
Ročník XXIV. číslo 3 - jún 2019 0,27 eur

www.obec-beckov.sk

Beckovské   NOVINY

Kaštie¾ Strážky
Stála expozícia diel Ladislava Mednyánszkeho

Exkurzia k 100. výroèiu úmrtia beckovského rodáka
19. jún 2019

Foto: DB



Vážení obèania,
 v rámci projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Ministerstvo vnútra SR zriadilo 
stabilné, verejne prístupné Informaèné kancelárie Kontaktných bodov, ktoré 
poskytujú odborné služby obetiam trestných èinov.
 Obetiam trestných èinov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor 
na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na 
základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpeèia 
obeti alebo potencionálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskyt-
nutiu pomoci.
 Odborné poradenstvo poskytujú externí odborníci vo vymedzenom rozsa-
hu v rámci bezplatnej služby poskytovanej Informaènou kanceláriou klientovi 
- obeti formou osobného kontaktu, telefonicky, príp. e-mailom - v závislosti od 
konkrétneho prípadu. Hlavnou úlohou informaèných kancelárií vo vzśahu ku 
klientom - obetiam je zjednodušenie procesných krokov k službám, èo v praxi 

znamená, že klient po úvodnom rozhovore s koordinátorom, resp. asistentom, 
na základe jeho vyhodnotenia bude odporuèený priamo na spolupracujúce-
ho odborníka v príslušnej oblasti - sociálneho pracovníka, psychológa, resp. 
právnika.
 Dòa 14. 3. 2019 bola pre verejnosś otvorená piata z ôsmych krajských 
Informaèných kancelárií Kontaktných bodov na Okresnom úrade v Trenèíne.
Adresa:  Regionálna kancelária Trenèín
   Kancelária è. 148
   Budova Okresného úradu Trenèín
   Hviezdoslavova 3
   911 01 Trenèín 
   Tel: +421 32 74 11 250
   url: http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality
projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov k službám a vytvorenie kon-
taktných bodov pre obete, Kód projektu ITMS2014+: 314011L605

 Poslanci na zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov dòa
17. 5. 2019 schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.47/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení 
zo zasadnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 22.3.2019 bez pripomienok.
uz.è.48/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vymenovanie zvo-
leného riadite¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove Mgr. Jozefa Pekarovièa 
do funkcie.
uz.è.49/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu riadite¾a 
základnej školy Mgr. Jozefa Pekarovièa o zápise detí do 1. roèníka ZŠ s MŠ 
J.M. Hurbana v Beckove bez pripomienok.
uz.è.50/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Výroèné správy 
organizácií, ktorým obec pride¾uje dotácie z rozpoètu obce:
- Výroènú správu Dobrovo¾ného hasièského zboru v Beckove, predloženú 
velite¾om OHZ p. Marekom Šutovským;
- Výroènú správu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Beckove, predloženú predsedníèkou ZO p. Evou Budíkovou;
- Výroènú správu Obecného športového klubu Slovan Beckov, predloženú p. 
Davidom Kaèerekom;
- Výroènú správu základnej organizácie ochrancov prírody a krajiny, pre-
dloženú Ing. Viliamom Maslom.
- Informáciu o èinnosti Po¾ovníckeho združenia Hurban Beckov predložil 
tajomník organizácie Ing. M. Jambor.
uz.è.51/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu z výroè-
nej správy Záujmového združenia PO Hrad Beckov bez pripomienok.
uz.è.52/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k èerpaniu rozpoètu obce za 1. štvrśrok 2019.
uz.è.53/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie èerpanie rozpoètu 
obce za 1. štvrśrok 2019 bez pripomienok.
uz.è.54/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k zmene rozpoètu obce na rok 2019 è.2.
uz.è.55/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu obce Bec-
kov na rok 2019 è.2 bez pripomienok.
uz.è.56/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o podaných projektoch a realizácii projektov v obci bez pripomienok.
b) Obecné zastupite¾stvo súhlasí s financovaním spoluúèasti obce na pro-
jekt „Kamerový systém v obci Beckov“ minimálne vo výške 5% z celkových 

nákladov na projekt, prièom maximálna výška spoluúèasti predstavuje èiast-
ku 1 038,00 €.
c) Obecné zastupite¾stvo súhlasilo so zámerom obnoviś hasièskú zbrojnicu 
a uchádzaś sa o dotáciu z MV SR v rámci výzvy - Podpora zvýšenia ochrany 
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie sta-
vieb, nadobudnutie budov na úèel hasièských staníc a hasièských zbrojníc.
uz.è.57/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo predkladaś návrhy na Cenu 
obce písomne s odôvodnením, v zmysle štatútu obce do termínu zasadnutia 
ïalšieho obecného zastupite¾stva do 28.6.2019.
uz.è.58/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Ing. Šte-
fana Seiferta, bytom Nová Dubnica, SNP è.73/4 oh¾adne zámeny pozemkov 
par. è. 1908/6 a 1908/8 za pozemok parc.è.1757/2 vo vlastníctve obce. 
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo stavebnej komisii zorganizovaś obhliadku 
dotknutých území za úèasti poslancov obecného zastupite¾stva. 
uz.è.59/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Moni-
ky Èikelovej, bytom Beckov è. 461, o umožnenie civilného obradu uzavretia 
manželstva na dolnom nádvorí Hradu Beckov dòa 31.8.2019.
b) Obecné zastupite¾stvo povolilo umožniś civilný obrad uzavretia manželstva 
na dolnom nádvorí Hradu Beckov dòa 31.8.2019, na základe žiadosti Moniky 
Èikelovej, bytom Beckov è.461, za podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy 
so Záujmovým združením PO Hrad Beckov ako prevádzkovate¾a a dodržania 
finanèných požiadaviek obce.
uz.è.60/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś o pre-
nájom priestorov klubu pri parku, Beckov è. 8, za úèelom prevádzkovania 
športovej èinnosti - hádzanie šípok na terè.
b) OZ súhlasí s prenájmom priestorov èasti klubu pri parku, Beckov è. 8, za 
úèelom prevádzkovania športovej èinnosti - hádzanie šípok na terè.
c) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu vypracovaś návrh podmie-
nok prenájmu klubu pri parku.
uz.è.61/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vyjadrenie spra-
covate¾a ÚPN-O Beckov k využitiu výrobnej zóny V3 za obecným úradom 
a využitím lokality Záhumnie, uložilo obecnému úradu zorganizovaś pracovné 
stretnutie poslancov so spracovate¾om ÚPN-O.
uz.è.62/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu z roko-
vania finanènej komisie k návrhu vylepšenia správy daòových a nedaòových 
nedoplatkov.    Spracovala A. Benková

Uznesenia obecného zastupite¾stva
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Daniel Hladký - starosta; 0905 506 021; 77427 20
       starosta@obec-beckov.sk 
Zdenka Krasòanská - hlavná kontrolórka - 77427 24; 0902 911 452;
       kontrolorka@obec-beckov.sk 
Anna Benková - matrika, ev. obyvate¾stva, podate¾òa, stavebná agenda
        77427 21; beckov@obec-beckov.sk 
Ing. ¼ubomír Èikel - úètovníctvo, nahlasovanie vývozu fekálií, POKLADÒA
          7742 725; 0903 742 725; uctaren@obec-beckov.sk 
Ing. Marika Jurèacková - projekty, personalistika a mzdy,
    majetok obce; 0917 694 611; projekty@obec-beckov.sk
Mgr. Dana Badžgoòová - sociálne, web, knižnica, Beckovské noviny -
        77427 22; socialne@obec-beckov.sk 

Alica Stehlíková - pracovníèka pre OcÚ, KD, klub a zdr. stredisko
     0907 072 382; alica.stehlikova@gmail.com 
Peter Èaòo - pracovník OP; 0904 847 222
Miroslav Malec, Drahoslav Minárik, Peter Heldes, Peter Huorka
- pracovníci OP
Vývoz fekálií - 0904 882 333

Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov
Mgr. Peter Pastier - výkonný riadite¾ - 0948 216 735
         riaditel@hrad-beckov.sk 
Iveta Martišová - administratíva - 032 77427 27; info@hrad-beckov.sk 

Pohrebníctvo - Štefan Buèek - 0904230875 

OBECNÝ ÚRAD BECKOV

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov
k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“



 Od Mikuláša 2018, kedy sa konalo ustanovujúce obecné zastupite¾stvo, 
na ktorom boli do funkcií uvedení starosta obce Daniel Hladký a deviati 
poslanci Obecného zastupite¾stva obce Beckov, už ubehlo viac ako pol 
roka. Za ten èas obec žila svojím vlastným životom, do ktorého patrí aj sprá-
va vecí verejných. Nové obecné zastupite¾stvo sa zišlo šesśkrát, starosta 
obce za šesś mesiacov musel riešiś množstvo plánovaných aj neèakaných 
záležitostí. Na to, ako sa mu darilo, a teda ako sa darilo aj našej obci, sme 
sa za vás, našich èitate¾ov a obyvate¾ov Beckova, spýtali starostu obce p. 
Daniela Hladkého. 
 1. Vrátim sa k poèiatku, k vo¾bám. Výsledok bol potvrdením oèaká-
vania vás aj volièov  - zvíśazili ste a po 30 rokoch sa do funkcie starostu 
dostal stopercentný Beckovèan. S odstupom èasu, myslíte si, je to vaša 
výhoda maś podporu rodiny, kamarátov, domáceho prostredia?
 Na zaèiatku chcem znovu poïakovaś všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. 
Opakujem sa, keï prehlásim, že je to pre mòa ve¾ká èesś a zároveò zodpo-
vednosś nesklamaś ¾udí, ktorí mi takto prejavili dôveru. Nemyslím si, že byś 
rodeným Beckovanom je tá jediná a správna „kvalififikácia“ na post starostu 
obce. Každopádne to zatia¾ pociśujem ako „výhodu domáceho prostredia“, 
pretože ešte aj dnes prijímam gratulácie k zvoleniu. A dokonca od ¾udí, od 
ktorých som to neèakal. 
 2. Od prvých pocitov radosti bolo treba sa rýchlo zorientovaś v pra-
covných veciach. Èo sa ukázalo v tejto funkcii ako nároèné a èo, nao-
pak, ¾ahšie, ako sa vám videlo spoèiatku?
 Urèite som pociśoval ako výhodu to, že som bol v predchádzajúcom 
volebnom období èlenom finanènej komisie a obecného zastupite¾stva. 
Ale, ako sa hovorí, bol som vtedy na druhej strane barikády, kedy som 
dostával predpripravené dokumenty na schválenie. Dnes ich musím s pra-
covníkmi OcU pripravovaś a aj obhajovaś. A to je iný poh¾ad na veci verejné. 
Na prvom školení novozvolených starostov nám bolo povedané, že tento 
štát nám zveril cca 4800 kompetencií. Ťažko si vie niekto predstaviś, èo 
všetko to znamená, ak to neskúsi. 
 3. Prvé verejné stretnutia s obèanmi boli na poèetných kultúrnych 
podujatiach, poènúc Mikulášom a konèiac exkurziou v Strážkach. Spon-
tánne reakcie obèanov boli pre vás iste povzbudením. Reagujete na prí-
padné podnety obèanov, alebo  - kedy majú u vás dvere otvorené? 
 Kedyko¾vek. A to nemyslím iba symbolicky. Každý, kto príde, nájde 
moje dvere otvorené. Nikoho neodmietnem a som vždy prístupný akému-
ko¾vek rozhovoru, prípadne pripomienkam.
 4. Najdôležitejším podujatím v tomto roku bolo pripomenutie si 100. 
výroèia úmrtia nášho rodáka, významného európskeho maliara Ladisla-
va Mednyánszkeho 4. 5. 2019. Naplnili sa vaše oèakávania? 
 Myslím si, že spomienková udalosś sa vydarila. Nezaznamenal som 
jedinú negatívnu reakciu, aj keï zrod celej akcie nebol jednoduchý. Urèite 
sa to dalo spraviś celé aj trochu inak, ale pre krátkosś èasu sme sa snažili 
zorganizovaś všetko èo najefektívnejšie. Ve¾ká vïaka patrí všetkým, ktorí 
akouko¾vek troškou prispeli k zdarnému priebehu. Za seba ešte dodám, 
že som mimoriadne rád, keï sa po dlhých desaśroèiach koneène podarilo 
odhaliś plnohodnotný pamätník jednému z našich slávnych rodákov.
 5. Aké kultúrne podujatie sa pripravuje na prázdninové obdobie? 
 Poèas prázdninového obdobia najskôr nadviažeme na spomienku na 
Ladislava Medòanského. Nadšenci umenia usporiadajú Medòanského 
plenér - stretnutie umelcov, ktorí budú 12. - 14. júla tvoriś v našej obci. 
Akcie sa zúèastnia aj nadané deti z našej obce. Ich diela budú v nede¾u 
vystavené v priestore, kde stál kaštie¾ Medòanských. Jedná sa o úvodný 

