtlaèku peèate obce z 18. 
stor.  L.S., S.P., prijatý 31. 08. 2000 è. OZ - 73/2000 

HR: Z-88/2001.“
 Z obecného úradu v Žbinciach nám p. 
Mgr. Veronika Nagyová poslala aj odtlaèok 
peèiatky Žbiniec z 18. storoèia - obr. vpravo. 
 Možno aj vy ste náhodou našli èlánok Absurd-
né erby jedného blogera a uèite¾a geografie, kto-
rý sa sám oznaèil ako konštruktívny rýpal (zverej-
nený 26. 3. 2013 na sme blog). Uvádza v òom 
aj erby Žbiniec (autori: Leon Sokolovský, Sergej 
Panèák) a Beckova (autori: Ladislav Vrtel, Jozef 
Karlík, Dragica Vrtelová). V textovej èasti sa zaoberá viac legislatívou, ale zara-
diś erb s námetom slona medzi absurdné erby (absurdný = nezmyselný, nelo-
gický, hlúpy, nerozumný, neodôvodnený, sporný...) je vlastne ...absurdné. 
Aj takéto zdanlivo exotické námety ako slon majú opodstatnenie v dejinách 
spomínaných obcí, veï inak by sa do ich erbu nedostali. A že ich nevieme 
spo¾ahlivo vysvetliś? Èo na tom, veï história je plná nejasností.
Nabudúce napíšeme o beckovskom erbe.  Mgr. Dana Badžgoòová

Slonie erby na Slovensku
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 Stavebnú i vlastnícku minulosś kúrie Dubnických v Beckove podrobne 
spracovala v roku 1998 v rámci architektonicko-historického výskumu Mgr. 
Valéria Horáková.    
 Kúria stála v bezprostrednej blízkosti mestskej brány a priekopy. Mest-
ské opevnenie, konkrétne mestská brána a priekopa, sa písomne spomína 
už v roku 1389. Vieme tiež, že v r. 1392 bolo Beckovu udelené trnavské 
mestské právo, ktoré mu umožòovalo budovaś hradby. Mimo tohto opevnenia 
však svojho èasu zostalo najstaršie doložené osídlenie Beckova - poddanská 
obec hradu, situovaná na južnej strane hradného brala. Hradbami, resp. tzv. 
hornou bránou na severnej strane a dolnou bránou na južnej strane námes-
tia, prechádzala stará komunikácia. Na východnej strane tejto cesty, pod 
hradnou skalou, sa nám dodnes èiastoène dochovala najstaršia prízemná 
zástavba. Zvyšky zástavby na západnej strane cesty sa dochovali len v pod-
zemných konštrukciách. Pozostatky mestského fortifikaèného systému boli 
až na nieko¾ko výnimiek odstránené koncom 18. až zaèiatkom 19. stor. Èasś 
mestského opevnenia sa však dodnes ukrýva napr. v náprotivnom objekte 
kúrie Dubnických - v bývalom domove dôchodcov. 
 História kúrie Dubnických sa viaže na spoloèenské udalosti z konca 16. 
stor., kedy si pod vplyvom narastajúcej tureckej hrozby zámožnejší zemania 
a š¾achta zaèali v opevnenom centre mesta hojne stavaś priestorovo ve¾ko-
rysejšie domy. Do Beckova sa pod¾a záznamov na konci 16. stor. uchýlilo, 
okrem 6 rodín hradného panstva, aj 11 rodín patriacich k zemskej š¾achte 
a 12 zemianskych rodín. V r. 1709 žilo v Beckove už 26 š¾achtických rodín 
a dedièov hradného panstva a 11 zemianskych kuriálnych rodov. V rámci 
delenia majetkov niekdajšieho ve¾kého hradného beckovského panstva sa 
medzi jeho podielnikmi ocitla aj drobnejšia zemianska vrstva z Trenèianskej 
župy, povýšená v priebehu 16. stor. do š¾achtického stavu, Dubnickovci 
a Marczibányiovci z Koèoviec. Najstarším z rodu zemanov Dubnických bol 
Ján, ktorý prišiel do Koèoviec okolo r. 1564 pravdepodobne zo Sedliènej 
neïaleko Trenèianskych Stankoviec. V r. 1648 si Štefan Dubnický zobral za 
manželku Annu Tarnócziovú, èím rod získal, okrem iného, aj èasś Tarnóczi-
ovského podielu na beckovskom panstve. Koncom 17. stor. už Dubnickovci 
vlastnili všetky majetky Koèovských v Koèovciach aj Rako¾uboch, najvýzna-
mnejším èlenom rodiny bol v tom èase Andrej Dubnický, ktorý bol slúžnym 
Trenèianskej župy, snemovým poslancom a v polovici 18. stor. provizórom 
beckovského hradu. Keïže však nemal mužských potomkov, majetok po 
jeho smrti prešiel na rodinu zaśa jeho dcéry Magdalény - rodinu Príleských 
z Prílesia a Zemianskeho Podhradia.   
 Kúrie, ako nazývame tieto novovznikajúce renesanèné jednoposcho-
dové š¾achtické a zemianske objekty,  boli a zostali architektonicky hodnot-
nou súèasśou obce, hoci sa mnohé z nich  nedochovali. Okrem noviniek 
v podobe 2. nadzemného podlažia, priniesli aj bohatšie fasády s arkiermi, 
kamenárskymi prvkami èi výtvarným riešením omietok. A práve v renesancii 
také ob¾úbené sgrafito sa nám dochovalo aj na kúrii Dubnických. Sgrafito je 
umelecká technika, ktorá vznikla priamo v renesanènom Taliansku. Pri jeho 
tvorbe sa na stenu nanesie hrubšia spodná vrstva zafarbenej omietky a po 
jej zaschnutí sa nanesie jemná, tenká vrchná vrstva bielej omietky, do ktorej 
sa ešte za èerstva vyškrabávajú vzory. Farba spodnej omietky v talianskej 
renesancii bola zvyèajne èierna, sivá, hnedá a èervená, prièom zafarbenie 
sa dosahovalo  pomocou popola zo slamy èi dreva, tehlového prachu apod.  
 Kúria Dubnických má podobu trojkrídlovej dvojpodlažnej stavby, prièom 
najstarší priestor - pivnica je situovaná mimo pôdorys objektu. Krídla objek-
tu sú jednotraktové, okrem èelného krídla, ktoré je dvojtraktové. (Traktom 
oznaèujeme vnútorný priestor budovy medzi dvomi pozdåžnymi zvislými nos-
nými konštrukciami, nosnými múrmi, radmi pilierov apod.). Kúria nemá èisto 
renesanènú dispozíciu, architektonicko-historický výskum v objekte identifi-
koval spolu 10 stavebných vývojových etáp. Ako najstarší bol definovaný 
kamenný dvojpriestor suterénu zaklenutý kamennou valenou klenbou (zo 14. 
stor.), ktorý bol vybudovaný ešte pred stavbou mestskej fortifikácie (pod¾a 
spôsobu úpravy kameòa a spôsobu riadkovania) a je pravdepodobné, že 
nadzemné priestory boli v èase jeho výstavby z dreva. Neskôr bol k nemu 
pristavaný tretí, štvorcový kamenný priestor, tiež s valenou kamennou klen-
bou, ktorý na nadzemné podlažie vyvádza rampa, zaklenutá vysokou valenou 
klenbou. 
 V 3. etape (v 3. tretine 15. stor.) bol postavený dvojpodlažný, nepod-
pivnièený, kamenný trojpriestor, do ktorého boli zakomponované fragmenty 
zachovanej stredovekej zástavby (vstup do podzemného priestoru). Na zákla-
de analýzy tohto objektu výskum predkladá hypotézu, že tento objekt bol 
priamo zakomponovaný do mestského opevnenia a mal teda aj inú, ako èisto 
obytnú funkciu. Dôkazom je nezvyèajne riešená dispozícia, predovšetkým 
malá miestnosś vysunutá na sever, ktorá bola otvoreným ohniskom do krovu. 
Druhé nadzemné podlažie sprístupòovali schody zo stredného roz¾ahlého 

priestoru; zastropenie obidvoch miestností 2. nadzemného podlažia bolo rie-
šené formou drevených trámových stropov. Objekt mal sedlovú strechu so 
štítmi. Podlahu 1. podlažia tvorila udupaná zemina, na poschodí pálená tehla 
alebo palubovky.  
 Ako 4. stavebná etapa bolo postavené dnešné severné krídlo kúrie 
- pôvodne stredoveký objekt, ktorý kopíroval líniu námestia. Kamenné prí-
zemie bolo na 2. nadzemnom podlaží doplnené nepálenou tehlou. Tento jed-
notraktový, nepodpivnièený trojpriestor bol zastrešený sedlovou strechou so 
šind¾ovou krytinou. Severný múr zabezpeèoval kamenný oporný pilier posta-
vený naraz spolu s objektom, èo zároveò dokladá, že objekt mal 2. nadzem-
né podlažie. Zo strany námestia bol pravdepodobne prejazd do dvora alebo 
sieò, miestnosti boli zastropené trámovými stopmi. V strede dispozície sa 
nachádzala èierna kuchyòa otvorená do krovu. V nej bolo umiestnené aj dre-
vené schodisko vedúce na 2. nadzemné podlažie. Túto etapu výskum datuje 
najneskôr do 1. tretiny 16. stor.  
 Rano-renesanèná 5. vývojová etapa spojila južné krídlo staršieho stredo-
vekého domu do úrovne mladšieho stredovekého domu - tzn. obidve krídla 
spojila do jedného celku, prièom si zachovali svoju stredovekú jednotrakto-
vosś. Miestnosti 1. nadzemného podlažia boli zaklenuté hrebienkovými klen-
bami a trámovými stropmi. Túto novovybudovanú 3-krídlovú skladbu kladie-
me do 2. polovice 16. stor. 
 Tzv. 6. vývojová etapa je datovaná najneskôr do r. 1620 a bol poèas nej 
predåžený prejazd do dvora a nad ním, na poschodí, bola vybudovaná spojo-
vacia chodba, èím predné krídlo nadobudlo podobu dispozièného dvojtraktu. 
Druhé nadzemné podlažie bolo sprístupnené z dvora schodiskom. V rámci 
tejto etapy bol objekt dotvorený najmä výtvarne, keï boli hladké renesanè-
né fasády zvýraznené kamennými šambránami okien a celé 2. nadzemné 
podlažie na východnej (èelnej) a južnej (boènej) fasáde bolo dekorované už 
spomínaným ve¾mi kvalitným sgrafitom. Juhovýchodné nárožie bolo zároveò 
obohatené o fortifikaèný prvok v podobe okrúhleho arkiera. Táto úprava bola 
zrejme podmienená aj tureckým útokom na mesteèko v r. 1599 a predpokladá-
me, že v tom èase už bol majite¾om kúrie niekto z èlenov rodu Dubnickovcov.    
 Ïalšia etapa (1. tretina 18. stor.) bola úpravou zameranou najmä na skva-
litnenie kultúry bývania. Bol napr. kompletne prebudovaný vykurovací systém 
obsluhovaný po novom zo vstupnej siene, èi spojovacej komunikácie na 2. 
nadzemnom podlaží. Tiež boli v tom èase zrejme zamurované niektoré star-
šie otvory, okenné a vstupné otvory boli opatrené novými výplòami apod. 
 V 1. tretine 19. stor. bolo zrealizovaných nieko¾ko nových prieèok, nová 
korýtková klenba na prízemí severného krídla, rekonštruovaný starší vykuro-
vací systém, vybudovaná nová pavlaè sprístupòujúca severné krídlo a objekt 
dostal v celom rozsahu nový hambálkový krov (po požiari v r. 1729). 
 V poslednej štvrtine 19. stor. bolo v rámci 9. stavebnej etapy k objek-
tu pristavané zo severnej strany nepodpivnièené jednotraktové krídlo. Tento 
objekt zrejme nemal obytnú funkciu. 
 Po r. 1918, kedy kúriu získalo ministerstvo školstva, bola budova pri-
spôsobená novému úèelu, èo predstavovalo napr. úpravy vstupných a oken-
ných otvorov, položenie nových drevených a terazzových podláh, vybudova-
nie soc. zariadení, modernizácia kúrenia, vodovodu apod. Po presśahovaní 
školy do nových priestorov (po r. 1959) objekt naïalej slúžil až do 90. rokov 
20. stor. školstvu. Po jeho predaji v r. 2003 do súkromného vlastníctva zaèa-
la jeho postupná degradácia, ktorú definitívne zavàšilo odstránenie krovu 
súèasným vlastníkom v r. 2014.         Mgr. Lucia Pastierová, KPÚ Trenèín

Zdroj: HORÁKOVÁ, V. Beckov, Kúria Dubnických. Pamiatkový výskum, 1998. 
KARLÍK J. Beckov 1. dejiny obce do r. 1918. Nové Mesto nad Váhom 2006.