roèník a boli by sme radi, keby sa podarilo založiś každoroènú tradíciu také-
hoto podujatia. Ïalej to budú tradièné Beckovské slávnosti a v auguste Dni 
obce. 
 6. Obec postihli aj nepríjemné veci  - havária vodovodu, problémy 
v zdravotnom stredisku, v škole, naposledy prívalové dažde  - dalo sa 
všetko do poriadku? 
 Už v zimnom období sme mali krátko po sebe tri havárie na vodovod-
nom potrubí. Našśastie,  spoloènosś TVK a.s. sa dokázala postaraś o ich 
odstránenie ve¾mi promtne a profesionálne. 
 V škole boli opätovné problémy s odtokom odpadových vôd. Tam sme 
pristúpili k osadeniu novej žumpy a kompletnej výmene kanalizaèného 
potrubia. Podobný problém sa vyskytol aj v škôlke, našśastie, ale menšieho 
rozsahu a náprava by mala byś vykonaná zaèiatkom prázdnin.
 Prívalové dažde nás preverili. Vïaka firme REX sa podaril vèas vyèistiś 
odtokový kanál v èasti Matiáška až za cintorín. O dva dni na to prišiel prvý 
prívalový dážï. Ako sa hovorí, stihli sme to o 5 minút 12. Ïalší príval dažïa 
doniesol ve¾ké naplaveniny od cesty z tehelne. Aj toto sme v spolupráci 
s firmou REX vyriešili a dokonca dostali ïakovný telefonát od záhradkárov 
zo Sychrova. 
 7. V súvislosti so zve¾adením majetku obce mi nedá nespýtaś sa na 
èoraz úbohejšiu kúriu Dubnických  - je riešenie na jej záchranu, ktoré 
by bolo prijate¾né pre našu obec? Historické jadro bez kúrie je pre mno-
hých obèanov a návštevníkov vlastne nepredstavite¾né... 
 O tomto prípade sa popísalo už ve¾a, èi už v našich novinách alebo aj 
tých celoslovenských. Situácia je už kritická a hrozí zrútenie celého objek-
tu. Intenzívne komunikujem s riadite¾kou pamiatkového úradu a èrtá sa urèi-
té riešenie na záchranu objektu. Ale hovoriś teraz o riešení by bolo ešte 
predèasné.
 8. Mnohých obèanov  trápia aj obecné chodníky a park i jeho okolie  
- aké sú v súèasnosti možnosti obce? 
 Máme v pláne dorobiś ïalšie úseky chodníkov tak, aby boli v jednom 
celku zrekonštruované od školy až po obecný úrad. Takisto oproti OD 
Jednota smerom von z obce. V okolí parku máme naplánovanú väèšiu 
zmenu. Jedná sa o zmenu dopravy a následne parkovania v centre obce. 
Je potrebný väèší stavebný zásah do telesa cesty a odtokového kanála. 
Momentálne sa nachádzame v štádiu projektovej prípravy. V parku bude 
osadená nová detská veža s preliezkou už zaèiatkom prázdnin.    DB

STRETNUTIE SO STAROSTOM
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 Záver školského roka býva „nabitý“ finišovaním, dorábaním rôznych 
pedagogických dokumentov, upratovaním, no zároveò sa všetci tešia 
na letné prázdniny. A v tomto rušnom období nám do školy prišla ve¾mi 
príjemná správa – odozva na Deò narcisov.
 Liga proti rakovine našej základnej škole poslala diplom i ïakovný 
list za nezištnú dobrovo¾nícku pomoc pri organizovaní verejnej finanènej 
zbierky. Za náš èas, nasadenie, energiu i ochotu pomôcś. 11. apríla 
2019 slovenské ulice zaplavili žlté narcisy a beckovské ulice s nimi preš-
li žiaci deviateho roèníka. Celková vyzbieraná suma na Slovensku bola 
1 117 367,95 €. Bol to najvyšší výnos v celej histórii zbierky. Samozrej-
me, všetci sa tešíme, že sme mohli pomôcś. Bude nám cśou opäś sa 
zapojiś kedyko¾vek v budúcnosti.      Ing. Kuèerová Katarína 

DEÒ NARCISOV - POÏAKOVANIE 
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 Vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a školy alebo riadite¾a školského 
zariadenia  sa riadi zákonom è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Riadite¾a vymenúva na dobu funkèného obdobia a odvoláva zriaïovate¾ 
školy.
2. Zriaïovate¾ vymenúva riadite¾a na päśroèné funkèné obdobie na návrh 
rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riadite¾a na základe 
výsledkov výberového konania.
3. Zriaïovate¾ do 30 dní odo dòa predloženia návrhu rady školy vymenuje 
riadite¾a alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom 
rade školy.
  Výberové konanie má zákonom presne predpísané pravidlá a èasový 
harmonogram a vedie ho predseda rady školy.
13 èlenná výberová komisia pozostáva z 11 èlenov rady školy a dvoch dele-
govaných zástupcov štátu:
* zástupkyòa okresného úradu  Trenèín - odbor školstva
* zástupkyòa Štátnej školskej inšpekcie - školské inšpekèné centrum Tren-
èín (zloženie RŠ nájdete na stránke školy: https://zs-beckov.edupage.org/?).
  Výberové konanie sa konalo dòa 24. 4. 2019. Do výberového konania 
sa prihlásili dvaja uchádzaèi: Mgr. Lenka Mráziková a Mgr. Jozef Pekaroviè. 
Vo výberovom konaní uspel a nadpoloviènú väèšinu hlasov všetkých èlenov 
výberovej komisie získal Mgr. Jozef Pekaroviè.
  Na základe návrhu na vymenovanie riadite¾a školy, vymenoval starosta 
obce Beckov na 4. zasadnutí Obecného zastupite¾stva v Beckove dòa 17. 
5. 2019, za riadite¾a školy na funkèné obdobie 2019 - 2024, pána Mgr. 
Jozefa Pekarovièa.
  Dovo¾ujem si zaželaś staronovému riadite¾ovi a celému kolektívu pracov-
níkov našej obecnej školy pevné zdravie a ve¾a síl do ich zodpovednej prá-
ce. Vaša práca je nároèná, ale zároveò krásna a tvorivá. Prajem vám málo 
śažkých a ve¾a úsmevných chví¾, poslušných a šikovných žiakov a spolupra-
cujúcich rodièov.   Ing. Ján Macejka,

predseda rady školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

Vo¾ba a vymenovanie riadite¾a
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

Poïakovanie uèite¾om
 Ako jeden zo skúsenejších rodièov a predseda rady školy môžem kon-
štatovaś, že napriek rôznym klebetám zlých jazykov, povolanie uèite¾a nie 
je ¾ahké. Vyžaduje trpezlivosś, pevné nervy, ochotu, porozumenie a lásku 
k deśom. Prácu uèite¾a nemôže vykonávaś hocikto. Vyžaduje si ve¾a úsilia.
 Dovolím si, pri príležitosti ukonèenia školského roka, v mene všetkých 
žiakov a rodièov, uèite¾om poïakovaś.
 Ïakujem vám za všetko úsilie, èo venujete našim deśom, za lásku ktorú
im dávate, za pochopenie, ktoré pre ne máte. Ïakujem vám za trpezlivosś 
s nami rodièmi a pevné nervy, ktoré niekedy pri kontakte s nami potrebu-
jete.
 Urèite sa spolu zhodneme, že deti sú pre rodièov, aj pre uèite¾ov to 
najcennejšie, èo máme.
 Prajem Vám, pani uèite¾ky a páni uèitelia, krásne a horúce leto, ve¾a 
dovolenkových zážitkov a naèerpanie nových síl, pretože od septembra sa 
kolotoè roztáèa odznova...      Ing. Ján Macejka, predseda rady školy

 V sobotu 22. 6. sa konal už 3. 
roèník súśaže v bicyklovaní na Barine 
- Barina Cup 2019. Bohatá úèasś, 
perfektná nálada a zanietení preteká-
ri! Blahoželáme, vyhrali všetci! 
 Chcem poïakovaś všetkým deśom 
a ich rodièom za podporu a záujem. 
 Teším sa na ïalší roèník tejto 
súśaže.      Ing. Marek Jambor

BARINA CUP
2019

Na konári píska drozd,
prvý, druhý, tretí,

že k nám opäś zavítal,
sviatok všetkých detí...

 Aj slová detskej piesne avizovali príchod sviatku detí na celom sve-
te. Škoda len, že nie všetky deti sveta mali to šśastie narodiś sa v krajine, 
ktorú netrápi obrovský hlad a bieda, tobôž vojna. Ale vždy sa dá pomôcś 
finanèným príspevkom, urèeným na pomoc deśom, ktoré denne bojujú 
o prežitie.     
 Tie „naše“ deti, našśastie, nieèo podobné nemusia prežívaś. Snažíme 
sa im pripraviś bezstarostné detstvo, spojené s veselými príhodami, zážit-
kami, na ktoré budú s radosśou spomínaś možno aj po rokoch a v dospe-
losti im budú inšpiráciou pri rozhovoroch so svojimi deśmi èi vnúèatami.
 V sobotu, 1. 6. 2019, vyšiel v kalendári presný dátum sviatoèného 
dòa na deò vo¾na, ale i poèasie bolo super. A tak po štarte do krajiny 
Rozprávkovo sa deti mohli pustiś do zdolávania prekážok a úloh na jed-
notlivých  stanovištiach a ich plnenie bolo podmienkou získania diplomu 
a zaslúženej sladkej odmeny s džúsom. Všetky rozprávkové bytosti - prin-
cezné, vodné víly, Pat a Mat, šašovia i èarodejnice boli dobré, dokonca 
aj èert, ktorý zvyèajne vyvádza èertoviny, bol teraz kamarátsky a pomáhal 
všetkým deśom, ktoré jeho pomoc naozaj potrebovali.
 A práve teraz nadišiel èas, vyskúšaś si svoju trpezlivosś pri rôznych 
kolektívnych aj individuálnych aktivitách  - udržanie rovnováhy na detských 
chodú¾och, výdrž v skokoch na skákacom hrade a trampolíne, èi kreslenie 
veselých obrázkov kriedou na ve¾ký formát. Zaujímavé bolo i modelovanie 
zo slaného cesta a smiešno-veselé pohybové hry.
 Všetci si urèite všimli, že nám pred oèami vyrastá generácia mladých 
nadšencov a možno i nových èlenov DHZ. Niet sa èomu èudovaś, veï 
hasièi pripravili pre deti skutoène zaujímavé a pútavé súśaže a ukážky svo-
jej práce, exkurziu hasièského auta, ako i možnosś odviezś sa v òom.  A to 
bol teda zážitok!
 Ak niekoho premohol hlad - žiadny problém, veï špekáèiky aj chle-
bík už boli prichystané, iba ich zjesś. Samozrejme, bezpeènosś detí je na 
prvom mieste, a tak si mamièky èi ockovia užili teplo nielen z poèasia, ale 
i z ohòa. O to viac ale chutil „pripeèený“ špekáèik aj s pivkom alebo kofolou.
 Ale tak, ako v rozprávke raz všetko konèí, pomaly sa priblížil záver 
podujatia. A prišiel èas, kedy museli všetky rozprávkové bytosti ako každo-
roène odísś. Veï aj inde na svete sú deti a chcú vidieś rozprávkové prin-
cezné, víly, veselých šašov a tiež túžia po stretnutí s nimi.    
 Všetkým tým, ktorí toto stretnutie s láskou, chuśou a oduševnením pri-
pravovali, išlo o to, aby si deti odniesli v spomienkach pozitívne skúsenosti 
a emócie. Veríme, že v spoloènosti rodièov, blízkych a kamarátov sa nám 
to naozaj podarilo.
 Touto cestou úprimne ïakujem všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôso-
bom podie¾ali na príprave tohto podujatia, ale hlavne deśom zo ZŠ J.M. 
Hurbana, ktoré síce mali sviatok, ale napriek tomu chceli potešiś mladších 
kamarátov spríjemniś im deò a rozveseliś ich, a tak sa ochotne podujali 
zastaś úlohu tej  - ktorej rozprávkovej bytosti.
 Ktovie? Možno práve niektoré z nich raz bude ozajstným hercom a spl-
ní si svoj tajný sen...    Za KK Anna Kabelíková               

DEÒ DETÍ



 Streda, 19. júna 2019 ráno, 6,45. Odchod je 
o 7,00 mám ešte èas  - veï to mám „cez ulicu“. 
Neviem, èi sa teším, skôr som zvedavý  - spoloè-
nosś ¾udí, s ktorými som vyrastal, boli mladí alebo 
trochu starší  - a zrazu sme úèastníkmi výletu (skôr 
spoznávania fragmentu dejín našej obce) Jednoty 
dôchodcov v Beckove do Strážok  - miesta pôso-
benia „nášho“ Ladislava Mednyánszkeho...
 Ve¾a ¾udí tvrdí, že cesta autobusom je dlhá, 
únavná, nie dostatoène pohodlná, a veï viete, 
seniori  - bo¾avé  kríže, dlhé sedenie, viac ako štyri 
hodiny cesty  - no strach... Ale ja mám cestu auto-
busom, ale i vlakom celkom rád, ¾udia sa rozprá-
vajú, tešia sa i hnevajú na práve to, èo je pozitívne 
alebo negatívne v ich živote. Možno sme generá-
cia, ktorá bola vychovaná, že zdie¾aná radosś je o 
to väèšia, èím viac ¾udí je v našom okolí a zdie¾aná 
starosś o to menšia, lebo sa rozdrobí podobnými 
starosśami... Preto sa ve¾mi teším na tých „našich 
Mednyánszkych“  - vlastne Medòanských.
 Po ceste spomínam na študentské èasy, keï 
som na škole „riešil“ galériu Ladislava Mednyán-
szkeho v Beckove, neskôr expozíciu v budove 
terajšieho beckovského múzea, ktorá je poboè-
kou Trenèianskeho múzea v Trenèíne. Niè nevy-
šlo. Skúška napraviś to a snaha o rekonštrukciu 
Kolárovca... Myšlienky sa mi preháòajú hlavou, 
preèo nevyšlo to, èi ono a ako to všetko posúriś..., 
lebo život je taký krátky a ubehne ve¾mi rýchlo, 
...ako Ladislavovi Mednyánszkemu  - desaś rokov 
v Beckove a láska na celý život, ale láska nielen 
k Beckovu, je to hlavne láska k životu, tvorbe, k 
zvukom farby  - áno zvukom, lebo on ju poèul  - to 
je ten Boží prst, ktorý sa dotkne len vyvolených a 
on nim bol...
 Pán barón, ktorý mal predznaèenú priamu 
líniu života a predsa… Svet mimoriadne cennej, 
významnej a jedineènej tvorby v rámci Európy, no 
i potkýnanie sa na ceste životom o biedu, chudo-
bu, nevraživosś a zabíjanie... Tvorba, v ktorej sa 
odrážali dejiny druhej polovice 19. storoèia do 
konca Ve¾kej vojny... a s koncom vojny odchádza 
aj ich pozorovate¾ a dokumentarista, náš rodák 
Ladislav Mednyánszky z Beckova...
 Cestou a po prvej prestávke na odpoèívadle 
pozorujem spolucestujúcich, zdravíme sa navzá-
jom, debatujeme, všetci sa tešia, že ideme po 
stopách našej ve¾kej minulosti, našich dejín, aj 
keï sme mnohé možno až prespali..., škoda, ale 
o to s väèšou chuśou skúsime dobehnúś zameš-
kané.
 Vchádzame do Spišskej Belej, pomalièky sa 
posúvame do Strážok, kde starosta presne navi-
guje vodièa autobusu na parkovisko pred parkom 
a celým areálom kaštie¾a rodiny Szirmazovcov, 
Marianny  - matky Ladislava. V roz¾ahlom parku 
cítite atmosféru, ktorá je daná objektom, kadia¾ 
kráèali dejiny a významní ¾udia tej doby. Nieko¾ko 
zvedavcom sa pristavilo aj pri náhrobných kame-
òoch rodiny Czóbel, István bol manžel Ladislavo-
vej sestry Miri, h¾adíme na kamene, ktoré podá-
vajú svedectvo o dobách, ktoré poznáme z kníh 
slovenských a maïarských klasikov. Vidíme rene-
sanèný kaštie¾ s balkónom, z ktorého pani barón-
ka Margita Czóbelová pozerala na rieku Poprad, 
v ktorej sa každý deò kúpavala do svojho konca 
v 1972 roku. Nízka, štíhla, noblesná, vzdelaná  - 
prenášame sa v èase - predstava je ve¾mi kon-
krétna. Pred vchodom sa nám otvára panoráma 
na gotický kostol sv. Anny a renesanènú zvonicu 

s nápisom „Soli deo HB1629 Gloria“ - áno Sláva 
jedinému Bohu za zhotovenie.
 Vo vstupnej sále vidíme publikácie o diele 
nášho Ladislava, vidíme kamenný erb rodiny 
Horváth  - Stansith, dotýkame sa histórie, nasá-
vame vzduch, ktorý dýchal náš významný rodák. 
Nasleduje ve¾mi dobrý a pútavý výklad Dr. Lisého  
- pracovníka Slovenskej národnej galérie expozí-
cia Strážky o diele a živote Ladislava Mednyánsz-
keho. Prechádzame miestnosśami galérie, vidíme 
rodovú galériu obyvate¾ov a spriaznených rodín, 
ktoré žili alebo navštevovali kaštie¾, alebo jedno-
ducho patrili do portrétnej tvorby významných slo-
venských (uhorských) maliarov 18. - 19. storoèia. 
Prezeráme fotografie známe i neznáme zo života 
Ladislava Mednyánszkeho, na nich sa snažíme 
identifikovaś, odkia¾ je hrad fotený, èo bolo odstrá-
nené z našej starej výstavby a opevnenia, èo kde 
mohlo byś a nie je... výlet do doby maliara a jeho 
potuliek Beckovom.
 Porovnávame, kde sa stala chyba, že tu kaš-
tie¾ je a u nás sa nezachoval, a to pokraèuje dra-
maticky ïalej.
Po nezabudnute¾nej prehliadke posledné poh¾a-
dy a ideme do Kežmarku  - na obed a prehliad-
ku historického centra mesta. Posilnení obedom 
vstupujeme do historického centra krá¾ovské-
ho mesta Kežmarok. Obdivujeme artikulárny 
evanjelický kostol sv. Trojice, kde sme niektorí 
nakukli. Jedineèná pamiatka, zapísaná v zozna-
me UNESCO, je absolútna špica, nakukli sme aj 
do evanjelického lýcea a lyceálnej knižnice, ktorá 
má vo svojich zbierkach okolo 150 tisíc zväzkov 
cenných tlaèí, kde vidíme na fasáde množstvo 
tabú¾ osobnosti slovenských dejín, ktoré sa tu 
vzdelávali a študovali prvotlaèe latinských klasikov  
- náš Ladislav, samozrejme, medzi nimi... ïalej 
Janko Krá¾, Šafárik, bratia Chalupkovci, Hviezdo-
slav, Rázus, Kuzmány a množstvo ïalších, nasle-
duje jedineèná eklektická stavba evanjelického 
kostola od architekta Teofila von Hansen. Tu sa 
nachádza aj mauzóleum Imrich a Tökölyho. Ako 
vïaku pani sprievodkyni, ktorá nám v rýchlos-
ti pootvárala všetky budovy a významné miesta, 
vložil do dlane jeden náš spolucestujúci mincu 
s beckovským hradom. Milé... Budovu Reduty, 
Kežmarský hrad a radnicu sme len prebehli, ale 
gotický klenot  - kostol sv. Kríža s renesanènou 
zvonicou  - najkrajšou na Spiši, sme  prezreli aj s 
oltárom Majstra Pavla  - ukrižovaného Krista. 
 Lúèime sa s mestom, kde by sme mali ešte 
ve¾a  - ve¾mi ve¾a èo pozeraś, študovaś, obdivovaś. 
Ako Mednyánszky  - chodil ve¾mi ve¾a pešo, aby 
sa mohol odovzdávaś okoliu a okolie jemu  - potom 
objavil i to, èo iní márne h¾adajú, i keï je to cel-
kom blízko... Odchádzame a ïakujeme, že sme 
mohli prísś navštíviś nášho rodáka a rozmýš¾ame, 
ktorým smerom nabudúce, tých „našich“ je dosś 
každým smerom a pozývajú stále naliehavejšie.
Medzipristátie na salaši Krajinka, kde si posedí-
me, obèerstvíme sa, nieèo pojeme. Vraciame sa 
domov, prichádzame okolo pol deviatej - už ani 
neviem, nie je to podstatné. Pekný deò, boli sme 
za naším rodákom a priniesli sme pozitívnu ener-
giu zo Strážok do Beckova. Èakali nás tu ïalší 
naši...   
 Tu uzrel svetlo sveta náš Ladislav Mednyán-
szky. Sme hrdí rodáci, vážme si, zve¾aïujme pa-
miatku našich ve¾kých, mimoriadne skromných a 
pokorných ¾udí  - ve¾kých duší Slovenska. Dnes 

bol „hustý“ deò, prešli sme stovky kilometrov, 
ale nie nadarmo, osobný kontakt ¾udí, ktorí spo-
lu rástli, tvoria a žijú, je nadovšetko, aj kontakt s 
odkazom tých, ktorí nie sú s nami je nadovšet-
ko... možno na nás pozerajú zvrchu a tešia sa, že 
si ich všímame a prajú nám... ako? Ukáže èas.

   Ing. arch. Marian Strieženec 
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MEDNYÁNSZKY PEŠI ALEBO VOZOM, MY ZA NÍM AUTOBUSOM
O výlete Jednoty dôchodcov z Beckova do Strážok

Kaštieľ Strážky - rodokmeň Medňanských

Kaštieľ Strážky - ukážky z expozície 

Akad. arch. Marian Strieženec pred obrazom 
L. Mednyánszkeho

Hotel Club Kežmarok - starosta s jeho
majiteľkou Janou Gantnerovou

Kaštieľ Strážky - Beckovania
na prehliadke galérie Foto: DB
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 Známy uhorský spisovate¾ historických poves-
tí a publicista národne hospodárskych èlánkov 
Alojz Mednyánszky pochádzal z beckovskej vetvy 
barónskej rodiny Medòanských (pozn.1). Narodil 
sa 20. apríla 1784 v Priekope / Révayfalve (Mar-
tin) v Turci poèas návštevy rodièov - barón László 
Mednyánszky (1752-1792) a grófka Jozefina 
Esterházy (1756-1839) - u príbuzných Révayov-
cov. Svoje detstvo strávil v Beckove, kde mali 
Medòanskí ako podielnici v Beckovskom pan-
stve èasś majetkov. Jeho otec zomrel, keï mal 
len 8 rokov, a tak detské roky prežíval pod 
vplyvom deda Antona Mednyánszskeho (1712 
- 1796), hrdého aristokrata a vlastenca. Tu, pod 
bralom Beckovského hradu, v starom Révayov-
skom kaštieli, v ktorom neskôr vyrastal aj ešte 
slávnejší Mednyánszky, maliar Ladislav (Alojz bol 
brat Ladislavovho dedka), sa zrejme rodila jeho 
láska k dejinám, starým povestiam a legendám, 
jeho aristokratické uhorské vlastenectvo. 
 Vzdelanie získaval v Trenèíne na piaristic-
kom gymnáziu a druhý stupeò v Theresianum 
vo Viedni. V Bratislave študoval na Krá¾ovskej 
akadémii práva a filozofiu (1801-1804) a stal 
sa koncipientom v Uhorskej dvorskej kancelá-
rii. V roku 1805 sa oženil so 16-roènou Máriou 
Antóniou, grófkou von Bolza. Úspešne kariérne 
napredoval - po roku bol menovaný Komorníkom 
Jeho Velièenstva Františka (1792-1835) a v roku 
1809 bol poverený evakuáciou archívu Dvorskej 
kancelárie z Viedne  do Budína pred napoleon-
skými vojskami. Po náhlej smrti svojej manželky 
v roku 1810 vystúpil zo štátnych služieb a usadil 
sa v kaštieli vo Veselom pri Piešśanoch, kde sa 
venoval hospodárskej a publikaènej èinnosti. 
Publikoval po nemecky pod skráteným menom 
Freyherrn von M...y (Aloys Freyherrn von Med-
nyánszky) v èasopisoch Hesperus a Oekonomis-
che Neuigkeiten und Berichte, ktoré vychádzali 
v Prahe a vo Viedni v èasopise Archiv für Geogra-
phie, Hiestorie, Staats und Kriegskkunst, ktorý 
vydával jeho priate¾ barón Joseph von Hormayr. 
 Patril k skupine š¾achticov a vzdelancov, ktorí 
sa zamýš¾ali nad budúcnosśou Uhorska v sú-
vislosti s jeho hospodárskym vývojom. V prvom 
rade sa zaèal staraś o svoj majetok vo Veselom. 
V roku 1813 vypracoval úspešný „projekt na zlep-
šenie ciest v Nitrianskej stolici, ktoré sú naskrze 
v biednom stave a takmer neschodné“. Zaujímal 
sa o chov oviec, koní, otvorenie novej súkenky, 
tešil sa z každého hospodárskeho úspechu, kto-
rý hodnotil ako vlastenecký èin. 
 K hospodárskemu životu v Uhorsku napísal 
nieko¾ko èlánkov - napr. O reluícii robôt so zre-