Stavebno-historický vývoj kúrie Dubnických v Beckove

Kúria Dubnických - súèasný stav, poh¾ad z hradu.
Foto: DB
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 V utorok 20. 3. 2018 sa v sále kultúrneho domu konala výroèná èlenská 
schôdza ZO JDS v Beckove. Schôdzu otvorila p. Mináriková, predsedníèka 
organizácie. Po schválení programu schôdze nasledoval kultúrny program - 
príbeh z knihy Malý princ - ktorý nacvièila p. uè. Mgr. Striežencová so žiakmi 
zo Základnej školy J. M. Hurbana v Beckove. Po vystúpení žiakov nasledovala 
pracovná èasś schôdze. Ako prvá vystúpila p. Mináriková, ktorá sa prihovorila 
prítomným a následne zhodnotila èinnosś organizácie za rok 2017. P. Kubíè-
ková, pokladníèka, informovala o stave pokladne. Na našej schôdzi sme mali 
prítomných aj milých hostí - p. starostu obce Ing. Križana a p. Michalèíkovú 
za okresnú organizáciu. Obaja vzácni hostia vystúpili so svojimi príhovormi. 
Pán starosta nás oboznámil o pripravovanej akcii, inštalácii kópie Beckovskej 
Madony na Beckovskom hrade poèas Dní obce 2018, a poprial nám ve¾a 
zdravia do ïalších dní nášho života. P. Michalèíková nám odovzdala pozdrav 
od predsedníèky okresnej organizácie p. Lovásovej a poïakovala nám za 
všetku èinnosś, ktorú vykonávame. P. Masár nás oboznámil s plánom èinnosti 
na rok 2018. Pracovnú èasś schôdze uzavreli gratulácie jubilantom. Za minulý 
rok ich bolo 25. Po pracovnej èasti nasledoval „neskorý obed“, posedenie a 
vzájomné rozhovory pri reprodukovanej hudbe.         
 Nemožno zabudnúś poïakovaś sa všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôso-
bom prièinili o to, že sme 20. marca mohli prežiś príjemné popoludnie. Sú 
to naši sponzori - Obecný úrad Beckov, ELIPOS - Pavol Vavro, Zlatý pavúk, 
Reštaurácia U Martiny a Pekáreò Beckov, ktorí nám každoroène prispievajú 
finanènými alebo materiálnymi darmi. Ïalej p. Alici Striežencovej vïaèíme za 
prípravu sály, p. Ivete Martišovej, Antónii Bánovskej, Zdenke Krasòanskej a 
Ivane Vavrovej úprimne ïakujeme za obsluhu a upratanie, p. Petrovi Èaòovi 
a Drahošovi Minárikovi za dovoz a odvoz, p. Jaroslavovi Strakovi za hudobnú 
produkciu a p. Danke Badžgoòovej za fotografovanie a celoroènú pomoc s 
administratívou spojenou s èinnosśou našej organizácie. Všetko má svoj zaèi-
atok a všetko má svoj koniec. Keï sa chýlil deò ku koncu, rozišli sme sa aj my 
domov.     Ing. Mária Mináriková

Výroèná schôdza ZO JDS v Beckove   
 Každý rok môžeme pod¾a štatistík sledovaś, ako na Slovensku ubúda vèel-
stiev. Okrem dôležitého ope¾ovania vèely produkujú biologicky vysoko hodnot-
né produkty - med, propolis a vosk. Èmeliak tiež patrí rovnako medzi dôležitých 
ope¾ovaèov a takisto sa stáva ohrozeným druhom. „Keï vymrú vèely, do štyroch 
rokov vymrú aj ¾udia.“ Tento alarmujúci výrok pripisovaný Albertovi Einsteinovi sa 
èasto cituje a jeho úlohou je prebudiś v nás zodpovednosś za životné prostredie 
a upozorniś na vymieranie vèiel. Aj keï s najväèšou pravdepodobnosśou Einstein 
niè také nepovedal, život èloveka je s vèelami spätý ove¾a viac, než si možno 
myslíme. 
 Viac ako tretina našich potravín totiž závisí od opelenia vèelami. Život vèel-
stiev najviac ohrozujú pesticídy, roztoèe varoa a ïalšie neznáme príèiny, ktoré v 
posledných rokoch spôsobili masívny úhyn vèelstiev na rôznych miestach sveta. 
V niektorých oblastiach Èíny už vraj vèely nie sú vôbec a stromy musia ruène 
ope¾ovaś ¾udia. Dokonca sa uvažuje o výrobe malých robotov, ktorí budú ope¾ovaś 
kvety. Èo sa však stane, ak takého robota použije ako potravu vták, tak to sa ešte 
nevie. 
 Vèely robotnice tancujú dorozumievací tanec, pomocou ktorého si odovzdá-
vajú informácie. Na jeden kilogram medu svojou prácou prispeje až 6000 vèiel. 
Musia pri tom spolu zniesś pe¾ a nektár až z 2,5 milióna kvetov a nalietaś 160-
tisíc kilometrov. Rýchlosś letu vèely dosahuje až 60 km za hodinu. Orientaèným 
bodom vèely pri lete je slnko. Dokáže sa pod¾a neho orientovaś aj keï je zamra-
èené. Èiže, ešte raz to zhrniem do jednej vety, najväèší význam má vèela ako 
ope¾ovaè, a nie ako výrobca medu. 
 A ak ešte stále márne pozeráte na rozkvitnuté stromy a h¾adáte vèely, dám 
vám jednu radu, zaopatrite si jeden dva úle so vèelami a budete maś koníèka, kto-
rý vás naplní duševnou pohodou. Dýchanie vône ú¾a je ako piś živú vodu. A nejaké 
to poštípanie, ak nie ste alergický, prebolí a má aj lieèivé úèinky. 
 V prípade záujmu o registráciu do Slovenské zväzu vèelárov vám rád poskyt-
nem ïalšie informácie osobne.  Miloš Jarošèiak, dôverník SZV, Beckov 374

Slovenský zväz vèelárov: Èlovek a vèely

• Krásna literatúra pre dospelých:
Juraj Èervenák: Màtvy na Pekelnom vrchu. Slovart 2013
Juraj Èervenák: Krv prvorodených. Slovart 214
Juraj Èervenák: Ohnivé znamenie. Slovart 2015
Juraj Èervenák: Diabol v zrkadle. Slovart 2016
Dominik Dán: Cigaretka na dva śahy. Slovart 2017
Dominik Dán: Korene zla. Slovart 2017
Dana Hlavatá: Všetko je zabudnuté. Marenèin PT 2017
Dana Hlavatá: Neblázni, miláèik. Marenèin PT 2017
Táòa Keleová - Vasilková: Priate¾ky. IKAR 2017
Táòa Keleová - Vasilková: Moje recepty. IKAR 2017
Táòa Kelelová - Vasilková: Mama. IKAR 2018 (najnovšia)
Štefan Kuzma: Stratený boh. Trio Publishing 2012 (dar)
Štefan Kuzma: Piaty západ slnka. Trio Publishing 2012 (dar)
Štefan Kuzma: Intimita zla. Trio Publishing 2012 (dar)
Agnes Martin-Lugand: Tá hudba mi stále znie v hlave. Motto 2018, (najnovšia)
Peter May: Fin z ostrova Lewis I. - III. (Èierny dom, Muž z ostrova Lewis, 
Šachové figúrky). Plus 2015
Petra Nagyová - Džerengová: Ide o život. Marenèin PT 2013
Andrzej Sapkowski: Zaklínaè I. - VI.
Viera Švenková: Modrý encián. VSS 2018
• Krásna literatúra pre deti a mládež: 
Jozef Branecký: Ferko a Janka. Kópia pod¾a Tranosciuis 1948 (príbeh o Beckove)
Gabriela Futová: Psia škola kocúra Èervenochvosta. Mladé letá 2017
Titania Hardie: Labyrint z ruží. NOXI 2008
Daniel Hevier: Nám sa ešte nechce spaś. Buvik 2013
Dana Hlavatá: Ako sa Berta a Oskár nezmestili do kože. Fortuna Junior 2017
Josef Lada: O bystrej kmotre líške  /  Josef Lada: Vodníci a strašidlá
Petra Nagyová - Džerengová: Klára a mátohy. Slovart 2011
Petra Nagyová - Džerengová: Klára a iglú. Slovart 2013
Lincoln Peirce: Ve¾ký frajer Nate 
Frauke Scheumannová: Winston
Jim Smith: Ja (tak trochu) som trápny 
Ulf Stark a Sara Nilsson Bergman: Kamaráti z Èarovného lesa. Siagoskatt - IKEA 2015
Holly Webbová: Lily a kúzlo zradcov  /  Holly Webbová: Rose a strieborný prach
Holly Webbová: Lily a žiarivé draky  /  Holly Webbová: Rose a èarodejníkova maska
• Náuèná literatúra pre dospelých: 
Rosa Pich - Aguilera Roca: Ako byś šśastná s 1, 2, 3... deśmi. Rdemptoristi 2014
Jonáš Záborský: Dejiny krá¾ovstva uhorského. Slovart Bratislava 2012 
• Náuèná literatúra pre deti a mládež: 
Maria Thörn: Poïme sa spolu zahraś! IKEA 2015
Quentin Willson: Legendárne športové autá. Slovart 2003.  DB

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI
január - marec až apríl 2018

Vystúpenie žiakov ZŠ

Jubilanti 2017

Foto: DB
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 Pred dvoma rokmi sme v BN è. 3/2016 písa-
li o nieko¾kých obyvate¾och Beckova, ktorí sa 
spontánne zapojili do pomoci dvom uteèencom 
z väznice Leopoldov. Dva týždne sa o nich starali, 
ukrývali ich a kàmili, až im obstarali nové obèian-
ske preukazy, aby mohli vycestovaś za slobodou. 
 Udalosś z januára 1952 mala následky pres-
ne po šiestich rokoch. V januári 1958 vtedajšia 
bespeènosś zatkla hlavných aktérov - Adama 
Skúpeho, vtedy už redaktora Ro¾níckych novín 
a Považana, ¼udovíta Zámeèníka, Skúpeho 
švagra, nápomocného pri úteku, Jána Polorec-
kého, beckovského žandára, a vypoèúvali aj 

Alžbetu Zámeèníkovú, 
sestru Adama Skú-
peho, a Beckovèana 
Štefana Ondrejovièa, 
v ktorého stodole sa 
obaja uteèenci skrýva-
li. Skúpy a Zámeèník 
boli odsúdení na 11 a 6 
rokov väzenia, našśas-
tie, v máji 1960 boli 
amnestovaní. Štefana 
Ondrejovièa po vypoèú-

vaní prepustili, mal vtedy už 67 rokov a dokázal 
vyšetrovate¾ov presvedèiś o svojej neinformova-
nosti. Najhoršie dopadol Ján Polorecký, ktorého 
odsúdili na 16 rokov a vo väzení prežil 7 a pol 
roka. Ťažké chvíle prežívala aj Alžbeta Zámeè-
níková, práve vtedy oèakávala narodenie svojho 
tretieho dieśaśa, takže pár dní pred narodením 
dcéra Ingrid bola „svedkom“ výsluchov, ktoré sa 
odohrávali v Bratislave, kde mladá rodina bývala. 
 Podrobnosti o živote Pravomila Raichla, jed-
ného z dvojice uteèencov z Leopoldova, nájdete 
v najnovšej knižke historika Ústavu pro studium 
totalitních režimù v Prahe Jaroslava Èvanèaru - 
Pravomil Raichl - život na hranici smrti. Vydal 
Toužimský & Moravec, Praha 2017, ktorá vyšla 
25. februára 2018, v deò výroèia úmrtia Pravo-
mila Raichla (2002), ktorý bol zhodou okolností 
aj dòom 70. výroèia víśazstva komunistov v ÈSR. 
Kniha má 284 strán textu a 312 strán fotogra-
fií, okrem iných je tam 11 fotiek týkajúcich sa 
príbehu z Beckova. Sú to fotky Beckovského 
hradu, Adama Skúpeho so sestrou na hrade, 
Štefana Ondrejovièa, Alžbety Skúpej - Zámeè-
níkovej v mladosti a s rodinou, Adama Skúpeho 
s Raichlom v roku 1995 v Leopoldove, aj väzen-
ské fotky Skúpeho a Poloreckého. 
 Jaroslav Èvanèara sa podrobne venuje ich 
pobytu v Beckove, ako mu o òom rozprával sám 
Pravomil Raichl i ïalší úèastníci a svedèia archív-
ne dokumenty. Napriek nieko¾kým nedostatkom 
(okrem iného nesprávne napísané slovenské 
mená a názvy) sa mu podarilo presvedèivo vypo-
vedaś o nezištnej pomoci Beckovèanov nezná-
mym uteèencom na pozadí heroickej cesty Pravo-
mila Raichla za slobodou. Poznal na vlastnej koži 
pravú tvár sovietskej moci, keï nelegálne pre-
kroèil hranice Sovietskeho zväzu (1940), za èo 
ho odsúdili do gulagu, odkia¾ sa dostal len vïaka 
formovaniu èeskoslovenskej armády v Buzuluku. 
Ako vojak prešiel so zbraòou v ruke cez Duklu do 
vlasti a v armáde zostal aj po oslobodení. Rých-
lo odhalil snahy komunistov ovládnuś povojnovú 
republiku, a zaèal proti nim bojovaś, èo ho opäś 
stálo slobodu. Tentoraz skonèil v ès. väznici-
ach a z najśažšej z nich, z Leopoldova, utiekol. 

Pomocou mnohých dobrých ¾udí sa dostal do 
Nemecka a v americkej spravodajskej službe 
aktívne pracoval na zvrhnutí vtedajšieho režimu. 
Jeho život sa rýchlo znormalizoval, z Nemecka 
odišiel aj s manželkou do USA, kde našiel nový 
domov, prácu, aj dokonèil štúdium. V Oregone 
sa mu rozrástla rodina a tešil sa zo života v slo-
bodnej krajine. Po roku 1989 sa nevedel zmieriś, 
že mnohí aktéri bývalého režimu, z jeho poh¾adu 
zloèinci, zostali nepotrestaní, najmä prokurá-
tor Karel Vaš, ktorého sa rozhodol sám, śažko 
chorý a starý, zastreliś, teda spravodlivo potres-
taś, keïže súd ho oslobodil. Ale zasiahla vyššia 
spravodlivosś, v plzenskom byte Raichla zastihla 
vlastná smrś. Na výroèie víśazného februára 25. 
2. 2002. 
 Popri hlavných hrdinoch najviac zaujme jed-
na výnimoèná postava - mladá žena, vlastne ešte 
dievèa, Alžbeta Skúpa. Miloš, ako volali Pravo-
mila Raichla v Moravskom Lieskovom, mohol po 
nej pokukávaś (s. 23), ale urèite ona nemala v sú-
vislosti s ním iné myšlienky ako kamarátske. Pre-
tože v tom èase mala vážnu známosś s ¼udovítom 
Zámeèníkom, svojím budúcim manželom. Dôka-
zom sú fotografie. Alžbeta a ¼udovít sú na spolo-
ènej fotografii už vo februári 1940 (pozri dolu),

ale Raichl sa spoznal s Adamom Skúpym a jeho 
rodinou, u ktorých sa ukrýval poèas svojho prvé-
ho úteku, až v  máji 1940. Všetci štyria mladí ¾udia  
- Adam, Alžbeta, ¼udovít a Pravomil - nadviazali
krásne a pevné priate¾stvo, ktoré pretrvalo po 
celý život. Vydržalo śažké skúšky, ve¾ké obete. 
Pomoc priate¾ovi v núdzi títo skvelí ¾udia postavi-
li nad vlastné bezpeèie. Pomohli bez oh¾adu na 
následky. Museli rátaś s tým, že ich niekto pre-
zradí a skonèia vo väzení (skúsenosś s politickými 
procesmi), ale žiadne riziko ich nezastavilo. A tak 
Pravomil Raichl a Josef Chalupecký sa dostali na 
slobodu aj vïaka ich obetavosti.
 Aká bola Alžbeta Zámeèníková? Spomínala 
pred deśmi na tieto roky mladosti? Ako sa vyrov-
návala s faktom, že jej manžel a brat boli vo vä-
zení a ona zostala sama s tromi deśmi? Stretla sa 
s Raichlom v roku 1995, keï sa vrátil na miesta 
svojej mladosti? 
 Na otázky nám odpovedá Ingrid Zámeèní-
ková, dcéra Alžbety a ¼udovíta Zámeèníkovcov, 
akademická maliarka z Bratislavy i Moravského 

Lieskového. 
 Moja maminka žila v neustálom strachu 
ešte mnoho rokov potom. O podrobnostiach 
vtedy radšej mlèala. Moji bratia nemohli štu-
dovaś na vysokej škole, aj keï predpoklady 
na to mali. Ve¾kou pomocou v tých èasoch jej 
boli rodièia ako ro¾níci, ktorí boli pracovití - ako 
dieśa si pamätám na kravièku a kozu v mašta-
li. S pánom Raichlom sa nestretla, v tom roku 
- 1995 - bola už vážne chorá. Vždy konala s èis-
tým svedomím. Bola to ve¾mi odvážna a múdra 
žena. Pravdu povediac, moji rodièia, a hlavne 
mamièka ma viedla èo najviac k umeniu, a tým 
sme žili duchovne, boli tiež ve¾kí folkloristi 
a vzśah k ¾udovému umeniu obohacoval náš 
život. 
 O Raichlovi si môžete pozrieś najnovší doku-
ment Èeskej televízie, odvysielaný 26. 2. 2018 
v programe Reportéøi ÈT pod názvom Hrdina 
z gulagu, réžia Stáòa Raupachová - www.ces-
katelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-
ct/218452801240008/titulky.