te¾om na Uhorsko, 1815; O taxovaní remeselní-
kov v Uhorsku, 1815; Preèo nerobí pestovanie 
kultúry hodvábnika v Uhorsku žiadne pokro-
ky, 1816; Uhorský sedliak vo svojom vzśahu 
k zemepánovi, k štátu a cirkvi, 1818; - v ktorých 
horlil za racionálne hospodárenie, zakladanie 
manufaktúr, aktívny rozvoj vnútorného a zahra-
nièného obchodu, vystupuje proti zákonom, 
ktoré brzdia podnikanie a ako uhorský š¾achtic 
a vlastenec sa zasadzuje za šírenie maïarskej 
vedy a kultúry. Významnú prácu napísal O Nit-
rianskej stolici, vychádzala na pokraèovanie v r. 
1817-1819, a získala aj cenu èasopisu Hesperus 
(300 zlatých). 
 V tom èase, v roku 1820, sa druhýkrát oženil 
s dcérou štátneho ministra grófa Józsefa Maj-
látha, s Agnesou. Alojz bol otcom 6 detí - Karo-
la, Jozefínu a Štefana mal s prvou manželkou a 
Hedvigu, Gejzu a Dienesa s druhou. 
 V rokoch 1820 až 1830 prispieval do popu-
larizaènej „príruènej knižky pre dejiny vlasti“ - Ta-
schenbuch (vydával ho Jozef Hormayr) textami 
k dejinám hradov, š¾achtických rodov, povesśami 
a legendami.  
 Bohatý rodinný archív obsahoval množstvo 
starých listín od 14. storoèia, štúdium ktorých sa 
stalo základom jeho vlastivedného bádania. Do 
zbierky rodinného archívu patril aj „Diplomatár 
kedysi slávneho rodu Stiborovcov v Uhorsku“ 
- práca zostala v rukopise, aj ïalšia, „Historická 
rozprava o vo¾akdejších sídlach templárov v Uhor-
sku“ a „Posolstvo kardinála Pázmánya k rímskej 
stolici“. V roku 1822 publikoval štúdiu „Vlaste-
necké úvahy o rozšírení maïarského jazyka“, 
v ktorom sa zamýš¾a, aké prostriedky a metódy 
treba použiś, aby sa maïarèina udomácnila v 
celej krajine. Vyluèuje však násilie, myslí si, že 
treba využiś školskú mládež - postupne by sa mali 
všetky predmety vyuèovaś po maïarsky. Med-
nyánszky uverejòoval svoje èlánky o hradoch
Uhorska aj v „Archíve“ a „Vedeckom zborníku“.
Okrem dejín hradov mal zá¾ubu v povestiach 
a zbieral ¾udové piesne. Všetky svoje ob¾úbené 
témy sústredil do Malebnej cesty dolu Váhom.
 Najskôr však vyšli tri zošity s 12 kolorova-
nými  vyobrazeniami považských hradov od 
viedenského profesora krajinoma¾by Josepha 
Fischera (1769-1822) - Malerische Reise  auf 
dem Waagflusse in Ungarn, Viedeò 1818. Krás-
ne akvarelové medirytiny autor doplnil vlastný-
mi struènými textami v nemèine, francúzštine 
a maïarèine, ale publikácia sa nestretla s ve¾kým 
ohlasom, žiadalo si to kvalitnejší text. Ten zabez-
peèil až Alojz Mednyánszky, ktorý najskôr splavil 
rieku Váh - bolo  to v lete 1822. Cestu po rieke 
Váh pred ním podnikli aj S. Bredeczky (1809) a 
G. Berzeviczy (1813). 
 Práve v tom roku umrel Joseph Fischer 
(30.1.1769 - 5.9.1822). Obrázky kúpil od Fis-
cherovej vdovy a knižku vydal so svojím nemec-
kým textom - vznikla jedineèná, dodnes vyh¾adá-
vaná publikácia (prvé vydanie vyšlo v roku 1826, 
druhé 1844). Mednyánszky ako znalec Považia, 
jeho dejín, kultúry i hospodárskych pomerov, 
sprevádza èitate¾a miestami zašlej slávy Uhorska 
(ruiny hradov), a zároveò obdivuje nové formy 
podnikania - prejavuje sa ako hrdý lokálpatriot. 
Zastavil sa aj v Beckove, v mieste svojho det-
stva: „Pravda, nemohol som sa rozlúèiś s tým-
to, mne nesmierne známym cimburím, výklen-
kami a strážnymi vežami bez toho, aby som im 
nezakýval na pozdrav, lebo práve tak, ako h¾adeli 

na moju kolísku, dívajú sa aj teraz na moje kreh-
ké plavidlo, ktorému som zveril svoj život, a v tvá-
ri opálenej slnkom a oš¾ahanej vetrom odvtedy 
nejedna vráska pripomína èasy, keï kedysi bola 
iná.“ (s. 176, A. Mednyanszský, Malebná cesta 
dolu Váhom. Tatran BA 1971, 2. vydanie).
 O rok neskôr vydal Rozprávky, povesti 
a legendy z uhorskej minulosti, 1827 - obsa-
hujú povesti o hradoch z Horného Uhorska, aj 
slovenské ¾udové rozprávky. 
 Opäś sa venoval politickej èinnosti. Na sne-
me v roku 1825 bol zvolený za èlena študijnej 
komisie, ktorá mala vypracovaś plán na postupné 
zavádzanie maïarèiny do škôl, tiež sa podie¾al 
na vzniku Maïarskej uèenej spoloènosti - Aka-
démie. V roku 1830 vstúpil do štátnych služieb. 
Bol menovaný radcom Miestodržite¾skej rady, 
v roku 1833 radcom Uhorskej kancelárie, v roku 
1838 c. k. tajným radcom a viceprezidentom 
Uhorskej komory a vo funkcii krá¾ovského komi-
sára riešil viacero zodpovedných úloh. V roku 
1835 bol administrátorom Trenèianskej stolice, 
a od roku 1837 hlavným županom Nitrianskej 
stolice. V roku 1840 sa stal predsedom študij-
nej komisie pri Miestodržite¾skej rade, ktorej úlo-
hou bolo pripraviś reformu uhorského školstva, 
a predsedom cenzorského zboru. V roku 1842 
bol vymenovaný za strážcu krá¾ovského pokla-
du a predsedu uhorskej komory. Ako  príslušník 
aristokracie sa zaradil do skupiny umierneného 
pokroku, ktorú tvorili príslušníci Habsburgovcom 
oddanej aristokracie. Stál v opozícii voèi liberál-
nej š¾achte na èele s Lajosom Kossuthom. 
 Prišiel aj do kontaktu so slovenskou inteli-
genciou - osobne sa poznal s Jánom Hollým, 
ktorého fara v Maduniciach bola v blízkosti 
Veselého, sídla Alojza Mednyánszkeho. Dokon-
ca bol Hollého mecén a priaznivec - keï Hollý 
v roku 1829 ochorel, daroval mu 25 oviec alebo 
mu sprostredkoval návštevy po¾ských slavistov 
a požièiaval knihy. Hollý venoval barónovi svo-
je básnické zbierky a v roku 1838 mu napísal 
chváloreè, keï bol inštalovaný za nitrianskeho 
župana. Zúèastnil sa aj na barónovom pohrebe.
 Mednyánszky obdarovával záujemcov zoz-
bieranými slovenskými ¾udovými piesòami, 
obohatil aj Kollárove Národné spievanky. „Na 
tatrínskej sednici sa úèastníci 7. augusta 1845 
dohodli, že do slovenèiny sa preložia aj Rozpráv-
ky, povesti a legendy z uhorskej minulosti gró-
fa Alojza Medòanského. Štúrovci dobre vedeli 
o maïarizátorských snahách A. Medòanského, 
ale národnobudite¾ské, výchovné a zrejme aj 
estetické potencie jeho diela v tomto prípade 
prevážili. Uvedený projekt sa nakoniec neusku-
toènil...“ (Slavomír Ondrejoviè, http://www.lit-
centrum.sk/recenzie/davne-povesti-o-hradoch-alojz-
mednansky-nas-tip). Alojz Mednyánszky bol ve¾ký 
lokálpatriot, vïaka nemu vznikol napríklad pošto-
vý úrad v Rakoviciach. 
 Barón Mednyánszky zomrel 17. júna 1844 
v Hlohovci, náhle, na ceste domov z Nitry zo žup-
ného zasadania. Pochovali ho v rodinnej krypte 
v kostole vo Veselom (spolu s rodièmi a synmi 
Gejzom a Dionýzom - pozn. 2).  
   Preklad jeho diel do slovenèiny vznikol až 
v roku 1962 - 1. vydanie Malebnej cestu dolu 
Váhom a v roku 1974 vyšiel preklad Dávnych 
povestí o slovenských hradoch (vyšli 4 vydania) 
- pozn.3.     Dana Badžgoòová

235. výroèia narodenia a 175. výroèie úmrtia - Alojz Medòanský

Galéria Strážky, Alojz Mednyánszky, 1805. Foto: DB
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 Záujmové združenie Hrad Beckov spo-
lu s RKC farnosśou Beckov, ECAV v Beckove 
a reho¾ou františkánov pripravili pre organizované 
skupiny špeciálnu prehliadku po Beckove. Ces-
ta vedie po všetkých pamiatkach v Beckove. Ide 
o exkurziu do minulosti, pretože Beckov je obec 
bohatá na kultúrne dedièstvo.
 Historicky prvá sakrálna cesta v Beckove sa 
uskutoènila v pondelok 13. mája 2019. Objed-
nali si ju gymnazisti zo Šale. Prišlo ich 30 druhá-
kov s dvoma uèite¾kami, jedna dejepisu a druhá 
nemèiny. Druhá sakrálna cesta po Beckove sa 
uskutoènila 12. júna 2019. Prehliadky sa zúèast-
nilo 20 turistov z klubu seniorov pri Doprastave 
Bratislava. Najmladší mal 65 rokov a najstarší 90 
rokov.
 Po skúsenostiach s prvou prehliadkou, ktorá 
zaèínala od obecného cintorína, sme túto zaèali 
od obecného úradu. V jeho blízkosti sa nachádza 
prvá sakrálna stavba - kaplnka Panny Márie Lurd-
skej. 
 V suteréne obecného úradu sme sa zoznámi-
li a vydali na cestu k cintorínu, kde sú pochovaní 
významní revolucionári. Pokraèovali sme históriou 
a súèasnosśou evanjelického kostola, fary a ško-
ly. Pri každej pamiatke sme sa odfotili. Návštevníci 
sa dozvedeli o významných rodákoch 19. storo-
èia, ktorí sa v Beckove narodili alebo pôsobili. 
   Ulicou Pod Hôrkou sme sa porozprávali o bec-
kovskej prírode, chránených územiach a turistic-
kých trasách. 
 Cestou ku kostolu sme sa pristavili pri katolíc-
kej fare, kde sme spomenuli významného katolíc-
keho kòaza, ktorý v Beckove pôsobil. Na budove 
fary je umiestnená pamätná tabu¾a. V katolíckom 
kostole sme si porozprávali o tejto významnej stre-
dovekej pamiatke a prvom uhorskom krá¾ovi sv. 
Štefanovi, ktorému je kostol zasvätený, o krá¾ovi 
Žigmundovi Luxemburskom a vojvodovi Stiborovi.
 Z kostola sme prišli na trojièné námestie, kde 
sme si porozprávali o reholi školských sestier, 
o Trojièke, súsoší z roku 1861, aj o župnom dome 
- bývalom sirotinci. Okolo kúrie Dubnických sme 
vstupovali, niekdajšou dolnou bránou do hlbšej 
histórie, do bývalého mesta Beckov. 
 Prešli sme popod hradné bralo ku Kúrii Bec-
kov. Úèastníci exkurzie boli zvedaví aj na toto pro-
stredie. Pri bývalej hornej bráne na rázcestí ciest 
sa nachádza prícestná neskorobaroková kapln-
ka so sochou sv. Jána Nepomuckého v životnej 
ve¾kosti, patrónom cestujúcich, pltníkov.
 Ïalší pamiatkový objekt - beckovské múzeum 
sa nachádza v kúrii Ambrovec, kde 
sa narodil tiež významný rodák. Cez 
lipový park sme došli k pamätníku 
padlých v 1. a 2. svetovej vojne. 
Na západnom okraji parku sme si 
všimli sochu sv. Floriána, patróna 
hasièov. Z parku sme vyšli priamo 
k miestu, kde stál kaštie¾ Medòan-
ských, najkrajší v Beckove. Na tom-
to mieste sa nachádza nová pamät-
ná tabu¾a. Spomenuli sme aj Alojza 
Medòanského, ktorý napísal ces-
topis Malebná cesta dolu Váhom. 
Túto knihu poznali a dokonca ju 
jedna pani vlastní. Posledná nav-
štívená pamiatka v obci bol františ-
kánsky kostol s kláštorom. Spoznali 
sme históriu kostola a kláštora, kto 

sa prièinil o ich postavenie, komu kostol a kláš-
tor v minulosti slúžil, èo sa v òom v súèasnosti 
nachádza a èomu sa jeho obyvatelia venujú.
 Návštevníci sa najviac tešili, ako prezradili, na 
hradnú kaplnku s Madonou. Cestou na hrad sme 
sa pristavili pri židovskom cintoríne, ktorý je zara-
dený do zoznamu kultúrnych pamiatok. Dozvede-
li sa, že v Beckove stála aj židovská synagóga. 
V hradnej kaplnke s Madonou si návštevníci vypo-
èuli, ako a kedy sa vystavala kaplnka a kedy v nej 
umiestnili túto drevenú plastiku zázraènej Mado-
ny a kde sa originál nachádza teraz. Na hrade si 
prezreli aj výstavu reprodukcií obrazov Ladislava 
Medòanského. Na dolnom hrade sa cestovatelia 
na záver obèerstvili.
Študenti vyjadrili spokojnosś z prežitej cesty aj 
napriek tomu, že cestu absolvovali vo veternom 
a studenom poèasí. O sakrálnej ceste po Becko-
ve budú písaś vo svojom školskom èasopise. Seni-
ori, ktorí doobeda zvládli v horúèave dve prehlia-
dky v Èachticiach a poobede trojhodinovú púś po 
Beckove, boli spokojní a šśastní zo zážitkov. 
 Ve¾a z tejto cesty po Beckove som prezradila, 
a ešte viac sa dozviete, ak sa vydáte na òu s nami 
a zažijete èaro histórie pretkané duchom našich 
predkov. Najbližšie bude Sakrálna cesta po Bec-
kove pre verejnosś sprístupnená v termíne osláv 
Európskeho kultúrneho dedièstva 14. a 15. 9. 
2019.     ZK. V Beckove, 14. 6. 2019

Špeciálna turistická prehliadka
Sakrálna cesta po Beckove - brána do histórie

 

Poznámka 1): Rod Medòanských odvodzu-
je svoje korene od prapredka, ktorý prišiel 
na Slovensko z Halièe v 13. storoèí. ¼udovít 
Ve¾ký im v roku 1356 daroval obec Medné 
v trenèianskej župe (dnes èasś obce Lednic-
ké Rovné, okr. Púchov) - Mednye - a neskôr, 
v 17. storoèí,  získali majetky v Sedmohrad-
sku, v Megyes, takže si uvádzali de (von) 
Medné et Medyes. Sedmohradská vetva 
- Pavol Mednyánszky získal v roku 1688 od 
cisára Leopolda barónsky titul, ktorý v roku 
1750 potvrdila Mária Terézia aj pre Antona 
Mednyánszkeho, a sobášom s barónkou 
Rozáliou Révayovou, ktorej predkovia boli 
Stiborovci, Eszterházyovci, Bánffyovci, Roz-
goòovci, sa stal komposesorom Beckovské-
ho panstva. 
Poznámka 2): Syn Dionýz Mednyánszky sa 
oženil s Agátou Ghyczy, mali syna - Imre / 
Imrich Mednyánszky. Bol slávnym vedcom, 
geológom, a posledným, kto zastával najvyš-
ší banský úrad v Banskej Štiavnici. Jeho por-
trét bol v hlavnej budove Banskej akadémie, 
kde bol riadite¾om. Po roku 1867 Dénes 
a jeho kolegovia zavádzali maïarèinu do 
školy ako vzdelávací jazyk - písali uèebnice 
v maïarèine. 
Poznámka 3): Na svete bolo v roku 2015 vraj 
347 Medòanských, z toho 151 v Maïarsku. 
Väèšina žije na Slovensku, v Sedmohradsku 
a inde vo svete. Miklós Mednyánszky, ban-
ský inžinier, geológ, znalec rodu Mednyán-
szky, napísal o svojich predkoch knihu „A 
Mednyánszky család“, 2016.
ZDROj: Ján Tibenský, úvod k 1. vydaniu 
Malebná cesta dolu Váhom, Tatran, Bratisla-
va 1971; Mednyánnszky Miklós: https://fel-
videk.ma/2017/11/a-mednyanszky-csalad/; 
Slavomír Ondrejoviè, http://www.litcentrum.
sk/recenzie/davne-povesti-o-hradoch-alojz-
mednansky-nas-tip. 

Zdroj: Antikvariatik.sk 



 Deò Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, o ktorom sa síce málo hovorí, 
ale jeho význam je pre nás všetkých ve¾mi dôležitý. Pri príležitosti tohto sviatku 
našu školu navštívili dòa 26. apríla 2019 Michaela Kršáková a Tomáš Šmátrala, 
ktorí svoj život zasvätili ochrane divokej prírody, živoèíchov, rastlín. Okrem reál-
nej pomoci prírode organizujú vzdelávanie zamerané na environmentálne pro-
blémy. Sú zakladate¾mi výchovno-vzdelávacieho environmentálneho projektu 
NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem) na Slovensku. Prostredníctvom 
tohto projektu navštevujú školy a vedú žiakov k pochopeniu dôležitosti význa-
mu divokej prírody. Vychovávajú novú generáciu tak, aby si vážili všetky živé 
bytosti bez rozdielov a nikdy sa nepodie¾ali na zotroèovaní zvierat pre poteše-
nie èloveka. 
 V tento deò k nám táto dvojica nadšencov zavítala už po tretíkrát s pred-
náškou spojenou s videoprojekciou Aljaška - boreálne lesy, ktorá zaujímavým 
obrazovým materiálom i faktami zaujala všetkých zúèastnených, èomu nasved-
èovala živá a neutíchajúca diskusia. Predchádzajúce prednášky boli zamerané 
na Dažïové pralesy na Sumatre a Projekt Blue life (príbeh ochrany oceánov 
a morských korytnaèiek, problematika plastov v oceánoch). Týmito prednáš-
kami chceli upozorniś na problémy s odpadmi v prírode, poukázaś na neustá-
le nièenie pralesov a následný úhyn vzácnych zvierat v dôsledku nièenia ich 

prirodzeného prostredia.
 Naša škola tento školský rok 2018/2019 získala certifikát za podporu pro-
jektu NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem) a projektu GREEN LIFE. 
Ochrana prírody je pre našu budúcnosś životne dôležitá - rany, ktoré ¾udstvo 
spôsobilo prírode, by bez aktívnej pomoci pri obnove prirodzenej rovnováhy 
èasom znièili existenciu života na tejto planéte. Jedinou možnosśou ako príro-
du zachrániś, je vzdelávaś mladých ¾udí aj v tejto oblasti. Tieto prednášky pre-
budili v žiakoch našej školy záujem o ochranu prírody a životného prostredia 
a ukázali, že každý z nás svojim správaním môže prispieś k záchrane rastlin-
ných i živoèíšnych druhov pre ïalšie 
generácie. Sme radi, že sme sa aj 
my mohli staś súèasśou tohto úžasné-
ho projektu. A na záver - majme všet-
ci na pamäti slová od významného 
umelca Leonarda da Vinci: „Príroda 
nikdy neporuší vlastné pravidlá.“ 

Mgr. Anna Èièalová,
zástupkyòa riadite¾a školy
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„Rodinné prostredie vás celkom prirodzene formuje a predurèuje k nejakej 
selekcii vašej životnej cesty, a tak vám tiež nepríde divné, preèo je syn 
obuvníka obuvníkom a že sa deti hercov dajú na herectvo.“ 
 Ja by som úvodné slová doplnila, že nielen rodinné prostredie, ale aj ško-
la formuje èloveka. Preto som spojila príjemné s užitoèným a pozvala k nám 
do školy dvoch mladých ¾udí - hercov. Aby aj naši žiaci mali možnosś poroz-
mýš¾aś o svojej budúcej životnej ceste, o výbere strednej školy, èi o možnosti 
svojho povolania. Napriek svojej ve¾kej zaneprázdnenosti, pozvanie prijali dòa 
30.04.2019 (utorok) Natália Kóšová a Michal Domonkoš pôsobiaci, okrem 
iného, v televízii i v slovenských divadlách.  
 Natália je všestranne nadaná mladá hereèka, speváèka, moderátorka 
a Michal je ambiciózny herec, moderátor, režisér slovenského znenia, majite¾ 
dabingovej školy. 
 Najskôr mali pripravený program pre žiakov prvého stupòa a škôlkarov. 
Pouèné a zábavné divadielko o princeznej Sofii prvej. Herci do deja zapájali 
aj deti, aby bolo predstavenie pútavejšie. Pýtali sa ich rôzne otázky, h¾adali 
princeznú, jednoducho - zabávali sa navzájom. Napriek ozvene v telocvièni, si 
to žiaci aj herci užívali. Po skonèení predstavenia sa s radosśou, ešte na pami-
atku, spolu odfotili. 
 No a potom už nasledoval rýchly presun do malej telocviène, kde èakala 
na žiakov druhého stupòa škola dabingu. Tam mali možnosś na vlastnej koži si 
vyskúšaś prácu dabérov a, samozrejme, zistili, že vôbec nie je taká jednodu-
chá, ako sa na prvý poh¾ad môže zdaś. Nie je ¾ahké zároveò poèúvaś napr. ang-

lický originál cez slúchadlá, èítaś slovenský preklad a „trafiś sa“ svojimi slovami 
do pohybu úst dabovanej osoby. Nielen žiaci, ale aj uèitelia prepožièali svoj 
hlas známym filmovým postavám. Mali možnosś dabovaś film ako Harry Pot-
ter, èi rozprávku Elena z Avaloru. Všetci nadšene poèúvali pútavé rozprávanie 
o tom, ako sa Michal Domonkoš dostal k práci v televízii, v divadle, aj k práci 
v dabingu, èo všetko toto povolanie so sebou prináša, a ako treba správne 
pracovaś s hlasom. On sám tvrdí: „Dabingu som venoval celé svoje detstvo 
a možno práve to ma zachránilo pred cigaretami, drogami, èi prvým sexom 
v štrnástich.“, povedal nám priamoèiaro. Okrem dabingu vo¾ný èas venoval 
flaute, spevu, folklóru a bicyklu. Láska k športu mu zostala doteraz. Je to ve¾mi 
vyśažený mladý muž, a keï si predsa len nájde deò vo¾na, využije ho na špor-
tovanie. 
 Týmto príjemne stráveným predpoludním sme chceli daś žiakom možnosś, 
získaś preh¾ad, aké rôzne povolania môžu vykonávaś. Èo všetko môžu v živote 
dosiahnuś, keï budú chcieś. Ako by mali na sebe pracovaś a èomu všetkému 
sa dá venovaś aj vo vo¾nom èase. 
 Pod¾a môjho názoru, úlohou uèite¾a totiž nie je len tak vedomosti odovzdá-
vaś - to by mohlo zvládnuś aj video na internete. Úlohou uèite¾a, samozrejme, 
okrem iného, by malo byś doviesś mladého èloveka k momentu, kedy sa vedo-
mosś nauèí sám - vlastnou skúsenosśou, zážitkom, experimentom, pozorova-
ním, kritickým myslením, tímovou spoluprácou a akouko¾vek aktivitou, kde je 
aktívny žiak, nielen uèite¾.

    Ing. Katarína Kuèerová a žiaèky 8. roèníka

Divadielko a škola dabingu, èi: „Aké je to pracovaś v televízii?“

 Druhá májová nede¾a nesie v sebe osobitné èaro. Èaro lásky, obdivu i vïa-
ky našim mamám. Preto si žiaci ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove pripravili 
program pod vedením svojich triednych uèiteliek.  
 Slávnostné podujatie otvorila pani Ježovicová, po ktorom nasledovalo 
pásmo piesní a tancov detí materskej školy. Za obec sa mamièkám i babiè-
kám prihovoril starosta obce Beckov pán Hladký a za pedagogický kolektív 
základnej školy pani uèite¾ka Kuèerová. Po láskyplných slovách, venovaným 
najvzácnejším ¾uïom na svete, ženám - matkám, nasledoval hodinový program 
žiakov základnej školy, popretkávaný taneènými èíslami, piesòami, hovoreným 
slovom, vtipom i ukážkou z nemeckého jazyka. Každý jeden žiak sa snažil, 
ako najlepšie vedel. Každý chcel ukázaś svojej mame to najsrdeènejšie zo 
seba. Mnohokrát ešte nevedia vyjadriś lásku slovami, tak takouto formou všetci 
spoloène chceli odprezentovaś, ako si svoje mamy vážia, ako ich ¾úbia. Neprišli 
medzi sebou súśažiś, ani ukazovaś, kto je lepší. Prišli ukázaś spoloènú prácu 
a súdržnosś. Ukázalo sa, že na škole máme šikovné deti, žiakov, ktorí si vedia aj 
bez pomoci urobiś taneènú choreografiu, alebo sa vedia sami aktívne zapojiś. 
Prípadne majú skvelé nápady, návrhy, èo a ako urobiś. Verím, že práve z nich 
vyrastú úžasné, samostatné a pracovité osobnosti. Takže i touto cestou ïaku-
jem všetkým žiakom, ktorí sa ochotne zapojili do programu. Po závereènej 
piesni sa deti rozpàchli k svojim mamách odovzdaś malý darèek, poïakovaś 
im za ich starostlivosś a popriaś krásny Deò matiek. Keïže si všetci vážime 
poslanie matiek, tak každá žena odchádzala domov nielen s dobrým pocitom, 
darèekom od detí, ale aj s kvietkom od obce. 
   Už v mojom príhovore som spomenula, že každý sme iná, jedineèná osob-
nosś. Máme iný vkus, iné názory, každému jednému z nás sa páèi nieèo iné. 

A v tom je život krásny, pestrý. Verím, že sa vám program našich žiakov - vašich 
detí páèil. Ak tomu bolo tak, povedzte to, prosím, všetkým. Ak sa vám náho-
dou nieèo nepáèilo, alebo ste postrehli nejakú chybièku, povedzte to, prosím 
nám. Bude to pre nás impulz a motivácia na zlepšenie sa.  Ïakujem všetkým 
kolegyniam i kolegovi, ktorí priložili ruku k dielu a snažili sa prispieś k zdarnému 
priebehu tohto slávnostného dòa. Všetci sme odchádzali s dobrým pocitom 
domov, že sme sa snažili urobiś maximum pre pohladenie ¾udskej duše a pre 
dobro èloveka.    Ing. Katarína Kuèerová

Jeden z najkrajších sviatkov v roku - Deò matiek 

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem
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 Skvelá atmosféra, kvalitné zápasy a priatelia... aj takto by sa v jednodu-
chosti dali opísaś naše florbalové turnaje. Pre nás je najdôležitejšie si každý 
turnaj užiś, zabaviś sa na ihrisku aj mimo neho a celkovo prežiś bez väèšej 
fyzickej ujmy. 
 Dòa 31. mája 2019 sa v telocvièni ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Becko-
ve uskutoènil florbalový turnaj pri príležitosti MDD o Pohár riadite¾a školy, 
ktorý je zavàšením troch turnajov v tomto školskom roku. Turnaja sa okrem 
dvoch domácich družstiev (A-team a B-team) zúèastnili aj naši bývalí žiaci 
(Drevorubaèi) a dve družstvá zložené zo zástupcov rodièov (1. FT Beckov 
a Vyhasnuté hviezdy). 
 Súpisky všetkých mužstiev boli nabité len tými najlepšími z najlepších, 

èo bolo zárukou toho, že sa bude hraś naozaj kvalitný florbal, a hralo sa 
naozaj naplno, bojovalo sa o každý centimeter hracej plochy. Niektoré 
momenty zápasov dvíhali divákov zo sedadiel. 
 Florbalový turnaj mal vysokú športovú úroveò a po tuhých bojoch si 
víśazstvo jednoznaène zaslúžil team 1. FT Beckov, ktorý vyhral „o skóre“ 
pred Vyhasnutými hviezdami. Vraví sa, že obhájiś titul je omnoho śažšie než 
ho získaś, hráèom 1. FT Beckov sa to podarilo. Na treśom, koneène medai-
lovom, mieste skonèili Drevorubaèi. Výborný výkon podal Lukáš Polonský 
(Drevorubaèi), ktorý bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja. 
 A-teamu ZŠ s MŠ, ktorí tvorili naši deviataci, sa síce nepodarilo umiest-
niś na medailovej pozícii, ale i napriek tomu by som sa im rád poïakoval za 

úspešnú reprezentáciu školy a verím, 
že tak, ako družstvo Drevorubaèov, 
i oni si utvoria svoj vlastný team a budú 
sa aj naïalej zúèastòovaś našich tur-
najov.
 Na záver nás èakalo milé prekva-
penie, o ktoré sa postaralo víśazné 
družstvo 1. FT Beckov. „Uvarili” aj s 
pomocou našich pani kuchárok chut-
ný guláš, a tak sme si posedieś v kru-
hu priate¾ov.
 Víśazom bol každý, kto prišiel. Všet-
kým zúèastneným patrí ve¾ká vïaka 
a hráèom pochvala za ve¾kú snahu 
o víśazstvo, bojovnosś a športového 
ducha!   