  Mgr. Dana Badžgoòová

Popis fotiek z albumu Ingrid Zámeèníkovej: 
1. Alžbeta Skúpa, 1941; 
2. Alžbeta Skúpa a ¼udovít Zámeèník, Moravské 
Lieskoví, február 1940;
3. Alžbeta Zámeèníková s deśmi Liborom, Milo-
šom a Ingrid, november 1958.
4. Ingrid Zámeèníková, maliarka. 

Príbeh hrdinov z Beckova - príbeh priate¾stva 
Za slobodu iných obetovali vlastnú
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 V starovekom Ríme sa jednému z cisá-
rov podarilo zaviesś gladiátorské hry. 
Nieko¾ko mesiacov sa do obrovského rím-
skeho kolosea hrnuli deò èo deò davy ¾udí, 
aby sa prizerali na to „divadlo“. Cisárovi 
sa takto podarilo dosiahnuś nieko¾ko 
výsledkov:
 1. Odpútal ¾udí od naliehavých problé-
mov. Dovtedy sa v Ríme pretriasali otázky 
daní, cisárove neèisté praktiky, zmysel 
vojnových śažení... Po zaèatí týchto hier 
v celom Ríme zavládla spoloèná téma: 
gladiátorské zápasy. Všetkých to zaujíma-
lo, všetci tým „žili“. Ostatné problémy už 
neboli verejným záujmom.
 2. ¼uïom boli (doslova) zapcha-
né ústa. Z týchto hier sa zachoval výraz 
„chlieb a hry“. Do obrovského kolosea 
pred zaèiatkom každého zápasu bolo pri-
vezených nieko¾ko vozov plných chleba, 
ktoré hádzali medzi ¾udí. Teda tým, èo 
prišli, sa to ešte aj oplatilo. ¼udia upadli do 
spokojnosti.
 3. Svedomie ¾udí bolo znecitlivené 
(otupené). Nešlo iba o nevinné hry, boli 
to zápasy, pri ktorých vždy niekto zomrel. 
Ak tam vošli dvaja gladiátori, jeden z nich 
tam zomrel. Ak vošli do arény dve skupiny 
bojovníkov, jedna skupina tam zahynula. 
Zabíjanie sa stalo športom. Tí, ktorí zabí-
jali, boli v oèiach ¾udu hrdinami. ¼udia si 
zvykali na to, že pred ich oèami niekto trpí 
a zomiera, ba dokonca sa na tom zabáva-
li. My sa dnes èudujeme, ako sa Rimania 
dokázali o nieko¾ko desaśroèí dívaś, ako 
kresśanov muèia a hádžu divej zveri. Oni 
mali na to pripravené, otupené svedomie!
 4. O všetkom rozhodol ¾ud. Zápasy sa 
všetkým páèili, za smrś bojovníkov neni-
esol zodpovednosś nikto. Stávalo sa, že 
pred posledným smrtiacim úderom si víśaz 
vyžiadal povolenie od cisára. A cisár sa dal 
ovplyvniś mienkou huèiaceho davu ¾udí. 
Veï predsa hlas ¾udu - hlas Boží! Vy ste 
rozhodli!
 Evanjelista Ján nám zaznamenal váž-
ne Ježišove slová: „Zlodej prichádza, len 
aby kradol, zabíjal a hubil; ja som prišiel, 
aby život mali a hojne mali.“ Pod zlodejom 
myslel Ježiš jednoznaène na diabla, kto-
rý sa dodnes nezmenil. Zmenil iba formu 
svojho pôsobenia. Cie¾ i výsledok zostal 
nezmenený. Chlieb a hry - niè nové pod 
slnkom!
 V našich médiách sa už za nieko¾ko 
rokov udomácnili tzv. reality show. Na 
západe to už tak neletí, ale u nás patria tie-
to programy k najsledovanejším. Sledovali 
sme život ¾udí, ktorí boli zavretí v jednom 
dome, prièom všade boli kamery. Dívame 
sa na reakcie tých, ktorí si na urèitý èas 
„vymenili manželky“. Sledujeme v pri-
amom prenose, ako sa ¾udia zachovajú 
v nastražených výnimoèných situáciách. 
Pritom sa nám zdá, že ide o ve¾kú zábavu. 
  Milí priatelia, dovo¾te, aby som 
už uvedené výsledky rímskych hier 
aplikoval na súèasnú situáciu:
  1. Naša pozornosś je odpútavaná od 
bežných problémov. Zlodej nás volá, aby 
sme sledovali život a správanie sa nieko-
ho, koho nepoznáme, aby sme sa dívali 

na jeho reakcie, na jeho intimitu, aby nám 
niè neuniklo. Sami sme svedkami ako 
sa všade rozpráva o tom, èo sme vide-
li... (Dokonca i v materských škôlkach 
uèite¾ky s deśmi diskutujú o finalistoch 
Superstar...). A výsledok? Keïže nám niè 
nemôže uniknúś, v strese potom „stíhame“ 
naše povinnosti, nemáme èas na budo-
vanie svojich rodín, na výchovu detí, na 
budovanie dobrých vzśahov. Sme „zamest-
naní“ starosśami iných ¾udí, ktorým však 
nijako nemôžeme pomôcś (snáï najlepšie 
by sme im pomohli tým, že by sme nikomu 
neposlali SMS-ku). Nedajme sa okrádaś 
o èas! Nedajme sa okrádaś o svoje rodiny, 
o dobré vzśahy! Zlodej prichádza, len aby 
kradol...
 2. Súśažiś sa oplatí! Hrdinovia reality 
show za niè neplatia, naopak, zarábajú na 
tom! Staś sa hrdinom dnes nie je śažké ani 
finanène nároèné! Ani nás divákov to niè 
nestojí. Dokonca nemusíme ani „zadok“ 
zdvihnúś a ísś nieko¾ko kilometrov do kolo-
sea ako Rimania! Všetci sme klamaní: niè 
nestratíš, ešte získaš!
 3. Naše svedomie je zbavované citli-
vosti (otupované). V Ríme sa diváci zabá-
vali na tom, ako boli gladiátori zraòovaní, 
ako zomierali. V dnešných programoch 
nikto nezomiera (to by sme rýchlo odhalili 
zlo), no predsa ide o „proces zomierania“. 
Zabávame sa na tých, ktorí sú zraòovaní vo 
svojom vnútri, ktorí sa dobrovo¾ne vydali 
do situácií pokušení, aby v nich zlyhali, aby 
upadli do nemorálností. Zabávame sa na 
tých, ktorí odha¾ujú svoju biedu a prázd-
notu, zabávame sa na tých, ktorých rodiny 
sa zaèínajú rozpadaś. Program sledujeme 
ako divadlo, necítime s obeśami, ktorých 
bolesś je reálna.
 A èo je snáï najhoršie - to všetko zaèí-
na meniś naše myslenie. Veï aj tak sa dá 
žiś! Preèo neskúsiś zmenu? Preèo sa mám 
uspokojiś s napr. jednou manželkou?
 4. Rozhodnutie je v našich rukách. 
Ekonomická stránka týchto programov je 
kapitolou sama o sebe. (Každý rozumný 
èlovek vie, že ide o inteligentné vyśaho-
vanie peòazí z našich vreciek. A že niet 
peòazí na školstvo a zdravotníctvo! Komu 
¾ahkovážne posielame svoje peniaze?)
 Ide však o omnoho závažnejšie problé-
my. Problém zodpovednosti (zodpovední 
sú všetci, a teda nikto). Ïalším problémom 
je otázka subjektívneho posúdenia cez 
obrazovku televízora. Naše subjektívne 
hodnotenie sa stáva mienkou celého náro-
da. Je dobré a správne to, èo vníma (pri-
tom nepoznajúc všetky súvislosti) väèšina? 
Èo ak sa väèšine páèi nemorálny spôsob 
života?
 Rozlišujme, nedajme sa klamaś! Boh 
nám v svojom Slove zjavil dobré a jasné 
princípy, ktoré nikomu neprinesú sklama-
nie, èi nešśastie. Ježiš Kristus nám ponúka 
spôsob života, ktorý nikdy nebudeme 
banovaś. Život reálny a plný pokoja.
Chceme ho?
 ¼ubomír Ïuraèka,
zborový farár ECAV Nové Mesto nad 

Váhom, administrátor ECAV Beckov

CHLIEB A HRY
 Už o pár dní, zaèiatkom mája, zaènú Majstrovstvá sveta 
v hokeji. Ak si myslíte, že budem písaś o nich, tak to nie je 
tak. Veï preèo by som mal venovaś pozornosś hokeju, ktorý 
po 2 týždòoch skonèí? Vidím možnosś omnoho väèších majs-
trovských výkonov. Sú to naše rozhodnutia, ktoré môžu zmeniś 
nielen nejakú „tabu¾ku“, ale celý náš život.
 Na prvý poh¾ad sa zdá, že život nie je voèi èloveku nastave-
ný správne. S istotou 100% vieme, že príde nejaký problém do 
nášho života. Príde èas, keï sa budú kopiś problémy. Budeme 
vedieś, že koniec môže prísś ve¾mi rýchlo. Staèiś bude malý 
okamih nepozornosti. Uvedomíme si, že máme dve možnosti. 
Buï rezignujeme, alebo s tým zaèneme nieèo robiś. Celá poin-
ta je v tom, èi zaèneme. Bude potrebné premýš¾aś a vyriešiś 
jeden problém a hneï druhý. A potom ïalší. Až ich vyriešime 
dostatoèné množstvo, budeme môcś povedaś, že sme odvrátili 
tragédiu a podarilo sa nám nieèo dosiahnuś. Úspešne prežiś 
život.
 Lenže kde zobraś silu ísś ïalej, urobiś ïalší krok? Vyjadril 
by som to inou myšlienkou. Ak máme nádobu, môžeme ju 
naplniś doplna 1 centovými mincami. Poznáme to. Niekedy ich 
je plná peòaženka. K naplneniu našej nádoby ich bude treba 
možno ve¾mi ve¾a. To nás bude stáś ve¾mi ve¾a síl. Uvážme, èo 
by sa stalo, keby sme miesto tých našich minci do našej nádo-
by vhodili jeden drobný kameò. Napríklad diamant. V ktorom 
prípade bude naša nádoba „vzácnejšia“? Odpoveï je predpo-
kladaná: Keï v nej bude diamant. Napriek ve¾kému nepomeru 
množstva plieškov voèi prieh¾adnému drobnému diamantu. 
Staèí správne rozhodnutie.
 V èom budú tie naše majstrovstva? Skúsim použiś tretí 
obraz. Keï sme už spomínali hokej, tak môžeme použiś hoke-
jový príklad. Kto je víśaz zápasu? Ten kto má výsledok 8:8, 
alebo 1:0. V prvom prípade v zápase padlo 16 gólov, ale víśaza 
niet. V druhom prípade padol 1 gól a víśaz je 100% jasný. Naše 
majstrovstvá sú o našich správnych rozhodnutiach. V rozhod-
nutí prežiś úspešný život. Napriek problémom. Otázka je, èi 
tomu veríme. Niè iné nemá taký význam. Možno nám k tomu 
úspechu bude staèiś jedna osoba. Dajme jej vedieś, že je pre 
nás vzácna. Ale rovnako jeden èlovek môže znièiś náš život. I 
jeden èlovek môže zmeniś svet. Ako? Tým, že zmení seba. To 
bude to najväèšie majstrovstvo. Urobme to v láske a pre lásku. 
Veï mesiac máj je i lásky èas. To nech sú naše majstrovstvá. 
V kreativite lásky. br. Felix Mária OFM

Blížiace sa majstrovstvá

 V našej obecnej knižnici nemáme len 30 regálov plných 
dobrých kníh, ale aj tucet krásnych fotografií Beckova, Bec-
kovského hradu a okolitej 
krajiny, ktorých autorom 
je ¼uboš Balažoviè, 
známy umelecký foto-
graf z Nového Mesta nad 
Váhom, o ktorom sme 
písali v BN è. 2/2017, 
s. 5, BN 3/207, s. 6, 
BN è. 4/2017, s. 6, 
BN è. 5/2017, s. 5, pri 
príležitosti osláv 200. 
výroèia narodenia Joze-
fa Miloslava Hurbana 
a otvorenia výstavy jeho 
fotografií v sále KD 19. 
marca 2017. Obdivova-
telia diela tohto autora si 
môžu pozrieś jeho èarov-
né obrázky v obecnej 
knižnici na požiadanie 
v pracovných dòoch 
a úradných hodinách. 