Mgr. Jozef Pekaroviè

FLORBALOVÝ TURNAJ

 „Nie cvièenie ostrovtipu, nie cvièenie vlôh a spôsobností vrodených, 
nie osvietenie rozumu a ostatných mocnejších znamenitostí, ale zatemòo-
vanie, hubenie, obvyklé až bô¾, papúškovanie pri stálom bdení a korbáè 
malý, miesto v našom vyuèovaní. Štúdiá moje, nie životu, ale len škole a 
skúškam, opravdu smiešnym to okázalostiam byli prispôsobené“ J.M. 
Hurban 
 J.M. Hurban to¾ké šśastie nemal, ako majú naši žiaci dnes. On svoje 
štúdium musel prispôsobiś nároèným skúškam, ktoré boli v tom èase bež-
ne „sprevádzané výchovou korbáèom“. Staré školské praktiky sú našśastie 
dávno prežitkom. A ako už pomalièky sa stáva zvykom na beckovskej ško-
le, využívame formu exkurzie a prednášky na obohatenie vedomostí našich 
žiakov.  

 V rámci medzi predmetových vzśa-
hov - geografie, dejepisu i nemèiny, 
sme v pondelok 3.6.2019 podnikli 
cestu do Bratislavy a do Viedne. 
Aby to žiaci nemali len tak „zadar-
mo“, tak som im poèas cesty uro-
bila dejepisnú prednášku, po ktorej 
som, samozrejme, oèakávala aj 
správne odpovede na moje otázky. 
Prebrali sme Slovenské národné 
hnutie, štúrovcov, bernolákovcov 
a nadviazali sme na významné osob-
nosti Beckova, ktoré mali spojitosś 
aj s Viedòou. Napríklad: Ladislav 
Mednyánszky, Dionýz Štúr, obaja 
vo Viedni pracovali a aj zomreli a 
J.M. Hurban, ktorý osobne predložil 
Memorandum slovenského národa 
vo Viedni na Ministerstve vnútra. 
 Aj vïaka vyuèovaniu v autobuse 
cesta ubehla rýchlo a nás už èakal 
v Štátnom geologickom ústave Dio-
nýza Štúra RNDr. ¼ubomír Hraško, 
PhD. - vedúci oddelenia geológie 
starších útvarov. Doktor Hraško mal 
pre nás pripravenú exkurziu po ústa-
ve, poèas ktorej rozprával o rôznych 

horninách, geologických útvaroch, rôznych mapách, geologickom vývoji 
aj o práci v teréne i v laboratóriách. Po exkurzii sme sa presunuli do auly, 
v ktorej sme si prezreli zbierky rôznych hornín a vypoèuli sme si pútavú a 
inšpiratívnu prednášku o beckovskom rodákovi Dionýzovi Štúrovi, ktorého 
si v ústave ve¾mi vážia a ktorého èestné meno ústav nesie. Nezabúdajú na 
neho ani po rokoch. ŠGÚ mu dal vybudovaś nový pomník na evanjelickom 
cintoríne vo Viedni. Dionýz Štúr tam totižto pôsobil, ako jediný zahranièný 
riadite¾ Ríšskeho geologického ústavu. Bol tretím riadite¾om v poradí, všetci 
ostatní pred ním i po òom boli Rakúšania. Poèas exkurzie nás sprevádzal 
aj starosta Beckova, pán Hladký, ktorý tiež nezabúda na slávnych rodá-
kov. Nájsś hrob D. Štúra nebolo na centrálnom cintoríne také jednoduché - 
i keï sme mali popis i fotografie. Po troške chodenia sa nám to, na šśastie, 
podarilo - aspoò sme si popri h¾adaní precvièili nemèinu v praxi. Pán sta-
rosta položil k hrobu veniec od obce s nápisom: Unserem Einheimischen 
von Bürgern Beckov - Nášmu rodákovi od obyvate¾ov Beckova, a poklonil 
sa pamiatke tohto dôležitého a výnimoèného èloveka - na fotke v¾avo.
 Každá obec, každé mesto má svojich významných rodákov. A prá-
ve Beckov sa môže popýšiś hneï viacerými. Máte právo byś na nich hrdí 
a netreba na nich zabúdaś! A k tomu treba viesś aj ïalšie generácie mla-
dých ¾udí. 
P.S. Na záver sme sa ešte zastavili v Heinburgu na obèerstvenie a drobné 
nákupy. I keï bola pre niektorých cesta únavná, verím, že sa vrátili domov 
bohatší nielen o zážitky, ale i nové vedomosti. Èi už z dejepisu, geografie 
alebo nemèiny.    Ing. Katarína Kuèerová

Exkurzia do Bratislavy a Viedne
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Spoloèenská kronika (máj - jún 2019)

Narodili sa:   Nela Ondøíšková, Tomáš Sedláèek,
     Emma Polláková, Rebeka Pálková
Blahoželáme 
50 rokov: Ing. Patrik Sládek                                                               
55 rokov: Jozef Mikulièka, Miloš Jarošèiak
60 rokov: Miroslav Hudec
65 rokov: Mgr. Igor Križan, Pavol Hladký, Mária Èikelová,
   Vlasta Šrámková
70 rokov: Milan Hladký, Marián Beták
75 rokov: Ján Mikuš
85 rokov: Matilda Šimonèicová

 Ïalšia legenda je sedemdesiatnik - náš spoluob-
èan, futbalista Marián Beták, ktorý ako hráè Slo-
vana Beckov a TJ Považan Nové Mesto nad Váhom 
reprezentoval s ve¾kým úspechom našu obec 
v rokoch 1972 - 1982, na drese nosil po celý èas 
èíslo 8. K jubileu srdeène blahoželáme!     PH

Blahoželanie

 Športová hala v Starej ¼ubov-
ni bola 12. mája 2019 dejiskom 
Majstrovstiev Slovenska v kultu-
ristike dorastencov a masters. 
Klub kulturistiky a fitnes P+D 
Jarábek Beckov reprezentoval 
na tomto národnom šampionáte 
osemnásśroèný pretekár Lukáš 
Kmeśo. Rozhodcom aj fanúši-
kom v publiku sa predviedol vo 
výbornej forme. Oèakávania 
a nádeje trénera Pavla Jarábka 
sa naplnili vyhlásením výsledkov. 
Talentovaný športovec a kultu-
ristická nádej v jednom - Lukáš 
Kmeśo - sa dvakrát postavil na 
stupienok s víśazmi, keï získal 
dve strieborné medaily v kate-
góriách kulturistika nad 75kg 
aj klasická kulturistika. Postaral 
sa tým o originálny darèek ku 
Dòu matiek pre svoju mamièku. 

 Ing. Darina Jarábková

Dve medaily pre jedného kulturistu

 Zaèiatkom júna sme si pri-
pomenuli 90. výroèie narode-
nia p. uè. Jána Jedlièku, 
ktorý uèil v našej základnej 
škole v rokoch 1955 - 1989 
chémiu, fyziku, práce na 
pozemku, prírodopis a dielen-
ské práce. Na škole v Becko-
ve bol aj zástupcom riadite¾a 
a výchovným poradcom. Ján 
Jedlièka (6. 6. 1929 - 20. 12. 
2004) sa narodil v Hôrke nad 
Váhom, v mladosti bol aktívny 
divadelník, neskôr tajomník 
MNV v Koèovciach a po celý 
život ve¾ký a zanietený vèelár. 
V decembri si pripomenieme 
15. výroèie úmrtia tohto vyni-
kajúceho uèite¾a, ktorý najlep-
šie roky svojho života venoval 
našej škole a jej žiakom.     

DB
Poznámka: V Beckovských novinách sme o òom písali v BN 1_2015, s. 6.

Foto: Redakcia BN

Spomienka - Ján Jedlièka
90. výroèie narodenia - 15. výroèie úmrtia

 45. výroèie uzatvorenia manželstva oslávia 6. júla 2019 
Mária a Dušan Èiklovci. Do ïalších rokov im želajú pevné 
zdravie a rodinnú pohodu dcéra Lenka, synovia Dušan a Mário
s rodinami. 

Jubileum

   V pondelok 3. júna 2019 opustil svojich najbližších 
Ing. Gustáv Rumánek, dlhoroèný prispievate¾ do 
Beckovských novín, ale aj do Novomestského a Sta-
roturianskeho spravodajcu. Mal korene v Beckove, 
pochádzal z rodiny Ondrejovièovcov. Narodil sa 14. 
novembra 1937 v Novom Meste nad Váhom, vyštudo-
val SVŠT, Strojnícku fakultu a po celý život pracoval 
ako technológ strojárskej výroby a konštruktér. Na 
dôchodku sa zaèal venovaś regionálnej histórii a pub-

likaènej èinnosti. Jeho umelecké nadanie sa prejavilo vo vlastnej básnic-
kej tvorbe. Žil a pracoval v Starej Turej. S manželkou Elenou mali dve deti, 
syna Ivana Rumánka, jazykovedca a japonológa, a dcéru Martinu Mono-
šovú, spisovate¾ku. Bol nosite¾om titulu Významná osobnosś Podjavoriny 
a ïalších ocenení. Èesś jeho pamiatke!
V Beckove 24. 10. 2016 na besede v klube dôchodcov. Foto: DB

ROZLÚÈKA

 Dòa 1. júna 2019 sa pri príležitosti jubilea - 70 rokov - konala ve¾ká 
oslava u Milana Hladkého - Ragana v Ružovej ulici. Na oslave sa zúèast-
nili blízki priatelia a susedia nášho oslávenca. Všetci sme sa ve¾mi dobre 
zabavili, najedli, vypili a zatancovali si. Zároveò chcem nášmu jubilantovi 
ešte raz zablahoželaś, popriaś všetko najlepšie, ve¾a zdravia a šśastia k jeho 
70. narodeninám a nám želám, aby sa takéto oslavy ešte dlho robili nielen 
v našej ulici, ale v celej obci.     Marek Jambor a susedia

Ružová 70 Milana Hladkého

H¾adám ošetrovate¾ku / opatrovate¾ku
pre śažko chorú dôchodkyòu.         Tel.: 0911 359 706

INZERCIA   INZERCIA   INZERCIA

Jubilanti poskytli redakcii BN súhlas s uverejnením svojich mien v rubrike.
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 Bolo to asi v júni 1948, bola som už bez mamy, chodila som do prvej 
triedy a uèila nás pani uèite¾ka Tonka Reháková, ktorá sa v tom roku vydala 
a volala sa Hejnová (Höhne). Moja babka Eva Ježková bývala ved¾a nej asi 
štvrtý dom a ja ako dievèatko som ve¾mi rada chodila k nim. Tonka Rehá-
ková bola v peknom priate¾skom vzśahu s mojou mamou, aj s Margitkou 
a Elenkou Šimkovými, ktoré bývali naproti nám. Margitka uèila v beckovskej 
škole asi tretiakov a Elenka uèila na Ekonomickej škole v Trenèíne. Ve¾mi 
rada som k nim chodila, Elenke som ako dieśa tykala, bola slobodná, èasu 
moc nemala, ale vždy mi venovala aspoò chví¾ku, alebo sme išli na pre-
chádzku k Váhu, bola som akoby jej. Hovorievala: „Poï, ideme si prevetraś 
hlavu, aby sme mali èistejšiu myse¾.“ Od radosti som až podskoèila, rada 
som s òou išla. Škola bola za parkom, ved¾a parku bol kláštor františkánov 
a hneï ved¾a bol starý, už ošarpaný kaštie¾ - bývala v òom baronesa, už 
vdova, asi Medòanská. Naproti kaštie¾a, cez dvor, bol služobný dom, kedy-
si v òom bývali slúžky a sluhovia z kaštie¾a. Naposledy v tom dome bývala 
babka Katarína Vaculíková, ktorá baronese obèas pomáhala. Babka aj k 
nám chodievala pomáhaś, mala som ju strašne rada a zdalo sa, že aj ona 
mòa.
 Zo školy som utekala do kaštie¾a za baronesou, lebo ona vedela ve¾mi 
pekne rozprávaś príbehy zo svojho života, rada som ju poèúvala. Raz mi 
povedala: „Ako mladá žena som deti nemala, ale za to som mala ve¾a krst-
ných detí. Mladé chudobné ženy z Beckova ma ve¾mi èasto volali za kmo-
tru. Boli šśastné, že majú kmotru baronesu a ja som mala asi 40 krstných 
detí. Vieš preèo? Každému krstnému dieśatku som dala do vankúšika jednu 
zlatku, a to bolo vtedy ve¾a, preto som mala aspoò krstné deti. Krstené boli 
v kláštore. Neskôr som už tie deti nevidela, ale je pravda, že som ich pri 
krste držala ja.“ 
 U baronesy som sa dlhšie zabavila, lebo žila sama a bolo jej clivo. 
Hovorila mi, ako sa do Beckova prisśahovala, asi z Maïarska. Neviem pres-
ne, ešte som ako sedemroèná nevedela dobre písaś, a jej príbehy som si 
nedokázala zapamätaś. Keï som prišla od nej domov, bolo už neskoro po 
obede, babkine husi boli zatvorené a hladné, za èo ma otec alebo aj babka 
riadne vyš¾ahali prútom a ve¾mi to bolelo.  

 Neskôr baronesu presśahovali do iného kaštie¾a, bolo to za Váhom, 
niekde za Bohuslavicami, urobili v òom domov pre starších ¾udí, starobinec 
(domov dôchodcov). Beckovský kaštie¾ trochu opravili, urobili tam dielne, 
v ktorých zamestnali mladšie sestrièky, teda mníšky, aj nieko¾ko žien, ktoré 
šili odevy pre zamestnancov - to už kaštie¾ bol ako malá fabrika. Skonfiško-
vali ho a neskôr zbúrali a cez zbúranisko, hovorilo sa mu šanec, sa chodilo 
na hradskú (hlavnú cestu). 
 Jeden raz som babku Vaculíkovú prosila, aby sme išli do toho staro-
binca navštíviś baronesu, babka najprv 
nechcela, ale nakoniec išla. Mala som asi 
9 rokov. Váh bol vtedy ve¾ký a cez rieku 
do Bohuslavíc prevážali na kompe ¾udí, 
èo pracovali v Hydrostave. Heldes, ktorý 
nás previezol, babke povedal, kde je ten 
starobinec, aj sme ho našli (Adamovské 
Kochanovce). Baronesa nás spoznala, 
najmä babku, a ve¾mi sa tešila, že sme 
na òu nezabudli a prišli sme za òou. V èa-
se, keï som ju spoznala, bola to už stará 
prešedivená pani, bola ve¾mi chudá a sko-
ro stále v izbe sama. Od baronesy som 
vedela, že prežila mladé èasy v bohatstve 
a sláve a poznala aj pád, biedu a chudobu 
v komunizme, akú prežívali bíreši a obyèaj-
ní ¾udia. 
 Babka Vaculíková piekla úžasne dobré 
repové posúšiky, a keï som išla zo školy, 
už volala, že mi dala vychladnúś posúšiky do okna. Dávala sa do nich plnka 
z cukrovej repy, ktorá bola sladká. 
   Spomienky zapísala pod¾a rozprávania Eleny Škultétyovej Dana 
Badžgoòová
 Na fotke z rodinného albumu p. Magdalény Madajovej je možno spomí-
naná „baronesa“. 

POSLEDNÁ OBYVATE¼KA KAŠTIE¼A MEDÒANSKÝCH
V SPOMIENKACH MALEJ ELENKY

Termín: 5. - 7. 7. 2019  Názov: Cyril a Metod
Poèas osláv príchodu Cyrila a Metoda na územie Ve¾kej Moravy 
sme si pre návštevníkov pripravili dobový tábor Slovanov. Návštev-
níci sa dozvedia viacero informácií z oblasti bežného života. Dobová 
kuchyòa, náboženstvo, tance a pod. V piatok od 17.00 prebehne na 
hrade ekumenická bohoslužba.

Termín: 12. 7. 2019   Názov: Hradný biograf
Druhý filmový veèer na hrade Beckov v sezóne 2019 prinesie naj-
novší film štúdia K2 Studio od P. Barabáša Tieò jaguára. 

Termín: 13. - 14. 7. 2019 Názov: Medový víkend
Tento rok sa stretávame s vèelármi, medovinármi a zaujímavým roz-
právaním o vèielkach a mede už po piatykrát v poradí. Pán Moravèík 
si tento rok pre nás pripravil nieko¾ko noviniek. Tešiś sa môžete na 
výstavu rozmanitých ú¾ov, rozprávanie o živote vèielok, vèelárstve, 
aký je med prospešný pre zdravie, i ako vèelie produkty pomáhajú 
pri lieèení niektorých chorôb. Súèasśou Medového víkendu budú tiež 
ukážky práce vèelárov, nebude chýbaś stáèanie medu, pri ktorom 
každý môže ochutnaś pravý med, èerstvo stoèený z vèelieho plástu.

Termín: 26. 7. 2019   Názov: Hradný biograf
Tretie hradné premietanie prinesie film Mamma Mia! Here We Go 
Again.

Termín: 27. - 28. 7. 2019
Názov: Keï hudba znie a renesanèná svadba

 Už druhý roèník podujatia „Keï hudba znie“ vznikol pri príležitos-
ti Medzinárodného dòa tanca. Tento rok sme si pre vás pripravili 
veselý program plný hudby, tanca, krásnych žien, chrabrých mužov 
a zábavy. V nede¾u sa zase dozviete viacej informácií z prostredia 

renesanènej š¾achtickej svadby. K videniu budú šermiarske súboje, 
stolovanie ako aj hudba a tanec. 

Termín: 3. - 4. 8. 2019  Názov: Assassíni na Beckove
 Akrobatické vystúpenia plné dynamiky. Nacvièené choreografie. 
Workshopy parkour a freeruning. 

Termín: 16. 8. 2019   Názov: Hradný biograf
Letné kino na hrade Beckov. Posledný filmový veèer sa budeme na 
hrade možno trošku báś. Tešiś sa môžete na slovenský filmový hit 
Trhlina.

Termín: 17. - 18. 8. 2019     Názov: Tri k¾úèe pre Katarínu
Program zameraný na hlavnú tému sezóny. Hrané prehliadky hradu 
pre rodiny s deśmi. 

Termín: 24. - 25. 8. 2019 Názov: Duša dreva
Prezentácia drevenej stavebnice Walachia, tvorivé dielnièky, ukážky 
rezbárskej práce, prednášky, sochárstvo, skauting a lesná škola z 
Lesy SR.

Termín: 29. - 30. 8. 2019
Názov: Príbeh krvavej grófky/ História, ktorá nás spája

Tretia èasś trilógie o Alžbete Báthory. Hrad Beckov a Èachtický hrad 
prinesú už tretí samostatný príbeh na tému Alžbeta Báthory - Súd. 

Termín: 1. 7. - 1. 9. 2019  Názov: Hradné hospodárstvo
Navštívte poèas leta hrad Beckov a zabavte sa v našom hradnom 
hospodárstve. Pripravili sme si pre vás kováèsku dielòu, poèas víken-
dov svieèkársku dielòu, hrnèiarsku dielòu, jazdy na poníkovi, výklad 
k zvieratkám (8 druhov zvierat) s ich kàmením, sokoliarske vystúpenia 
na dennej báze vždy o 11.00, 15.00, 17.00.

HRAD BECKOV - PREH¼AD PODUJATÍ 
Júl - August 2019
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 Jaroslav Rezník je autorom viacerých kníh o slovenských spisova-
te¾och. Najznámejšie sú Po literárnych stopách na Slovensku (1982), Lite-
rární toulky Slovenskem (Praha 1989) a naposledy dve vydania diela Túry 
do literatúry (2001, 2012 - rozšírené a doplnené vydanie). Tri desaśroèia 
zbieral aj anekdoty a veselé príbehy zo života našich spisovate¾ov. Pri mno-
hých bol spoluúèastníkom. Väèšina z nich sú jeho vrstovníci, ale sú medzi 
nimi aj starší i mladší od neho. Sú tu naozaj ve¾ké mená našej literatúry ako 
napríklad J. Smrek, M. Válek, E. Bohúò, A. Plávka, V. Mináè, L. Ťažký, L. 
Ballek, J. Soloviè, M. Lasica, J. Satinský, Š. Žáry, M. Ferko, A. Bednár, V. 
Šikula, T. Janovic, V. Kondrót, P. Jaroš, V. Turèány, ¼. Feldek, J. Silan, Š. 
Moravèík, R. Fábry, R. Móric, R. Schuster a ve¾ké množstvo iných.
 Toto unikátne dielo, prinášajúce zaujímavé a veselé poh¾ady na našich 
literátov, i takto popularizuje a približuje ich tvorbu. Je aj spoloèenským hol-
dom a uznaním tvorcov nášho umeleckého slova a popularizovaním sloven-
skej literatúry.

 Milou pridanou hodnotou je v knihe posledná kapitola, kde sú anek-
doty o èlenoch spisovate¾ského PI klubu, ktorý vznikol v roku 2006. 
Vznikol spontánne na základe tolerantnosti, dobroprajnosti, priate¾stva, 
ekumenizmu a dobrej nálady. Sú tam spisovatelia, diplomati, bývalí poli-
tici, hus¾ový virtuóz, hudobný skladate¾, vedec, duchovní a iní (L. Ťažký, 
A. Hykisch, ¼. Jurík, R. Schuster, J. Banáš, J. Mikloško, T. Huszár, M. 
Stano, I. Szabó, J. Leikert, A. Blaha, E. Ondrejièka, ¼ Olach, M. Jur-
koviè, S. Bachleda, J. Ha¾ko, M. Gavenda, P. Èaèko, M. Demák, D. 
Mikolaj, R. Ferko, A. Jablokov, J, Bábik, O. Solga, M. Kohút, J. Bur-
dan, P. Rašla...). Anekdoty o svojich kamarátoch zozbieral Milan Sta-
no, ktorý celú knihu aj ilustroval. Je v nej 302 anekdot a 239 karikatúr. 
 Veríme, že po preèítaní tejto veselej knižky mnohí z vás, vážení èitatelia, 
siahnete aj po ïalších dielach týchto našich spisovate¾ov, ktoré doteraz ušli 
vašej pozornosti. Rovnako nás bude tešiś, keï prostredníctvom tejto knihy 
sa bude šíriś aj dobrá nálada a úsmev na tvári.   Milan Stano

Anotácia knihy Jaroslav Rezník a Milan Stano
SPISOVATELIA  V ANEKDOTÁCH

 V tomto roku si pripomíname 28. júna 200. 
výroèie na rodenia a 5. júna 170. výroèie úmrtia 
baróna László Mednyánszskeho z Beckova. Jeho 
život síce skonèil na popravisku v Bratislave, ale 
hrob má na beckovskom cintoríne. Jeho telesné 
ostatky sa tam dostali za dramatických okolností. 
Hrdina rokov meruôsmych skonèil na šibenici  - na 
výstrahu. Jeden rakúsky generál sa tak zapísal do 
dejín hanebným èinom, zbytoènou popravou uhor-
ského vlastenca, mimoriadneho èloveka, mladého 
dôstojníka, ktorý tridsaś rokov svojho života dokázal 
naplno využiś...
Dnes si povieme pár faktov o jeho príchode 
na svet. 
 Jozef Medòanský (1789  - 1868), brat Alojza 
Medòanského, autora Malebnej cesty dolu Váhom, 
a jeho francúzska manželka Eleonóra Richert 
(1798  - 1889) mali troch synov, Ladislava (1819  
- 1849), Eduarda (1823  - 1895), Alexandra Cé-
zara (1824  - 1857) a dcéru Gizellu, vyd. Bezerdéy 
(1827  - 1924). Všetky deti sa im narodili v Beckove 
a Eduard, otec Ladislava Medòanského, v Becko-
ve aj zomrel. 
 Náš László - píšeme po maïarsky, on sa cítil 
Maïarom - uzrel svetlo sveta 28. júna 1819 v Bec-
kove, a hneï na druhý deò bol pokrstený ako Ladi-
slaus Leo Aloysius Antonius Eustachius. Beckov-
ská matrika z toho roka ïalej uvádza, že pochádzal 

z rodièov žijúcich v legitímnom katolíckom zväzku  - 
z otca baróna Josepha Mednyánszky de Megyess, 
pána Ancis a pána Beckova a z vznešenej pani 
Eleonory de Richert z Collmaru. Krstným otcom 
bol barón Aloysius Mednyánszky a grófka Josepha 
Praschma, rodená Eszterházy. Krstil Joannes Szu-
hay, farár pôvodom z Beckova. 
 Podotýkame, že grófka Eszterházy nebola 
manželkou Alojza Medòanského, ako sa niekde 
uvádza, v tom èase bol vdovec a oženil sa až v roku 
1820 s Agnesou Majláthovou. Krstnou mamou 
bola grófka Karolina von Praschma, pani z Bil-
kau (17.4.1791 Niemodlin, Po¾sko  - 2. 4. 1846 
Viedeò), manželka Juraja ¼udovíta, grófa Ester-
házyho z Galanty, a matka Juraja Alexandra Ester-
házy z Galanty (1809  - 1856). Bola èlenkou Rádu 
Hviezdneho kríža, ženskej obdoby Rádu Zlatého 
rúna, a dvornou dámou na krá¾ovskom dvore. Mož-
no ju volali Jozefína, èo bolo jedno z jej poèetných 
krstných mien, keï je v matrike uvedená ako Jose-
pha. 
 V niektorých prameòoch sa uvádza iný deò 
narodenie, 16. alebo 26. jún, ale správny je 28. jún 
1819, ako potvrdzuje cirkevná matrika z Beckova. 
 A k výroèiu úmrtia staèí uviesś fotku jeho hrobu 
- je to zjavné na prvý poh¾ad..., tí, ktorí sa o hrob 
ešte donedávna starali, už zrejme nevládzu. Nahra-
dí ich obec?   D. Badžgoòová (pokraèovanie)

Smutné výroèie - László Mednyánszky I.