DB

MINIGALÉRIA
V OBECNEJ KNIŽNICI



 Stalo sa to po prvý raz, že v Základnej škole s materskou školou J. M. 
Hurbana v Beckove patril 2. marcový týždeò intenzívnemu kurzu anglického 
jazyka s britským lektorom. Cie¾om kurzu, ktorý nám sprostredkovala brati-
slavská spoloènosś TalkTalk course, bolo zdokonaliś jazykové zruènosti našich 
žiakov, odbúraś tú nevidite¾nú bariéru prejaviś sa v cudzom jazyku a v neposled-
nom rade podporiś slobodu prejavu v rámci našej školskej komunity.
 Od pondelka 5. marca do piatka 9. marca mali piataci až deviataci, roz-
delení do dvoch skupín, jedineènú možnosś uèiś sa a „speakovaś“ v anglickom 
jazyku tri vyuèovacie hodiny denne s Markom Hurstom. Tento skúsený lektor 
sa narodil vo Ve¾kej Británii, no prevažnú èasś svojho života prežil v Amerike, 
preto bolo ve¾kou výhodou to, že priniesol na našu školu mix oboch kultúr.
 Vyuèovanie prebiehalo v uvo¾nenej atmosfére formou rôznych zábavných 
hier, súśaží, dialógov a aktivít, èo deśom pomohlo odbúraś ich poèiatoèné zábra-
ny a následne to viedlo k nenútenej konverzácii.
 My, uèitelia, ako i samotní žiaci, sme si ve¾mi cenili Markovu pripravenosś 
na vyuèovanie, jeho osobný šarm, bezprostrednosś, priate¾skosś, kreativitu 
a zrete¾ný britský akcent. Asi nikto na našej škole nevypije za deò to¾ko šálok 
káv bez mlieka a cukru ako Mark. Nezabudnute¾né sú tiež anglické jazykolamy 
„Woodchuck Chuck“ a „Peter Piper“, ktoré sa zo zaèiatku zdali nemožné sa 
nauèiś, no v závere kurzu to každému išlo ako po masle.
Posledný deò boli všetci absolventi kurzu odmenení absolventským certifiká-
tom. Pevne veríme, že zároveò získali novú skúsenosś, priate¾stvo (s Markom 
sme viacerí v spojení aj cez FB), ale aj vnútornú motiváciu osobne sa rozvíjaś 
a pokraèovaś v ïalšom štúdiu angliètiny.
 Zároveò dúfame, že návšteva našej školy britským lektorom sa stane tradí-
ciou aj po ïalšie roky, a že nadchla a povzbudila aj ostatných žiakov, ktorí tento 
rok nenabrali odvahu prihlásiś sa do kurzu.
 Aj vïaka takýmto akciám sa stávame nielen lepšími „speakermi“ v cud-
zom jazyku, ale aj vnútorne bohatšími a motivovanejšími. A motivovaní žiaci sú 
v koneènom dôsledku aj motivátormi pre uèite¾ov. 
 Tu prinášame preložený rozhovor, ktorý žiaci uskutoènili s Markom posled-
ný deò kurzu na závereènej hodine.  
Preèo ste sa rozhodli staś sa anglickým lektorom?     
Mark: Pretože som h¾adal prácu, ktorá by bola menej stresujúca ako tá predo-
šlá práca, ktorá bola ve¾mi nároèná a môj šéf nebol moc milý èlovek. Väèšinu 
svojho èasu po nás len vrieskal. A vy, decká, ste fantastické. 
Ktoré krajiny ste doteraz navštívili?
Mark: Bol som v Belgicku, vo Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemec-
ku, Švédsku, Španielsku, Po¾sku, Èeskej republike, Slovensku, Slovinsku, 
Litve, Dánsku, ...hmm, ...to je asi všetko v Európe.
Ktorá krajina sa vám páèi najviac a preèo?
Mark: Krajina, ktorú mám momentálne najradšej, je Po¾sko. Poliaci sú ove¾a 
priate¾skejší ako ostatné národy, nie sú plachí, rozprávajú sa s vami a nemajú 
problém vám hocikedy odzdraviś. Po¾sko je síce mojou ob¾úbenou krajinou, ale 
dokázal by som žiś aj na Slovensku alebo v Èeskej republike.
V ktorej krajine by ste radšej žili - v Británii alebo v USA a preèo?
Mark: V Amerike sa mi bývanie páèilo viac, pretože tam je všetko o dosś lacnej-
šie a najmä elektronika je tam na lepšej úrovni.

Ko¾kými jazykmi sa viete dohovoriś?
Mark:. Hovorím po anglicky, trošku po francúzsky, viem použiś základnú 
slovnú zásobu v nemèine a po¾štine, po slovensky dokážem napoèítaś do 
desaś a takisto povedaś „èuèoriedka“. Èo viac by som mal vedieś povedaś? 
(pozn. na všetkých školách žiadajú žiaci Marka, aby vyslovil práve toto slovo)
Aký je hlavný rozdiel medzi americkými a slovenskými žiakmi?
Mark: Slovenskí žiaci a študenti sú fantastickí a bystrí, inteligentní. Vy ste ïale-
ko nad americkými èi anglickými žiakmi. Viete veci, ktoré oni nevedia. Vy vie-
te geografiu, dejepis, viete pozrieś na mapu a nájsś ktorúko¾vek krajinu, ktorú 
spomeniem. Takisto ste ve¾mi dobrí v cudzích jazykoch a všetci dobre ovládate 
angliètinu.
Uprednostòujete šport alebo pozeranie televízie?
Mark: No viete, teraz som už zrelý a ktosi mi povedal, že kedysi som bol men-
ší, no v súèasnosti som pribratejší, takže uprednostòujem pozeranie televízie. 
Predstavte si však, že už asi mesiac nemám televízor.
Èo zvyèajne robievate vo svojom vo¾nom èase?
Mark: Ve¾a èasu trávim pri poèítaèi. Vediem hodiny angliètiny so svojimi po¾ský-
mi a niektorými slovenskými priate¾mi, píšem si plány hodín, chystám materiá-
ly..., niè také vzrušujúce. Cez víkendy cestujem.
Ktorý darèek, ktorý ste kedy dostali, sa vám páèil najviac?
Mark: Najlepší darèek, aký som kedy dostal, boli pravdepodobne moje deti.
Máte nejaký splnený sen?
Mark: Práve teraz sa mi plní sen, pretože vás uèím. Toto je absolútne moja 
najlepšia práca, akú som kedy mal. Každý týždeò sa zjavím v inej škole, kde 
ma pekne privítajú, na konci týždòa sa pekne rozlúèime, ja musím odísś, hoci je 
to pre mòa ve¾mi śažké, cez víkendy cestujem. Toto je skrátka moja vysnívaná 
práca, sen, ktorý sa mi plní.
Aký je váš ob¾úbený životný citát?
Mark: Povedal by som, že tento: „Nebojte sa urobiś chybu.“ Ak totiž neuro-
bíte žiadne chyby vo vašej angliètine, neuèíte sa. Nebojte sa, k¾udne robte 
chyby, rozvíjajte sa. Chyby sú o tom, že sa na nich uèíte, ako ich zvládnete.
Ako sa vám páèilo na našej škole?
Mark: Tento týždeò som si užil ve¾a zábavy. Vy všetci ste boli skvelí. Keï som 
chodieval poobede domov, stretával som ¾udí na bicykloch a oni ma zdravili buï 
„Ahoj“, alebo „Dobré ráno“, èo bolo dosś zábavné, nako¾ko bolo už popolud-
nie. Ale to je OK. Vaša škola je dobrá, uèitelia sú absolútne úžasní a vy, žiaci, 
ste skvelí.
Èo by ste chceli odkázaś všetkým tu na škole?
Mark: Dve slová - Hovorte po anglicky!

   Mgr. Lucia Kaèicová, uèite¾ka angliètiny
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Týždeò s anglickým lektorom

My sme smelí škôlkari, múdre hlávky máme.
S písmenami, s èíslami do boja sa dáme.

Èítania sa nebojíme, s poètami si poradíme,
všetko sa nám podarí, keï si zaspievame.

 Deti z 3. triedy MŠ si piesòou pripomenuli, že o chví¾u ich èaká zápis do 
1. roèníka do ZŠ. Predtým však stihli navštíviś 1.triedu na našej základnej ško-
le. Ïakujeme pani uèite¾ke PaedDr. Radke Prokopenskej, vïaka ktorej deti 
spoznávali dosia¾ nepoznané. Previedla ich celou vyuèovacou hodinou, aby 
im ukázala ako sa deti uèia, èo všetko ich po zápise do 1. roèníka èaká a naši 
predškoláci sa s radosśou zapájali do pripravených aktivít.

Tešíme sa verejnému záujmu 
rodièov našich detí, ale aj ¾udí, 
ktorí sa snažia našu materskú 
školu podporiś. Vïaka nezišt-
nej pomoci pána Miroslava 
Mahríka sa nám podarilo 
opraviś rínu nad vstupom do 
MŠ a za sponzorský finanèný 
dar ïakujeme pánovi Ernes-
tovi Benkovi.

Mgr. Andrea Bartóková,
zástupkyòa pre MŠ

 

Škôlkari na návšteve u prvákov

 V rámci mesiaca knihy sa v školskom klube konala beseda s pani Bubení-
kovou. Deti sa už nevedeli doèkaś. Dokonca žiaci 3. roèníka pripravili aj malé 
obèerstvenie. Keï pani Bubeníková prišla do triedy, zavládlo ticho. Deti sa 
pekne po jednom predstavili. Pani uèite¾ka Prokopenská predstavila deśom 
pani Bubeníkovú. Tá potom s ve¾kou radosśou deśom preèítala povesś o hrade 
Beckov z knihy od J. C. Hronského - Zakopaný meè. Všetky deti pozorne 
poèúvali. Pani Bubeníková povedala deśom v skratke nieèo o histórii hradu 
Beckov. Rozpútala sa aj diskusia o histórii hradu a obce. Deti téma zaujala 
a tešili sa z návštevy pani Bubeníkovej. 
 Myslím, že v deśoch je ve¾ký zmysel pre krásu a dobro. A práve knihy 
sú tou studnicou múdrosti, krásy a dobra. V tejto pretechnizovanej dobe je 
dôležité, aby deti videli, že nie poèítaèové hry, èi internet im prinesú radosś 
a uspokojenie, ale práve kniha. V ich oèkách žiarila radosś a spokojnosś. 
Verím, že sa nám podarí ešte takúto besedu zorganizovaś a budeme budovaś 
pozitívne vzśahy medzi tou staršou a mladšou generáciou.
 Ïakujeme, teta Bubeníková! RP

Beseda v školskom klube
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Spoloèenská kronika (marec - apríl 2018)

Narodili sa:     Alica Gazdíková

Manželstvo uzavreli:  Jana Gajdošová a Kristián Zámeèník

Blahoželáme
50 rokov:    Ján Sabadka, Miroslav Malec, Daniela Švehlová
55 rokov:    Janka Sládeková, Eva Ondrejovièová
60 rokov:    Dušan Školár, Kristína Hladká, Mária Pavlovièová,
    Marta Šutovská
65 rokov:    Emília Majzelová
70 rokov:    Mária Tekulová, Zdenka Šprinclová
80 rokov:    Stanislav Tupý, Elena Londáková, Anna Pavlovièová

Rozlúèili sme sa: Mária Hajdúšková, Jozefína Štefániková,
       Ernest Benko

Pripravila A. Benková

 Dòa 1. 3. 2018 sme sa na cintoríne našej obce rozlúèili s Máriou 
Hajdúškovou, ktorá náhle zomrela 26. 2. 2018 v nemocnici v Novom Mes-
te nad Váhom vo veku 77 rokov. 
 Narodila sa v po¾nohospodárskej rodine, práce na poli a so zvierat-
stvom jej išli od ruky. V rámci industrializácie odišla pracovaś do ¼ahkých 
stavebných hmôt v Bratislave, Turbínova 1, kde sa prepracovala na pozí-
ciu laborantky a do expedície. Pre mnohých stavebníkov našej obce ako aj 
na výstavby v akcii Z zabezpeèila dostatok stavebných tvárnic, po ktorých 
bol ve¾ký dopyt. Vzorne sa starala o rodièov až do ich konca. Bola dobrou 
susedou. Uznávala kresśansko-demokratické hodnoty a rada sa na túto 
tému pozhovárala. V živote prežila ve¾a dobrého, ale bola aj úèastníèkou 
śažkej dopravnej nehody, z ktorej sa nie celkom vylieèila. Jej oporou bol 
synovec Peter. 
 Na lavièke pred jej nehnute¾nosśou sedávala celá rodina a riešili sa tam 

rôzne problémy. So suse-
dou Hladkou sledovali 
televízne seriály - celý deò. 
Nemali rady D.J. z Dalla-
su, ale veèer pri televízii 
bez neho nemohli byś. Pri 
seriáli Mária im zase išlo 
do plaèu. V súèasnej dobe 
tam hore sleduje, aký se-
riál hráme my a preèo. 
Èesś tvojej pamiatke! PH
Mária Hajdúšková 
a Katarína Hladká na 
lavièke pred domom.

Rok 2018 - rok významných výroèí
1. 1. 1993 - vznik Slovenskej republiky - 25. výroèie
25. 2. 1948 - Víśazný február - 70. výroèie 
25. 3. 1988 - svieèková manifestácia za náboženskú slobodu - 30. výr.
2. - 3. 6. 1918 - vzbura slovenských vojakov v Kragujevci - 100. výroèie
21. 8. 1968 - vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Èeskoslovenska - 50. výr.
29. - 30. 9. 1938 - Mníchovská dohoda - 80. výroèie 
28. 10. 1918 - vznik prvej Èeskoslovenskej republiky - 100. výroèie
11. 11. 1918 - koniec 1. svetovej vojny - 100. výroèie   LP

Rozlúèili sme sa - Mária Hajdúšková

 Moja prvá spomienka na Palka Ružièku je z roku asi 1967-68, to si 
pamätám urèite, lebo som bol z mojím dedkom Samuelom Èikelom u 
Ružièkov a mal som 3-4 roky. Môj dedko bol totiž poèas 1. svetovej voj-
ny s pánom Ružièkom, Palkovým starým otcom, 8 rokov v ruskom zajatí. 
Dedko bol kováè a pán Ružièka kolár. Možno je to divné, ale neskôr to 
nemohlo byś, nako¾ko môj starý otec v roku 1968 zomrel. Neskôr sme Pal-
ka mohli vídavaś, ako robil na miestnej prevádzke, alebo nosil futbalistom 
na zápasoch lekárnièku. Všetci sme ho volali masér Ružièka. Ob¾uboval 
sódu, ktorej dokázal vypiś neskutoène ve¾a. Ani teraz už vlastne neviem, 
kedy sa pridal k hasièom. Nako¾ko bol zdravotne trocha postihnutý, neza-
pájal sa do śažšej práce, ale stále sme ho brali ako rovnoprávneho èlena. 
Chodil s nami na akcie, kde sa s ob¾ubou najedol a potom rýchlo utekal 
do domova dôchodcov, kde na neho ešte èakala veèera. Nemal to v živote 
¾ahké, po dedkovej smrti bol umiestnený do penziónu mimo Beckova, kde 
pobyt śažko znášal. Až pán Záhumenský mu vybavil premiestnenie do bec-
kovského domova dôchodcov. Nedá mi nespomenúś ani jeho rituál, ako 
vypravoval autobusy. Na to sa nedá zabudnúś. S píšśalkou v ústach èakal 
na èasový signál. A keï bol èas odchodu, zapískal a autobus sa až vtedy 
mohol pohnúś. Roky utekali, v Beckove domov dôchodcov bol zrušený a 
Palko sa musel presśahovaś do Nového Mesto nad Váhom. Tu sa naša ces-
ta prerušila. Vidieś ho bolo ve¾mi málo, ale keï sme sa stretli, bol ve¾mi rád. 
V poslednom období mi moja priate¾ka, vrchná sestra v danom penzióne, 
hovorila, že Palko už nejako upadá. Odišiel tíško za svojim dedkom, ktorý 
mu nahrádzal otca i mamu.   Èesś jeho pamiatke.

  Miloš Jarošèiak predseda DHZ Beckov

Rozlúèili sme sa - Palko Ružièka

 Dòa 6. 2. 2018 sme sa na cintoríne v Trenèíne, 
èasś Kubrá, navždy rozlúèili s èlenom PZ Hurban 
Beckov - s ¼udevítom Pajtinom z Trenèína, ktorý 
v našom združení pôsobil od roku 1972 a ktorý 
náhle zomrel 28. 2. 2018 vo veku 70 rokov. 
 Menovaný bol hlboko spätý s našou obcou 
a rôznou èinnosśou ako pracovník Agrostavu 
Trenèín napomohol pri výstavbe kultúrneho domu. 
Vždy bol nápomocný mechanizaènej skupine 
Po¾nohospodárskeho družstva v Beckove, ktorú 
viedol Lubor Guriš. V združení mal na starosti trak-
tor a rôzne strelecké pomôcky, o ktoré sa staral 

zodpovedne. Bol autorita a výborný strelec. 
 Mnohým èlenom pomohol rôznymi prácami na ich nehnute¾nostiach. 
Jeho dielo zostane pre nás v spomienkach. Èesś jeho pamiatke!   PH

Rozlúèili sme sa - ¼udevít Pajtina

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
 Vážení èitatelia BN, od tohto èísla možno nebudeme maś „komplet-
nú“ Spoloèenskú kroniku, pretože od 25. 5. 2018 platí novela zákona è. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Obecných novín sa dotýka tak, že na každé zverejnené meno 
v spoloèenskej kronike, jednej z najèítanejších rubrík v novinách, potre-
bujeme písomný súhlas dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu. 
 Svojím podpisom dotknutá osoba v zmysle zákona è. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas je viazaný 
na konkrétny úèel (§ 13), a to uverejnenie veku (50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 
- 80 - 85 rokov) a mena a priezviska, uverejnenie mena a priezviska naro-
deného dieśaśa, uverejnenie mena a priezviska oboch snúbencov v prípade 
sobáša, uverejnenie mena a priezviska zosnulého rodièa alebo príbuzného 
v Beckovských novinách è. 2 - 6/2018 v rubrike Spoloèenská kronika. 
 Svoj súhlas s uverejnením mena a priezviska v Spoloèenskej kronike 
BN poskytujú dotknuté osoby redakcii Beckovských novín písomne. V pra-
xi to bude tak, že Redakcia BN pošle dotknutým osobám list s možnosśou 
podpísaś súhlas so zverejnením osobných údajov alebo  èlenovia RR BN 
osobne navštívia dotknuté osoby a požiadajú ich o podpis.   DB

Palko Ružièka je v¾avo dole. Foto: DHZ Beckov
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 Tohtoroènú Ve¾kú noc (30. 03. - 02. 04.) sme opäś oslávili na Bec-
kovskom hrade špeciálnym programom, zameraným hlavne na mladšiu 
generáciu. Na hrade sa h¾adali písmenká, z ktorých sa zostavovala súśažná 
tajnièka. Rovnako sa h¾adali kúsky kraslice hradného pána Stibora, ktoré 
boli taktiež ukryté medzi hradnými múrmi. No a do tretice, už tradiène, 
mohli deti h¾adaś aj vajíèka, ktorých bolo tento rok až 2500.

 Návštevníci si mohli kúpiś nieèo na 
pamiatku èi zahryznutie v stánkoch 
remeselníkov, ktoré ozvláštòovali 
tieto sviatoèné dni. Kto mal záujem, 
mohol sa zastaviś aj pri výrobe kras-
líc a dokonca si vyskúšaś aj niektorú 
z klasických techník zdobenia. Pre 
tvorivé duše boli k dispozícii aj diel-
nièky, kde bolo možné vyma¾ovaś 
si ma¾ovanku alebo vyrobiś veselú 
postavièku. Žia¾, užiś si ich mohli 
návštevníci len v piatok a ponde-
lok, a to kvôli ve¾mi zlému poèasiu, 
ktoré v sobotu a nede¾u panovalo. 
Aj napriek tomu si na hrad našlo 
cestu rekordné množstvo návštevní-
kov. V porovnaní s minulým rokom 
to bol viac ako dvojnásobok. Zatia¾ 
èo minulý rok hrad navštívilo 2950 
návštevníkov, teraz ich hostil až 
6695 v priebehu štyroch dní.
 Ve¾kou pomocou pre pracovníkov 
hradu boli dobrovo¾níci zo ZŠ Bec-
kov. Osem študentov v priebehu 

celých sviatkov pomáhalo zabezpeèiś bezproblémový priebeh programu a 
aj vïaka ich úsiliu hrad zvládol tieto štyri dni bez väèších problémov.
 Hoci Ve¾ká noc je už za nami, hrad Beckov nezahá¾a a pripravuje 
podobné, ba ešte zaujímavejšie programy na tohtoroènú sezónu. Veríme, 
že budú rovnako úspešné a tešíme sa na všetkých návštevníkov, ktorí sa k 
nám prídu pozrieś. 

  Mgr. Ján Melich, programový asistent Hradu Beckov

 Ve¾ká noc na Beckovskom hrade
 Beckovský hrad už po dvanásty raz hostil jedno z najväèších lukostrelec-
kých podujatí na Slovensku. Turnaj v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu 
Ctibora priniesol 7. apríla 2018 viacero noviniek vrátane krásneho poèasia 
a rekordnej úèasti. Dovedna sa do súśaže zapojilo až 255 nadšencov luko-
stre¾by, ktorí si zmerali sily na osemnástich stanovištiach.
 Organizátori zo Skupiny tradiènej lukostre¾by VRES priniesli pre súśažia-
cich viacero zmien a vylepšených disciplín. Potrápilo ich napríklad koleso 
nešśastia, ktoré prešlo ve¾kou rekonštrukciou, do hry sa po troch rokoch vrátil 
aj preklápací terè, ktorý sa z ochodze presunul do severného paláca, a pri 
slivkovom sade museli úèastníci turnaja pokoriś aj novinku - jazdca na koni. Ich 
šikovnosś mohla sledovaś aj široká verejnosś, pre ktorú bol hrad tiež otvorený. 
V porovnaní s minulými roèníkmi „bola traś usporiadaná nanovo, aby sa skupi-
ny a návštevníci nekrižovali a aby to bolo èo najbezpeènejšie“, uviedol hlavný 
organizátor Adam Kuchta zo skupiny VRES, ktorý roky uèil návštevníkov hradu 
umeniu lukostre¾by.
 Celkovo bolo ocenených 36 súśažiacich v 12 kategóriách. Ženy, muži, 
juniori, ale aj „minis“ si okrem pocitu víśazstva odniesli aj medailu, pamätný 
diplom a trièko. Ocenenie za najlepší kostým si vyslúžili Juraj Precak a Barbo-
ra Križanová. O hlavnom víśazovi turnaja napokon rozhodol až tradièný rozstrel 
zo vstupnej veže. Najpresnejšiu mušku mal Ivan Majchroviè, ktorý si odnie-
sol ruène vyrobený pohár vojvodu Ctibora. Slávnostné fanfáry mu zahrali 
Vrbovské vàby, ktoré rozprúdili atmosféru medzi hodujúcimi lukostrelcami.
 Tradiènú lukostre¾bu na Slovensku však v doh¾adnej dobe èakajú viace-
ré novinky a „zlepšováky“. Najväèšie historické skupiny ako VRES, Vinedi 
a Èierny sokol prednedávnom spojili sily a založili Slovenskú asociáciu tra-
diènej lukostre¾by. Cie¾om tohto obèianskeho združenia je, aby v budúcnosti 
vznikla ligová súśaž s tradiènými lukostrelcami, ktorá by mala ustálené pravi-
dlá, zjednotené kategórie, vekovú hranicu èi bodovanie. Lukostre¾ba, ktorá 
je pre mnohých nadšencov relaxom a športom v jednom, by tak po novom 
mohla prilákaś ešte viac záujemcov, a to dokonca aj na Beckovský hrad.  

  Kristína Jurzová
Úèastníci lukostreleckého turnaja na Beckovskom hrade 7. apríla 
2018. Foto: Juraj Bednárik 

Lukostrelecký turnaj na hrade

• 1. 5. 2018 Láskavý prvý máj na Beckove - fotokútik pre za¾úbených
       so stromom na viazanie stužiek, symbolické obnovenie
        svadobných s¾ubov, dielnièky pre najmenších.
• 5. - 8. 5. 2018 Stiborove patálie so šašom Beckom - pátracia hra
              pre ve¾kých aj pre malých. Pomôžte vyriešiś Beckove
          hádanky kastelánovi a získajte sladkú odmenu.
• 12. - 13. 5. 2018 Doba a život za Stibora zo Stiboríc - dobový tábor, 
    hrané scénky z obdobia stredoveku, aktivity pre deti.
• 19. 5. 2018 Noc múzeí a galérií - veèerná prehliadka hradu Beckov.
• 20. 5. 2018 Pieseò prútia - košikári na hrade Beckov.
• 25. 5. 2018 Vo víne sú hviezdy - pozorovanie noènej oblohy s dob-
  rým vínom pri príjemnej hudbe s veèernou prehliadkou hradu.
• 2. - 3. 6. 2018 Šašo Becko deśom - MDD na hrade Beckov.
• 9. - 10. 6. 2018 Drak v studni - detské tematické prehliadky,
      nie len pre deti.
• 16. - 17. 6. 2018 Medový víkend - víkend venovaný vèelám,
        medu a výrobkom z medu.
• 23. 6. 2018 Hradný biograf - letné kino na hrade Beckov.
• 23. - 24. 6. 2018 HRAdisko - hrad plný hier pre dospelých aj pre
          deti.
• 30. 6. 2018 Víkend s renesanciou - ako to mohlo vyzeraś na hrade
     za èias Bánfiovcov? Príïte sa pozrieś.
• 30. 4. - 1. 9. 2018 Draci a drakobijci - výstava drakov a drakobijcov
           v priestoroch stredného hradu.
• 30. 4. - 31. 10. 2018 Peter „Becko“ Ondrejoviè - výstava cestova-
te¾ských fotografií a starých fotografií Beckova.

Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾ ZZPO Hrad Beckov

Podujatia na Beckovskom hrade
máj - jún

 Na snímke turisti Lukáš a Simona, ktorí navštívili Beckovský hrad. Krás-
ne prostredie v kombinácii s harmóniou pohybu si uctili acro jogou, ktorá 
sa dá cvièiś takmer kdeko¾vek.   Autor foto: Simona Remeòová

Harmónia s Beckovským hradom 



 V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad 
Váhom od 28. 3. do 19. 5. 2018 približuje život, 
dielo a odkaz Jana Amosa Komenského putovná 
výstava s názvom „Jak chtìl zmìnit svìt“. Výsta-
va je realizovaná v spolupráci s múzeom Jana 
Amosa Komenského v Uherskom Brode. Je roz-
èlenená do 15 informaèných panelov pretkaných 
jeho citátmi, koncipovaná tak, aby bola prístupná 
aj vnímaniu detí.
 Jan Amos Komenský, významný myslite¾, 
teológ, filozof, pedagóg, sociálny reformátor 
a klasik èeskej literatúry, je jednou z najväèších 
osobností èeského, ale aj slovenského národa. 
Narodil sa 28. marca 1592 v Nivnici, neïale-
ko Uherského Brodu na Morave, kde bol jeho 

otec mlynárom. V roku 1605 navštevoval bratskú školu v Strážnici, kde získal 
prvé vzdelanie. V šestnástich rokoch zaèal navštevovaś latinskú školu v Pøero-
ve, ktorá patrila medzi popredné bratské školy na Morave. Po vysokoškolských 
štúdiách v Herborne a Heidelbergu sa vracia do Pøerova, kde sa stal kazate¾om 
a predovšetkým rektorom bratskej školy. Po návrate do vlasti zaèal pripravovaś 
mapu Moravy, ktorú dokonèil v roku 1622. V tomto, na tú dobu vynikajúcom 
diele, preukázal svoje schopnosti aj ako kartograf.
 Komenský vydal za celý svoj život 135 publikácií. K najznámejším patria 
napr. spisy z èias jeho pobytu vo Fulneku (1618-1621) ako Truchlivý alebo 
Labyrint svìta a ráj srdce. Z Fulneku uteká pred blížiacimi sa španielskymi 
vojskami a opúšśa svoju manželku a dve malé deti. Manželka našla útoèisko 
v Pøerove, kde však ona i obe deti v roku 1622 zomreli na mor. V roku 1625 
sa rozhodli starší z Jednoty bratskej, že jej èeská vetva sa vysśahuje do po¾ské-
ho Lešna, kým èlenovia moravských zborov mali odísś do Horného Uhorska, 
èiže na územie dnešného Slovenska. Komenského vyslali do Sliezska a do 
Lešna, kde sa dostal do prostredia neskorého protestantského humanizmu. 
Stal sa uèite¾om a pokraèoval vo svojich didaktických prácach. V Lešne vznikla 
jeho slávna Didaktika, ktorú pôvodne napísal po èesky. Neskôr ju prepraco-
val a preložil do latinèiny a vyšla pod názvom Didactica magna v Komenské-
ho Zobraných didaktických spisoch v Amsterdame v roku 1657. V tomto diele 
vyslovil svoje najvýznamnejšie pedagogické názory. Ïalší dôležitý spis, ktorý

 vznikol poèas jeho prvého pobytu v Lešne, je Informatorium školy mateøské. 
Vo svetovej literatúre je to prvé dielo venované predškolskej výchove detí 
a urèené predovšetkým ženám-matkám.
 Komenský prijal pozvanie zo Švédska, aby uskutoènil reformu v ich školst-
ve. Táto krajina bola významnou protestantskou ve¾mocou a viedla vojnu s Habs-
burgovcami. Najcennejším výsledkom jeho èinnosti tu bolo dielo Najnovšia 
metóda jazykov, druhý najrozsiahlejší spis a jeho najvýznamnejší z oblasti jazy-
kovedy a vyuèovania jazykov.
 Po nieko¾koroènom pobyte vo Švédsku sa v auguste 1648 opäś vrátil do 
Lešna, kde mu zomrela jeho druhá manželka Dorota a po tretíkrát sa oženil 
s Johankou Gajusovou. Komenský dostal pozvanie od rodiny Rákocziho do 
Blatného Potoka v Uhorsku. Tunajší pobyt (1650 - 1654) patrí k najtvorivejším 
obdobiam jeho života. Pokúsil sa o reformu školy v duchu svojich pansofických 
snáh a napísal významné diela, ako napríklad Všedná škola (Schola pansophi-
ca), Svet v obrazoch (Orbis pictus), Škola hrou (Schola ludus) a iné.
 S pomermi v tamojšej škole nebol spokojný, preto sa v roku 1654 opäś 
vracia do Lešna a dokonèieval svoju najrozsiahlejšiu prácu Všeobecná porada 
o náprave ¾udských vecí. Komenský sa snažil o vytvorenie silnej protihabsburs-
kej koalície, prièom ve¾ké nádeje vkladal do švédskeho krá¾a Karola X. Gustava. 
V tom období viedli Švédi vojnu s Poliakmi. Vojská po¾skej š¾achty a rozhneva-
ní sedliaci v roku 1656 úplne vypálili Lešno. V jeho troskách zostala bratská 
tlaèiareò, knižnica, väèšina archívu jednoty a väèšina majetku Komenského. 
Komenský aj s rodinou šśastne unikol pohrome a prijal pozvanie Vavrinca de 
Geera, aby sa natrvalo usadil v holandskom Amsterdame, kde 15. novembra 
1670 zomiera. Jeho patróni, rodina de Geer, ho pochovali vo valónskom kosto-
líku neïaleko Naardenu.
 Komenský sa svojou èinnosśou a názormi zaradil medzi najvýznamnejšie 
osobnosti v dejinách pedagogiky. Prvý nastolil pokrokovú požiadavku jednot-
nej školy, presadzoval kolektívne vyuèovanie, prirodzenú výchovu a používanie 
materinského jazyka v školách. Jeden uèite¾ má pod¾a neho vyuèovaś jednu 
triedu a všetci žiaci v triede sa majú uèiś spolu rovnaké uèivo. Žiakov netreba 
preśažovaś množstvom uèiva, treba ich vyuèovaś názorne, postupne a primerane 
ich veku. Poznávanie slov sa má spájaś s poznávaním predmetov, vecí a javov. 
Komenský si vážil školu, ktorú pokladal za dielòu ¾udskosti. Ve¾kú pozornosś 
venoval nielen rozumovej, ale aj mravnej výchove, ktorej podstata, cie¾ a obsah 
vychádzali z kresśanskej morálky.

   Mgr. Patrícia Maòáková, Trenèianske múzeum v Trenèíne
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 Ohlasy reformaèných myšlienok Martina Luthera boli v Uhorsku už 
v 20. rokoch 16. storoèia, ale sa týkali predovšetkým meštianstva a š¾achty, 
najmä nemeckého pôvodu v oblasti banských a východoslovenských miest. 
Nachádzali živnú pôdu v proticirkevnej kritike spojenej s humanizmom a rene-
sanciou. V priebehu 16. storoèia sa väèšina terajšieho územia Slovenska sta-
la protestantskou. 
 V Trenèianskej stolici, ak neberieme do úvahy ojedinelé prípady, sa šíri-
la intenzívne reformácia luteránskeho smeru v druhej polovici 16. storoèia. 
Cirkevné zbory v Trenèianskej stolici spadali pod jurisdikciu Nitrianskeho bis-
kupstva, resp. pod právomoc trenèianskeho archidiakona a benediktínskeho 
opáta na Skalke.
 Pod¾a profesora Branislava Varsika sa reformácia na západnom Slovensku 
šírila predovšetkým v Trenèianskej stolici. Pravdepodobne prvým miestom, 
kde došlo už okolo roku 1525 k snahe o vytvorenie cirkevného zboru v duchu 
uèenia Martina Luthera, boli Bánovce nad Bebravou. Mal o tom svedèiś epitaf 
Blažeja Madonia z Oravy (Madónyus, Madorius, Mosdosi Oravský) zavesený 
v hornom kostole. B. Madonius mal predtým pôsobiś v Trenèianskych Bisku-
piciach, èi už vtedy sa priklonil k Lutherovmu uèeniu, je diskutabilné. 
  V kanonických vizitáciách rímskokatolíckych vizitátorov je kòaz, ktorý vystu-
puje už v duchu reformácie, oznaèovaný ako „hereticus“, alebo priamo 
„luteranus“. „Pravý“ kòaz v duchu rímskokatolíckeho rítu bol oznaèený ako 
„bonus vir“, prípadne sa priamo píše „servat in Ecclesia more Catholico“. 
Èasś kòazov, oznaèovaných ako luteráni, heretici sa napravili, príp. odvolali 
svoje názory. Problém je však v tom, že vizitácie rímskokatolíckych vizitátorov 
z tejto doby pre Trenèiansku stolicu, na rozdiel od okolitých stolíc, sa neza-
chovali. Nedokážeme tak overiś danú tézu. Pravdepodobne ale B. Madonius 
inklinoval k uèeniu M. Luthera, v akej miere, je však otázne. 
 Z poèiatkov reformácie sa nezachovali primárne archívne pramene.
 Ani kontuberniálne zápisnice dolnotrenèianskeho kontubernia nie sú k dispo-
zícii. Zachoval sa len výpis, akýsi register od Jána Prokopia (Procopius),

(pokraèovanie na str 13)

K poèiatkom reformácie v Beckove

Výstava „Jak chtìl zmìnit svìt“
Jan Amos Komenský (28.3. 1592 - 15.11. 1670)

 Trenèianske múzeum v Trenèíne v zriaïovate¾skej pôsobnosti Trenèian-
skeho samosprávneho kraja  pri príležitosti Medzinárodného dòa múzeí pozý-
va na Deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní dòa 18. 5. 2018 v priesto-
roch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Zamestnanci pre 
návštevníkov pripravili krátke prednášky s tvorivými dielòami pre najmenších. 
Vstup do expozície a výstavných priestorov je zdarma. Múzeum bude pre 
návštevníkov prístupné od 9:00 hod do 20:00 hod. 
              Text a foto: Podjavorinské múzeum
                                       v Novom Meste nad Váhom

Deò otvorených dverí
v PODJAVORINSKOM MÚZEU

• Svätý Jozef kývne hlavou - zima pláva dolu vodou. • Svätý Jozef s tvárou 
milou zakonèuje zimu celú. • Svätý Jozef cesty spevòuje a do po¾a vyháòa. • 
Na Jozefa neboj sa a odlož kožuch. • Krásny èas na svätého Jozefa prináša 
úrodný rok. • Ak na sv. Jozefa fúka vietor z východu, bude ve¾a obilia a slamy. 
• Mráz po sv. Jozefu neuškodí už kvetu.    LP

Na Jozefa...



(pokraèovanie zo str. 12)
v rukopise Vita nostri evangelici..., kde § 6 sa venuje Beckovu (Slovenská 
národná knižnica Literárny archív 3371) a ïalej excerptá Jozefa ¼udovíta 
Holubyho. Vychádzame väèšinou zo sekundárnych prameòov, resp. prame-
òov z neskoršieho obdobia ako vizitaèné protokoly superintendnetov, diela 
Daniela Krmana ml. Historia evangelica (1717), atï. 

Obr. è. 1: Záznam o cirkevnom zbore Beckov v diele PROCOPIUS, I. Index 
in Protocollon fraternitatis Districtus ... inferioris Trenchinensis ... asi 178, 
rkp. Archív seniorátu trenèianskeho v Trenèíne III. 2. C.  

 Prvým kòazom, ktorý sa otvorene prihlásil k luteranizmu bol Jan Schindler 
(Schindlerus z Moravy), ktorý tu pôsobil najneskôr v roku 1560. Bol vysväte-
ný ešte rímskokatolíckym biskupom. Predtým pôsobil vo farnostiach v Sel-
ci, v Trenèianskej Turnej a vo Ve¾kých Bierovciach. V Beckove mal povesś 
nekromanta a èarodejníka. Pod¾a posledného superintendenta Trenèianskej, 
Liptovskej a Oravskej stolice Daniela Krmana ml., údajne ho chcel vyhnaś 
z fary nitriansky biskup svojimi drábmi. J. Schnidler si vraj vyèaroval na svoju 
obranu iných drábov. Mal byś prepustený pre podozrenia z èarodejníctva. 
 Je ve¾mi śažké urèiś, kedy duchovný sa rozišiel s rímskokatolíckou cirk-
vou a prihlásil sa k protestantizmu. Znakmi sú manželstvo, prijímanie pod 
obidvomi spôsobmi, kázanie v reèi ¾udu, èlenstvo v kontuberniu a predovšet-
kým hlásanie myšlienok M. Luthera. Každý z uvedených znakov ale mal 
množstvo výnimiek. Napr. uhorský prímas a arcibiskup ostrihomský Mikuláš 
Oláh upozoròoval, že mnohí duchovní radšej opustia rímskokatolícku cirkev 
ako svoju manželku, družku. Prièom s uèením rímskokatolíckej cirkvi súhlasili. 
O manželkách beckovských duchovných však nemáme informácie. 
 Šírenie reformácie bolo závislé od patróna cirkvi, ktorý mal vplyv na to, 
kto bude miestnym kòazom. Kòaz musel maś totiž vokátor, s ktorým súhlasil 
ako patrón, tak aj cirkevná vrchnosś. Vo vokátore boli stanovené tiež pod-
mienky, resp. plat. 
 Pozitívom reformácie bol rozvoj školstva. Takmer pri každej fare v Tren-
èianskej stolici vznikla škola. Dejiny školstva si zaslúžia samostatnú štúdiu.
 Nástupcom J. Schindlera bol Matìj Klátovský (Klatoviensis, Klátov-
ský z Klatov v Èechách), ktorý tu úèinkoval v rokoch 1576 - 1578. Predtým 
pôsobil v Soblahove a v Nemšovej. Jeho ïalší osud nepoznáme a nevieme, 
èi v Beckove zomrel alebo odišiel na inú faru. Z toho vyplýva, že reformaèné 
myšlienky sa do Beckova nešírili z Nového Mesta nad Váhom. Tam totiž kòazi 
ešte v 70. rokoch 16. storoèia prisahali vernosś rímskokatolíckemu arcibisku-
povi. Až v 70. rokoch miestni zemepáni Bánfiovci konvertovali k luteranizmu, 
došlo k obsadeniu fary kòazmi evanjelického augsburského vyznania viery. 
 Taktiež nemáme žiadne dôkazy o vplyve husitizmu na formovanie zborov, 
ktoré sa hlásili k luteranizmu. Bol to diskontinuitný proces a ako preukáza-
li prof. B. Varsik, J. Lukaèka a ïalší, husitské výpravy do Uhorska boli pre-
dovšetkým dobyvaènými výpravami a na žiadnej fare v západnom Uhorsku sa 
nepredávalo uèenie Jána Husa až do prihlásenia sa zboru k evanjelickému 
uèenie augsburského vyznania. 

Obr. è. 2: Zápis o štúdiu 
P. Pragu vo Wittenbergu 
v diele J. L. Bartholomaei-
da Memoriae Vngarorum 
qui in alma condam vniver-
sitate Vitebergensi a tribus 
proxime concludendis 
seculis studia in ludis pat-
riis coepta confirmarunt 
(Pesthini: typis Joannis 
Thomae Trattner, 1817, s. 
60).

 Tretím kòazom v duchu Lutherovho uèenia bol Peter Praga (Kraga, 
Pragvis) z Banskej Bystrice, 1578 - 1580. Podobne ako jeho predchodca 
predtým pôsobil tiež v Trenèianskej Turnej. Bol považovaný za muža vzdela-
ného a uèeného. Študoval na slávnej bardejovskej škole u Leonarda Stöc-
kela a jeho zaśa Tomáša Fábriho. Ako prvý z kòazov hlásiacich sa k lutera-
nizmu študoval vo Wittenbergu, kde bol zapísaný 12. augusta 1574. 
 Práve za jeho úèinkovania sa skrýval na Beckovskom hrade pred pre-
nasledovaním Peter Bornemisa (Bornemisza, Abstemisu, +1584), tlaèiar 
a náboženský spisovate¾, po úteku zo Šintavy. Ukrýval sa tu pred rekato-
lizaèným tlakom. Nepriklonil sa však striktne ani k luteránskej, ani ku kal-
vínskej vetve reformácie. P. Praga odišiel za kòaza do Hradnej, ale v roku 
1588 už bol slovenským banskobystrickým kazate¾om.

Obr. è. 3: „Zákony“ Dolno-
trenèianskeho kontubernia 
„Laus Deo semper“

 Kòazi inklinujúci k luteraniz-
mu sa združovali do bratstiev, 
kontubernií. Beckov patril aj 
s okolitými farnosśami do Dol-
notrenèianskeho kontubernia. 
Kontuberniá chránili svojich 
èlenov pred svetskou mocou 
a súèasne zjednocovali litur-
giu, sviatky, modlitby, spevy, 
organizáciu, atï. Preto vznikli 

štatúty, zákony. Prvé „zákony“ vznikli už 9. októbra 1580 v Trenèíne pod 
názvom „Luas Deo semper“ ako najstaršie v Trenèianskej stolici. Pod „záko-
ny“ sa podpisovali kòazi ako „pastor ecclesiae Beczkoviensis“, alebo 
diakoni „diaconus ecclesiae Beczkoviensis“. Svojím podpisom súhlasili so 
zákonmi a prisahali vernosś seniorovi.
 O nástupcovi Petra Pragu, Martinovi, nemáme podrobnejšie správy. 
Krátko tu pôsobil Štefan Raèický (Raèicenus, Štefan Sebastin) z Raèíc na 
Morave v rokoch 1581 - 1582. Predtým pôsobil v Sobotišti. Urèite to musel 
byś ve¾mi schopný kazate¾, pretože ho povolali za duchovného do Nového 
Mesta nad Váhom, kde zastával tiež funkciu prepošta.
 Otázkou je, èi uvedení kòazi z Moravy a Èiech patrili k tzv. „blúdivým 
kòazom“, ktorí opustili Moravu a Èechy. Pretože pôsobili ako riadne inšta-
lovaní kòazi. Dòa 15. januára 1590 vznikli ïalšie „zákony“ Dolnotrenèian-
skeho kontubernia pod názvom „Leges seu canones consistorii spiritualis 
inferioris tractus comitatus Trenchiniensis.“
 Juraj Konradi (Conradi Neosoliensis, Conrádi, Konorády) v Beckove 
pôsobil po príchode z diakonátu v Haluziciach v rokoch 1591 - 1601. Refor-
mácia sa šírila v tieni osmanského polmesiaca. Turecké vojsko napadlo 
Beckov v roku 1599. Podobne ako Š. Raèický, aj J. Konradi prešiel do 
Nového Mesta nad Váhom, kde sa stal prepoštom, ale už v roku 1603 
zomrel. Od roku 1603 v Beckove úèinkoval Ján Sinapius st., predtým 
beckovský rektor. Zachoval sa tiež záznam o jeho vysvätení vo Wittenbergu 
z 5. októbra 1603. J. Sinapius st. pochádzal zo sliezskeho š¾achtického 
rodu slobodných pánov „freiherr“. Väèšina duchovných pochádzala z meš-
tianskych alebo poddanských vrstiev. Zo š¾achtického stavu pochádzalo 
málo duchovných, aj preto pôvod J. Sinapia st. bol výnimoèný. Naproti 
tomu medzi rímskokatolíckymi duchovnými, predovšetkým hierarchiou, sa 
stretávame s èlenmi vyššej š¾achty, a to i medzi èlenmi rôznych rádov, napr. 
jezuitov.
 V rokoch 1610 - 1611 tu úèinkoval kòaz neznámeho mena. Po Žilinskej 
synode v roku 1610, kedy sa definitívne vymanili luteránske zbory spod 
správy rímskokatolíckej cirkvi, bol kòazom Juraj Kromholc. Ten podpísal 
Knihu Svornosti. 
Obr. è. 4: Popis J. Kromholca ako kòaza v Beckove pod Knihou svor-
nosti

 V ïalších desaśroèiach sa rozvíjala reformácia v beckovskom zbore 
pod patronátom miestnych zemepánov až do nástupu rekatolizácie a po 
potlaèení Vešeléniho sprisahania a procesov s protestantskými duchovný-
mi a rektormi v Bratislave v rokoch 1673 - 1674.

 Libor Bernát, Trenèianske múzeum v Trenèíne
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 Dòa 7. 4. 2018 otvorili èlenovia PZ Hurban Bec-
kov jar v po¾ovnom revíri brigádou, ktorá je povinná 
pre všetkých. Vykonali opravu kàmelcov, slanísk, válov-
cov, automatov. Zároveò bola prevedená dezinfikácia 
týchto zariadení plus kalísk a miest, kde sa cez zimu 
sústreïovala zver. Tieto veci patria tiež do prevencie 
pred africkým morom ošípaných u diviaèej zveri. Vzor-
ky, odovzdané na RVaPS, sú bez závad. Taktiež sme 
pozbierali odpad, ktorý zanechali cez zimu, aj nedopa-
trením, rôzni návštevníci. 
 Zaèala doba kladenia mláïat, preto vás, obèania, 
žiadajme, aby ste do prírody nevodili psíkov, a týchto 
nevypúšśali na vo¾no bez košíka. Mláïat zveri sa nedo-
týkajte a zver, ktorá vykazuje malátny stav, oznamujte 
ktorémuko¾vek po¾ovníkovi z PZ Hurban Beckov. 
 Taktiež obèanov upozoròujeme, že vozidlá a moto-
cykle, ktoré sa nepodie¾ajú na hospodárskom pesto-
vaní lesa, do súvislých lesných celkov nepatria. Pohyb 
na èerstvom vzduchu a výfukové plyny do seba neza-
padajú. Zákaz vjazdu rieši zákon è. 326/2005 Z. z. 
o lesoch. Záverom vám prajeme príjemný pobyt v k. ú. 
Beckov, v ktorom je aj revír Beckov.  PH
Lukáš Pavloviè pri èistení a dezinfikácii kàmelca 
Lašid.

Jar v revíri Beckov

 O Beckove sa hovorí, že má jeden z najstrašidel-
nejších hradov na Slovensku. Takéto meno mu vytvori-
la aj ¾udová povesś o Stiborovi, ktorý vraj nechal zhodiś 
zo skaly svojho sluhu zato, že mu dokalièil ob¾úbeného 
psa. Zloèin však nezostal nepotrestaný a hradného pána 
postihla krutá smrś. Teraz vraj spolu so svojou manželkou 
- Bielou pani blúdi komnatami hradu, až kým niekto ich 
hriešne duše nevyslobodí.
 To, èi je táto povesś pravdivá a èi sú tu naozaj para-
normálne javy, si prišli overiś aj Slovak Ghost Hunters, 
ktorí sa o svoje zážitky podelili prostredníctvom videa 
Beckov 2017. Poèas noènej návštevy ich privítal bývalý 
kastelán Rudolf Reif, ktorý zažil nieèo naozaj nezvyèaj-
né. Na kameru porozprával o tom, ako sa na hrade neraz 
bezdôvodne spustil alarm. Spomenul aj príhodu, ako sa 
poèas obhliadky hradu jeho pes vystrašene pozeral poza 
jeho chrbát a potom neèakane ušiel k vstupnej bráne. 
Odvoláva sa však aj na to, že zvláštny pocit na tom mies-
te malo viacero zamestnancov hradu.
 Slovenskí lovci duchov si na hrad pozvali aj špeciál-
neho hosśa - Michala Lengharta, ktorý pracuje pre Rádio 
Beta. Vo zverejnenom videu spomína na to, ako poèas 
letnej noènej prehliadky spolu s kolegami hercami poèu-
li na hrade detský plaè. „Bohužia¾, bol taký zaujímavý, 
že sa nedal identifikovaś. Keï sme išli za ním, stále sme 
ho poèuli rovnako. Ako keby nebol z jedného miesta,“ 
uviedol Michal s tým, že zisśovali, èi na hrade nezostalo 

nejaké dieśa, no žiadne nenašli. Hoci hlas zrete¾ne poèu-
lo osem ¾udí, nevyluèuje, že sa mohli aj mýliś. Po tomto 
zážitku si však všimli ešte jednu zaujímavú vec. Keï si 
pozerali fotografie z tohto podujatia, na jednej snímke si 
všimli „jasnú siluetu“ ženy v bielych šatách, ktorá sedela 
v okne. (Pozn. red.: snímku je detailnejšie vidno vo zve-
rejnenom videu.)
 Snímka bola zverejnená aj na sociálnej sieti Insta-
gram, kde na òu natrafili Slovak Ghost Hunters. Rozhodli 
sa preto navštíviś Beckovský hrad. Ako priznali, boli tu po 
prvýkrát a zaujala ich nielen ve¾kosś stavby, ale aj miestne 
povesti. Rozdelili sa preto do menších skupín a v niek-
torých èastiach hradu dokonca nastražili kamery a ïal-
šie zariadenia na meranie abnormálnych javov. Poèas 
natáèania zachytili vïaka špeciálnym prístrojom viacero 
zvukov èi slov, jednej èlenke tímu sa dokonca opakova-
ne vypla baterka. Paranormálne aktivity mala zachytiś aj 
termokamera. To, èo sa presne dialo, si môžete pozrieś 
vo videu. H¾adaèi záhad, ktorí v minulosti navštívili už via-
cero miest so zvláštnymi úkazmi, tvrdia, že všetky zábery 
sú skutoèné a niè nie je umelo dotvorené.  Kristína 

Jurzová
 Na kombosnímke žena v bielych šatách v okne 
Bánffyovskej delovej bašty na Beckovskom hrade. 
Foto: Michaela Tomíková.
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?time_continue
=2895&v=aV5lZUgueUI

Straší na Beckove? Slovenskí lovci duchov pátrali na hrade po Bielej pani

 Pod Obrázkom je najznámejšie miesto v beckovskom lesnom 
chotári. Nenašiel som jeho oznaèenie v žiadnej mape, pritom 
dlhé desaśroèia túto križovatku lesných ciest pod Lašidom 
nazývame „Pod Obrázkom“.  

 Už ako dieśa som vnímal jeho zvláštnu atmosféru. To bolo 
pred päśdesiatimi rokmi. Vtedy tam bol pribitý na strome malý 
kúsok preglejky, na ktorom bol prilepený svätý obrázok. Pod 
stromom bol pohár od kompótu, v ktorom boli natrhané lúène 
kvety. Pod¾a možností tej doby sa dlhé roky venovali údržbe 
tohto miesta rádové sestry vincentky z beckovského klášto-
ra.   

 Môj dedko mi spomínal, že v povojnovom období to bolo 
ob¾úbené miesto nede¾ných vychádzok Beckovanov. Tele-
vízory vtedy na Slovensku ešte neboli a o poèítaèoch nikto 
ani nesníval. Na lúke Pod Obrázkom sa hrávali deti, mláden-
ci nahovárali dievèatá a dospelí v tieni stromov debatovali a 
oddychovali. K vzniku pomenovania a ani k dôvodom umiest-
nenia obrázka som sa nedopátral. Ani informaèná tabu¾ka, 
ktorá je dnes jeho súèasśou, neuvádza jednoznaèné kedy, kto 
a preèo tam umiestnil svätý obrázok. Možno práve preto je to 

miesto také magické, èarovné a éterické. 
 Po odchode sestrièiek vincentiek z Beckova miesto pustlo. V roku 2016 partia dobrovo¾níkov 
pod vedením pána Strieženca a Vazovana priestor upravila. Pribudol kríž a masívne lavièky na 
odpoèinok. Následne vtedajší správca RK farnosti Mgr. Cyril Adam miesto vysvätil.  
 Dostaś sa Pod Obrázok je možné z viacerých strán. Hore Matiáškou alebo lúkami cez Proškôl-
ku. Pre menej znalých je najjednoduchšie ísś po zelenej turistickej znaèke. Od beckovskej lekárne 
vystúpaś hore hradnou cestou na Cipec. Z tohto triangulaèného bodu sa nám naskytnú krásne 
výh¾ady na stredné Považie. Pri dobrej vidite¾nosti jasne vidíme Ve¾kú Javorinu, ktorá odde¾uje 
Slovensko od Moravy. Ostré oko uvidí Ve¾ký Lopeník, na ktorom je pekná drevená vyhliadková 
veža. Niekde na severe tušíme Machnáè, ktorý sa vypína nad Drietomou. Na juhu „dymia“ Jaslov-
ské Bohunice. Zásobujú nás ve¾kým množstvom elektrickej energie, ale aj ukrývajú nebezpeèen-
stvo, na ktoré radšej ani nepomyslieś. 
 Pokraèujeme cez pekne udržiavaný slivkový sad, ktorý konèí v blízkosti farmy pána Cipciara. 
Opäś zaèneme stúpaś poved¾a elektrických oplôtkov pre dobytok. Cesta je tu vymletá prívalovými 
dažïami. Ak máme šśastie, uvidíme po pravej strane nádherné divadlo prírody. Krúžiace sokoly 
alebo myšiaky, ktoré sa vrhajú v strmom lete na svoju korisś ukrytú za krovinami. Ak znova naberajú 
výšku a opäś krúžia, neboli úspešné. Ak sa nám stratia z doh¾adu, vyhrali boj o prežitie.
 Posledný úsek cesty je rovinatý, dokonca aj s malým klesaním. Z Beckova to zvládnete poho-
dovou chôdzou za slabú hodinku. Ak máte blízko k duchovným hodnotám, urèite vás miesto posil-
ní a naèerpáte novú energiu. Ak ste zameraný viac na materiálne hodnoty, urèite váš srdcovociev-
ny systém ocení nenároènú prechádzku. P¾úca vám budú vïaèné za èistejší vzduch. Svaly aj kåby 
za primerané rozhýbanie a celé telo sa vám odmení hlbokým a zdravým spánkom. Už len si obuś 
tie správne topánky, aby ste nemali otlaky.   ¼ubomír Èikel

Magické miesto Pod Obrázkom
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 Tohtoroèná súśažná sezóna sa 
zaèala aj pre pretekárov Sloven-
skej asociácie fitness, kulturistiky 
a silového trojboja. Dòa 15. apríla 
2018 sa konali v Nitre Majstrovská 
Slovenska mužov a žien v kulturis-
tike, fitness, bodyfitness, Men´s 
physique. Úspech na nich dosia-
hol pretekár oddielu kulturistiky a fit-
ness P+D Jarábek Beckov, 30-roè-
ný Andrej Strapina. V kategórii 
Physique získal druhé miesto, a tak 
potvrdil svoje kvality a nenechal 
rozhodcov na pochybách, že patrí 
k špièke slovenských pretekárov. 
Svoju súśažnú kariéru zaèal premi-
érovým pretekom pred tromi rokmi, 
keï na Športfestivale v Trenèíne 
získal taktiež striebornú medailu. 
Jeho oddielový kolega Mário Pav-
lík majstrovstvá neabsolvoval. Bol 
práve v poslednej fáze pred pre-
tekmi a vo ve¾mi dobrej forme, keï 
mu choroba znemožnila štartovaś. 

Nebyś tejto prekážky, boli by sme sa tešili aj z Máriovej medaily. 
 Beckovský oddiel však reprezentoval Andrej so cśou, hovorí: „Prvý krok 
k úspechu podnikáme v našej hlave, pretože úspech je stav mysle. Ak 
chcete dosiahnuś úspech, zaènite premýš¾aś o sebe ako o úspešnom èlo-
veku. Život predsa nie je dobrý a zlý, èierny a biely. On len je a má mnoho 
farieb, prièom nikdy nestojíme dlho na jednom mieste. Neustále sa strie-
dajú obdobia rastu a pádov, radosti a smútkov, zmien a pokoja, harmónie 
a stresu. Niekedy to nemusíme ani chápaś. Úplne postaèí, že sa zastavíme 
a pozorujeme, ako naše telo, myse¾, srdce èi duša reagujú na rôzne situ-
ácie. Èo nás robí šśastnými a èo smutnými. Buïme radi, že cítime, že nie 
sme bezoh¾adní a apatickí.“
 Na otázku trénera Pavla Jarábka oh¾adne predsavzatí a plánov do 
budúcnosti odpovedá: „Každopádne je pre mòa obrovský úspech nabraś 
každý rok aspoò 2-3 kg svalovej hmoty, pretože som typom postavy ekto-
morf. Ale zo slabín sa snažím budovaś prednosti, nezáleží mi na tom, ako 
dlho to potrvá, pretože cesta je cie¾ a mojím cie¾om je cesta k stále lepšej 
forme. Hlavným úspechom je pre mòa funkèné, flexibilné telo, pevné jadro, 
dynamická sila a dobrá kondícia.“   Ing. Darina Jarábková

STRIEBRO JE DOMA!

 Pod týmto nadpisom sa skrýva pradávny cyklus jarného rozmnožovania 
obojživelníkov z našej prírody. Nepotrebujú toho ve¾a, skokanom staèí  nevy-
schýnajúca mláka na ceste, ropuchy potrebujú väèší objem stojacej vody, 
ako sú màtve ramená riek, rybníèky a rôzne vodohospodárske diela. U nás 
sa ropuchy rozmnožujú na Trbockom v màtvom ramene Váhu a na Bodov-
ských bagroviskách oznaèených ako Bodovka II.
 Aj v tomto roku boli na úseku Bodovka II. vybudované zábrany. Spolu 
s CHKO Biele Karpaty sa kopania ryhy 23. marca z Beckova zúèastnili: P. 
Èikel, Ing. Maslo a Ing. Neboháè. Okolo 
cesty sa ryha prvýkrát vyorala konským plu-
hom śahaným terénnym autom ISUZU.
 Tento rok bol na màtvom ramene Váhu 
z tých zlých rokov najhorší. Preniesli sme len 
15 skokanov hnedých. Ropúch sme prenies-
li cez cestu a odsledovali do 100 kusov. Môj 
laický poh¾ad na vec je, že pri intenzívnom 
rybnom obhospodarovaní vodnej plochy 
na to doplácajú obojživelníky po vyliahnutí, 
nako¾ko patria do potravného reśazca rýb.
 Na štrkovisku Bodovka II. pozorujeme 
zaujímavý vývoj populácie ropúch. Od roku 
2002 populácia z 406 prenesených kusov 
narástla v roku 2015 na 13.631 žiab. Pokles 
za posledné tri roky sa zastavil na tohtoroè-
nom èísle 5.088 žiab. Úhyn klesol pod 1,5%. 
Celú dynamiku populácie žiab je názorne 

vidieś na priloženom grafe.
 Do tohtoroèného prenosu žiab trvajúceho od 29. marca do 13. apríla sa 
zapojilo 14 dospelých a 3 deti. Z Beckova 4 èlenovia SZOPK: P. Kaplavka, 
V. Maslo, D. Syrùèková a M. Syrùèek. Chodila s nami ešte Mirka Syrùèko-
vá a Karin. Osem ïalších dospelých lovcov žiab a dve deti boli z Hôrky nad 
Váhom, Trenèianskej Turnej a Trenèína. Deśom sme dávali malé obèerstvenie.
 Ïakujem všetkým zúèastneným na prenose žiab a teším sa na ïalšiu 
migráciu.   Ing. Viliam Maslo

Žabky zopakovali svoj rozmnožovací cyklus

ROK PRENESENÉ ŽABY ZABITÉ ŽABY

2002 406 81

2003 854 132

2004 2165 294

2005 2098 193

2006 2976 278

2007 3590 451

2008 6841 450

2009 4921 369

2010 7667 176

2011 8639 252

2012 4800 77

2013 4878 211

2014 9098 326

2015 13631 283

2016 5949 171

2017 4271 88

2018 5088 87

Èlenka teamu Ellite PRO Slovakia Adela
ONDREJOVIÈOVÁ na svojej prvej 
tohoroènej súśaži 24. 3. 2018 v Grécku, 
PRO Nafplio Show, v kategórii bodyfitne-
ss, nedala súperkám najmenšiu šancu a 
zvíśazila. Priamym postupom si zabezpe-
èila právo súśažiś na Majstrovstvách sveta 
profesionálov. 15. 4. 2018 sa výnimoène 
predstaví slovenskému publiku na med-
zinárodnej PRO súśaži v Nitre, potom ju 
èaká ïalšia súśaž v africkom Johannes-
burgu a v Španielsku.    JO

Foto: súkromný archív z FB Adely 
Ondrejovièovej

Adela - úspešný zaèiatok sezóny 

 Každý z nás vie, že k svetovým dòom patrí aj celoroène aktuálny Deò 
Zeme. Hoci poznáme jeho význam, nie každý si ho vysvet¾uje správ-
ne. Rôzne sprievodné akcie - prednášky, brigády, èistenie verejných 
priestranstiev - apelujú na ¾udí a pripomínajú so zdvihnutým výstražným 
prstom, že sa sami pripravujeme o znesite¾né životné prostredie jeho 
úmyselným zneèisśovaním. Myslím tým stále sa plniace a novovznika-
júce èierne skládky. Smutné však je, ak pri jarnom upratovaní mrazni-
èiek, skonèia balíèky bio zeleniny vyhodené na bio zemine v prírode, 
pekne zabalené v nieko¾kovrstvovej umelej fólii... Ing. D. Jarábková

Deò Zeme alebo bio produkty
na bio smetisko?



 Uplynulo už 10 rokov od 800 výroèia prvej 
písomnej zmienky o Beckove. Vtedy sme si ako 
ochrancovia prírody, t. j. èlenovia Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v 
Beckove, dovolili na podnet starostu Karola Pavlovièa 
aj za finanènej podpory obce, usporiadaś v našom 
chotári 7. roèník orchideí Strážovských vrchov. 
Prieskumu sa vtedy u nás a v širokom okolí zúèastnili 
orchideári a botanici z Bánoviec nad Bebravou, Brna, 
Prahy a Bratislavy.
 Po desaśroèných výjazdoch za orchideami po 
Európe, Slovensku, v našom chotári a štúdiom 
odbornej literatúry dovolím si vám priblížiś beckovské 
orchidey, t. j. tie, ktoré sa nachádzajú v našom chotá-
ri, katastrálnom území.
 Zaènem trocha históriou, paleobotanikou. Ján 
Vieweg uvádza, že moderné kvitnúce rastliny sa 
zaèali objavovaś na Zemi asi pred 140 miliónmi rokov 
v období kriedy. Diverzifikácia rastlín pred 100 mili-
ónmi rokov naštartovala zrejme aj vznik väzby medzi 
ope¾ujúcim hmyzom a potravou poskytovanou rastli-
nami. Podrobné molekulárne štúdium spolu s inými 
jednoklíènolistovými rastlinami prakontinentu Gon-
dwana posunuli poèiatok samostatnej èe¾ade vsta-
vaèovitých do doby medzi 120 až 80 miliónov rokov. 
V roku 2017 bola v botanickom žurnále Linneovskej 
spoloènosti publikovaná správa o náleze bryliek fosíl-
nej orchidei starej 45 - 55 miliónov rokov v kúsku bal-
tického jantáru (eocén). Ide o doteraz najstaršiu fosí-
liu, ktorú môžeme jednoznaène priradiś vstavaèovitej 
rastline. V súèasnosti èe¾aï vstavaèovité má približne 
30 000 druhov, je to najbohatšia èe¾aï na svete. 
V našom klimatickom pásme rastú geofyty, t. j. orchi-
dey s obnovovacími orgánmi (korene, h¾uze) umiest-
nenými v zemi a saprofyty, nemajúce zelené listové 
farbivo chlorofyl. Sú hnedé so šupinami podobne ako 
zárazy.
 V našich zemepisných podmienkach spôsob 
rozšírenia orchideí je stále viazaný na ich súèasný 
udržate¾ný stav. Môžeme povedaś, že v kedysi zales-
nenom Slovensku k rozšíreniu orchideí dopomohli 
¾udia poèas valašskej, nemeckej a kopanièiarskej 
kolonizácie, t. j. odlesnením a následne využívaním 
pozemkov na extenzívnu pastvu. Vhodné podmien-
ky pre rast orchideí zabezpeèovalo poèas mnohých 
stároèí ekologické hospodárenie bez používania 
chemických prostriedkov, pravidelné kosenie alebo 
extenzívne pasenie tiež prispievalo k potláèaniu kon-
kurenène silnejších rastlín.
 Èo si myslíte, ko¾ko druhov orchideí máme 
v našom chotári? Odpoviem postupne, najprv zaènem 
s tými, ktoré zbadá aj necvièené oko pozorovate¾a.
 Na jar v apríli zaèína kvitnúś vstavaè bledý (Orchis 

pallens) - tento má obsade-
ný  kopec z gutensteinských 
vápencov nazývaný Buko-
vinky. Rastie v lese, ale aj na 
okraji lúky a pod vedením 
vysokého napätia na nami 
pomenovanej Genofondo-
vej ploche Orchis Bukovin-
ky. Jeden nekvitnúci sterilný 
kus som našiel i v Prírodnej 
rezervácii Sychrov. Doteraz 
bol najlepší rok 2017, keï 
bolo napoèítaných 44 kvit-
núcich a 42 ružíc mladých 

nekvitnúcich rastlín. Zvýšenú pozornosś zo strany 
ochrancov prírody (SZOPK) si vyžaduje len lokalita 

medzi vedením vysokého napätia, ak bude zarastaś 
krovím, hrozí, že bude vymulèovaná správcom vyso-
kého napätia. Spoloèenská hodnota jedného vstava-
èa bledého je 23 €.
Koncom apríla v úplne inom prostredí a na inom geo-
logickom podklade rastie ïalšia orchidea, vstavaè 
obyèajný (Anacam-
ptis morio). Kra¾uje 
na Horných Lipkách 
od Skalického jar-
ka až po kótu Lipky 
s náuèným panelom 
Náuèného chodníka 
Beckovské Skalice. 
Podložie tvoria ružo-
vé až biele kremence 
lúžnanského súvrst-
via. Vstavaè obyèajný, 
v minulosti najbežnej-
ší druh, v dnešnej dobe prežíva len vïaka ochranár-
skym menažmentovým zásahom, t. j. likvidovaním sta-
rej trávy a krovia. Naša organizácia tu pravidelne tieto 
práce prevádza od roku 2005. Najviac sme napoèítali 
63 kvitnúcich kusov v roku 2017. Spoloèenská hod-
nota jedného vstavaèa obyèajného je 37 €.
 S prvými májovými dòami sa o slovo hlási u nás 
najpoèetnejšia lúèna orchidea vstavaè trojzubý 

(Neotinea tridentata). Ras-
tie na zásaditých výslnných 
lúkach od GP Poniklecova 
medza, GP Aragonitova 
medza, PR Beckovské Ska-
lice, GP Filinova lúka a pod 
Bukovinkami. V PR Beckov-
ské Skalice rastie i biela for-
ma kvetu na horcovej lúke. 
U nás ve¾mi bohatá orchi-
dea, ale v Èechách a na 
Morave je už vzácna. V roku 

2017 rástli u nás tisícky vstavaèov trojzubých. Manaž-
mentové práce prevádzame spolu s CHKO Biele Karpa-
ty. Spoloèenská hodnota vstavaèa trojzubého je 92 €.
 S 10 dòovým oneskorením zaèína v máji kvitnúś 
ïalšia lúèna orchidea, vstavaè vojenský (Orchis mili-
taris). Je to krásna, ružovo 
kvitnúca, až 50 cm vysoká 
rastlina. Má podobné náro-
ky na stanovište ako vstavaè 
trojzubý. Objavili sme ho 
na nových lokalitách: GP 
Satinova lúka, GP Orchis 
Váh a pod Bukovinkami 
a na Záborí. Je hojný, vo 
výnimoèných rokoch kvitnú 
stovky rastlín. Nároky na 
manažment má podobné 
ako vstavaè trojzubý. Spolo-
èenská hodnota vstavaèa vojenského je 69 €.
 Pred 15 rokmi bol nájdený jeden exemplár vsta-
vaèa purpurového (Orchis purpurea Huds.) v Prí-
rodnej rezervácii Beckovské Skalice. Je to krásna až 
90 cm vysoká rastlina. Rastie na vápnitých pôdach na 
lesných okrajoch, zarastajúcich lúkach a pasienkoch. 
Spoloèenská hodnota vstavaèa purpurového je 51 €.
 K ïalším lúènym orchideám, ale už zeleno kvitnú-
cim, patrí bradáèik vajcovolistý (Listera ovata). Inde 
bežný na mokrejších lúkach a okrajoch lesa a lesných 
ciest, u nás vzácny na suchých Beckovských Skali-
ciach do 20 kusov. Naposledy, v roku 2017, sme 

našli 2 ks na Malom Ružennom.
 Ïalšia skupina orchideí sú orchidey rastúce 
v lese a na jeho okrajoch koncom mája a v lete. Med-
zi najskôr kvitnúce orchidey v lese patrí bielo kvitnúca 
prilbovka biela (Cephalanthera damasonium). U nás 
výskyt v tisícoch na vápnitých pôdach Beckovských 
Skalíc, Horných Lipiek, Sychrova a GP Satinova lúka. 
Spoloèenská hodnota prilbovky bielej je 14 €.
 Jej èervená forma prilbovka èervená (Cepha-
lanthera rubra) má podobné nároky na pôdu ako 
prilbovka biela. Prvý výskyt v roku 1992 na Sychro-
ve zanikol v dôsledku zmeny lesnej kultúry (výsadba 
jaseòa). V roku 2016 sme ju našli na Ve¾kom Ružen-
nom v poète 9 kusov. Spoloèenská hodnota prilbovky 
èervenej je 23 €.
 Máme aj hnedo kvitnúcu orchideu hniezdovku 
hlístovú (Neottia nidus-avis) bez chlorofilu, so zakr-
patenými listami do šupín. Je to najhojnejší druh 
z èe¾ade Orchidaceae na Slovensku. U nás sa vysky-
tuje v stovkách kusov v  lesoch a na okrajoch lúk na 
humusových pôdach.
 Bielo kvitnúca a navyše v noci intenzívne voòajú-
ca orchidea vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) 
kvitne v júni v lese na Bukovinkách, ope¾ujú ju noèné 
motýle. V roku 2010 som napoèítal 49 kusov.
 V roku 2016 sme objavili pravdepodobne kruš-
tík rožkatý (Epipactis muelleri Godfery) so žltoze-
lenými kvetmi na Ve¾kom Ružennom, Šimkovej lúke 
a GP Satinova lúka. V roku 2017 pre ve¾ké sucho 
a množstvo vošiek kvety v pukoch zaschli, èím sa 
nám nepodarilo presnejšie urèiś druh, napoèítali sme 
22 kruštíkov. Spoloèenská hodnota kruštíka rožkaté-
ho je 23 €.
  Tiež sa nám nepodarilo urèiś ïalší druh kruštíka 
s modrofialovými listami odspodu a fialovou stopkou,  
pretože nekvitol. Mohol to byś kruštík útly (Epipactis 
pseudopurpurata Mereïa) alebo kruštík modrofialo-
vý. V roku 2016 som našiel 2 kusy pod Drienovým 
kopcom pri Šimkovej lúke.
 V Beckove máme aj zástupcu stredomorských 
orchideí. Všetky druhy hmyzovníkov majú typický 
vegetaèný rytmus mediteránnych h¾uznatých orchi-
deí, vytvárajú listy (ružicu) už na jeseò, a preto sa 
dobre h¾adajú a poèítajú cez suchú zimu a skoro na 
jar. V èase kvitnutia majú tieto lístky už zaschnuté.
 Náš hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana 
András) je kríženec hmyzov-
níka èmelákovitého a hmy-
zovníka cornuta, ktorý už 
u nás vyhynul. Meno dostal 
na poèesś významného slo-
venského botanika a poly-
histora Jozefa ¼udovíta 
Holubyho. Hmyzovník rastie 
v PR Beckovské Skalice, 
kvitne v júni. Jeho poèet-
nosś bola v roku 2008 - 13 
ks, 2016 - 8 ks a v roku 
2017 jedna kvitnúca rastlina. Kvitnutie je ovplyvòova-
né prírodnými podmienkami. Spoloèenská hodnota 
hmyzovníka Holubyho je 276 €.
 Postupne sme sa zatia¾ dostali k èíslu 13 rastú-
cich druhov orchideí v beckovskom chotári. Slovíè-
ko zatia¾ som použil zámerne, pretože kruštíky nám 
môžu pripraviś ïalšie prekvapenie.
 Ako ochranca prírody sa držím hesla „Poznaj 
a chráò“ a ako ste si preèítali, máme stále èo pozná-
vaś a hlavne chráòme si našu krásnu beckovskú príro-
du!  Ing. Viliam Maslo 
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