 Obchody Jednota  - spotrebné družstvo sú súèasśou skoro každej obce 
už nieko¾ko desaśroèí. Skoro všetci sme vyrastali na potravinách kúpených 
v Jednote. Avšak aj tu sa situácia zmenila. Jednota sa v roku 2002 preme-
novala na COOP JEDNOTA a aj nastala zmena vo vedení Trenèianskej Jed-
noty. Neviem, èi si niektorí obèania všimli, že v týždenníku Plus sedem dní 
bol èlánok o rôznych nekalých praktikách vedenia Jednoty. Problémy na 
seba nenechali dlho èakaś. Dlhy sa zaèali kopiś a dodávatelia zaèali byś voèi 
Trenèianskej Jednote opatrní. Niektorí prestali dodávaś tovar, nako¾ko nemali 
uhradené predchádzajúce faktúry. Boli roky, keï v obchodoch nemali ocot, 
cigarety a iný úplne bežný tovar. Zákazníci šomrali a neustále h¾adali vinu v 
zamestnancoch Jednoty, že neobjednávajú tovar. Boli však na ve¾kom omyle, 
dlh Jednoty Trenèín sa voèi dodávate¾om vyšplhal na vyše 8 miliónov eur, a tí, 
samozrejme, odmietajú dávaś svoje peniaze, ktoré už nikdy neuvidia, do bez-
odnej diery. Keï pôjdete do obchodov Jednota niekde inde ako v Trenèian-
skom kraji, tak budete prekvapení, ako sú tieto obchody zásobené. Takže 
ak chcete nadávaś na Jednotu, prosím, nie na zamestnancov, ktorí za niè 
nemôžu, ale na vedenie, ktoré Jednotu Trenèín dostalo tam, kde je teraz.
 V mesiaci jún 2019 bolo na valnom zhromaždení odvolané predsedníctvo 
spotrebného družstva COOP JEDNOTA. Snáï zaène svitaś na lepšie èasy. 

   Autor èlánku si neželá byś menovaný.

Jednota Trenèín - ako ïalej
 Ani sme sa nenazdali a už sú tu prázd-
niny a s nimi aj ïalšie èíslo našich novín. 
Ïakujeme všetkým za úèasś na našich májo-
vých a júnových akciách. Niektoré sa niesli 
v duchu Medòanského, ako bola hodnot-
ná prezentácia p. Badžgoòovej. Ing. Maslo 
nám porozprával o beckovských orchideách 
- niektoré majú nádherné kvety aj ve¾kú hod-
notu. Máj sme zakonèili príjemným posede-
ním pri harmonike s p. Slobodom - na foto. 
V spolupráci s obcou 41 úèastníkov navštívilo 
kaštie¾ Strážky, kde nás sprievodca previedol 
po kaštieli a hovoril aj zaujímavosti zo života baróna Medòanského a jeho 
rodiny. Ïakujeme aj touto cestou p. starostovi, že sa tento zájazd uskutoènil 
a všetkým zúèastnením za pokojný priebeh našej ïalekej cesty. Teraz sme sa 
zamerali na levandu¾u, z ktorej naše šikovné ženy pripravujú rôzne výrobky.
 Želáme deśom aj seniorom pekné prežitie prázdnin, aby sme sa v sep-
tembri zasa stretli v zdraví, radosti a pokoji.
 Ïakujeme predsedovi Farmy Beckov, za podarovanie poèítaèa do klubu, 
je to obohatením v našej èinnosti.     EB

Z ÈINNOSTI SENIOROV...



 V súèasnosti už len málokto tuší, že aj v našej obci sa kedysi predávala 
obuv a fungovali tu vyuèení opravári obuvi. A nebolo to tak dávno. Tentoraz 
si zaspomíname na beckovského Baśu.
 Bol ním Ján Bella (19. 12. 1911 Suèany - 21. 1. 2000 Beckov). Patril 
k ¾uïom, ktorí prišli po druhej svetovej vojne aj s rodinou do Beckova za 
prácou a v našej obci už zostali natrvalo, stala sa ich domovom a oni jej 
súèasśou. Takmer každý v tom èase vedel, kto je Ján Bella, èi skôr Baśa 
- ako ho prezývali, a kto je Zuzana Bellová (1920-2000), jeho manželka, 
ktorá ako vynikajúca speváèka bola posilou oboch cirkevných zborov. 
 Ako sa Bellovci dostali do Beckova? Ján Bella sa vyuèil u ve¾kej obuvníc-
kej firme Baśa v Zlíne za obuvníka, a keïže bol v tomto obore dobrý, postú-
pil na vedúceho predajne. Podmienkou bola dobrá znalosś obuvníckeho 
remesla, pretože ako predajca musel vedieś topánky nielen dobre predaś, 
ale aj ušiś a opraviś. Firma poskytovala aj ïalšiu službu pre svojich zákazní-
kov - pedikúru, v ktorej Ján Bella vynikal, v dedine mal povesś mimoriadne 
šikovného pedikéra, o ktorého služby bol až do jeho vysokého veku ve¾ký 
záujem. Zdvorilosś a príjemné vystupovanie mal v krvi, tiež bol vynikajúci 
taneèník. 
 Firma Baśa posielala svojich zamestnancov na rôzne miesta pod¾a potre-
by. Pred vojnou bol na predajni v Èadci a Mukaèeve, poèas vojny v Martine 
a po vojne v Hrièove. Nakoniec sa usadil v Beckove. Tu sa mu páèilo, okrem 
iného aj pre dobré železnièné spojenie s rodnými Suèanmi. Z Beckova do 
Nového Mesta nad Váhom, kde bola najbližšia železnica, jazdil pravidelný 
autobus p. Medòanského a do Trenèína p. Klèovského. 
 Predajòa bola na Trojiènom námestí, kde sú dnes potraviny Malý kon-
zum. Zároveò Baśa poskytoval aj bývanie. V èasti dnešného skladu bol vtedy 
obchod. Byt bol urèený pre vedúceho predjne. Súèasná predajòa bola roz-
delená drevenými prieèkami na tri èasti. Kuchyòa - zhruba dnešný priestor 
za predajným pultom. Obývaèka - priestor pred predajným pultom a spálòa - 
dnes sú tam chladiarenské boxy. Na dnešné pomery malé, ale v 50. rokoch 
to bol luxus. Mal aj dvoch pomocníkov - Júliusa Gavaèa a nejakého šustra 
z Rako¾úb. Kedysi mal v tom dome obchod Móric Kohn. 
 Staršia dcéra ¼ubica mala 6 rokov, keï prišli do Beckova, syn Bohu-
slav a mladšia Zuzana sa narodili už na novom mieste. ¼ubica absolvovala 
obchodnú školu v Trenèíne, rovnako ako jej manžel Ján Èikel a neskôr aj ich 
dcéra Janka a jej syn. Zuzka dlhé roky pracovala v obci ako poštárka a syn 
Bohuš sa usadil v Trenèíne. 
 Ján Bella s manželkou Zuzanou si v obci postavili dom, v ktorom aj dožili 
v opatere mladšej dcéry. Keïže p. Bella išiel do penzie v 70. rokoch, už 

málokto so súèasníkov si môže zaspomínaś na to, ako nakupoval topánky 
u beckovského Baśu. Po jeho penzionovaní obuv predávala iná pracov-
níèka, až sa v týchto priestoroch zriadila predajòa mlieka a peèiva, v ktorej 
pracoval Vilko Rehák. Po roku 1989 v nej vznikol prvý súkromný obchod 
v Beckove - Malý konzum Pavla Šprincla, dnes tam predáva potraviny IMDK. 
A po svetoznámom výrobcovi obuvi nezostalo u nás ani stopy... 

 Struèná história spoloènosti. 1894 - Antonín, Tomáš a Anna Baśovci 
založili v Zlíne A. & T. Baśa. Po roku 1895 vedie firmu Tomáš Baśa. Od Baśu 
pochádza heslo: „Náš zákazník, náš pán.“ Prvé podnikové predajne na Slo-
vensku vznikali v 20. rokoch minulého storoèia. Súèasne vznikali opravovne 
obuvi, zberne kože a papiera. Výroba zaèala v roku 1931, kedy Baśa kúpil 
kožiarske podniky vo Ve¾kých Bošanoch a Nových Zámkoch a modernizoval 
ich prevádzku. V roku 1934 otvára prevádzku v Batizovciach pod Tatrami 
- bola tu založená továreò Svit na výrobu umelého hodvábu. Z továrenského 
areálu a obytnej èasti pre zamestnancov vznikla obec Svit (1946). V roku 
1938 zaèali budovaś továreò a sídlisko v Šimonovanoch pri Bošanoch, z kto-
rých v roku 1948 vznikli Baśovany (od roku 1949 Partizánske). V roku 1938 
založili spoloènosś Darina v Liptovskom Mikuláši na výrobu gumárenského 
a textilného tovaru. Fir-
ma podnikala aj v ïalších 
oblastiach, ktoré priamo 
nesúviseli s výrobou obuvi. 
Baśove slovenské podniky 
boli zlúèené do spoloènosti 
Baśa, slovenská úèastinár-
ska spoloènosś (1939). Po 
znárodnení (1946) vzniká 
podnik Baśa - Baśovany, n. 
p. so sídlom Šimonovany 
- Baśovany. Po roku 1989 
Baśa opäś otvoril svoje pre-
dajne v Èeskoslovensku, 
najbližšia je v Trenèíne. 
 Zdroj: Referát Ing. Jan 
Kaòka a Mgr. Pavla Gajdo-
šíková, Krajská knihovna F. 
Bartoše v Zlíne.  Spomienky 
¼ubice Èiklovej na otca - 28. 
5. 2019.    DB
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Beckovský Baśa 

 V Beckove žili Eliášovci. Nie som rodáèka z Beckova, ale v rokoch 
1955 - 1971 som ve¾a èasu trávila v rozhovore s matkou môjho manžela 
a o rodine Eliášovcov som sa ve¾a dozvedela. 
 Postupne som spoznávala, èo sa v ktorom roku stalo v rodine, kde 
bývali jej súrodenci, s manželom sme ju brávali na návštevy, tak bol naviaza-
ný i styk s nimi. Viem, že jej starí rodièia mali syna a dve dcéry. Syn Štefan 
(1867 - 1909) sa oženil s Antóniou, rod. Hlávkovou. Jedna d céra sa vydala 
v Beckove za p. Ježka, druhá dcéra sa vydala za p. Hajdúška, ktorý prišiel 
do Beckova s mláśaèkou a daufovými mašinami. O jeho rodisku neviem.
   Eliášovci vlastnili dom, kde teraz býva p. Vranková, boli záhradníci. 
V záhrade, èo si môj manžel pamätal, bolo v dvoch radoch 70 parenisko-
vých okien. Na dom v pôvodnom stave si dobre pamätal. Keï sa postavíme 
pred dom, ¾avá strana bola obývaná, druhá strana bola tzv. výška, kde dolu 
bolo záhradnícke náradie (teda sklad) a hore boli semená a iné potreby. 
 Po smrti prastarých rodièov (Štefan Eliáš (1828 - 1910) a Mária, rod. 
Holbay (1841 - 1908) zostal syn Štefan, tiež záhradník, na dome. Mali 
sedem detí, dvoch synov a päś dcér. Za života prastarých rodièov syn odi-
šiel s piatimi deśmi do Alekšiniec, kde zakladal grófsku záhradu, tu sa na-
rodila mama môjho manžela Antónia, 4. februára 1903. Krátko po návrate 
domov sa im narodilo siedme dieśa, syn Július. 
 Zeleninu, ktorú dopestovali, by v Beckove neboli predali, bolo tu viac 
záhradníctiev. Na prevoz zeleniny mali prispôsobený voz - košinu, koòa Cilu 
a otec tejto ve¾kej rodiny chodil až po Púchov predávaś zeleninu. Mama 
s deśmi pracovala v záhrade. Moja svokra ako 14-roèná odišla do Viedne, 
do rodiny Kundovej, kde sa uèila vo ve¾kom záhradníctve. 
 Keï v roku 1909 zomrel otec Štefan, zostala všetka starosś na rame-
nách matky. Do prvej svetovej vojny odišiel najstarší syn Štefan, nevrátil sa 
domov, zostal v armáde a dosiahol za prvej ÈSR hodnosś generála. Slúžil 
v Ružomberku, kde sa zoznámil s manželkou Annou. Pochádzala z Parti-
zánskej ¼upèe, tam žili aj na dôchodku a je tam pochovaný.  

 Najstaršia dcéra Mária sa vydala za Štefana Filipa, odišli bývaś  do Tren-
èína, mali troch synov a tri dcéry. Dcéra Elenka sa vydala za Jozefa Korca, 
usadili sa v Bošanoch, narodili sa im syn a dcéra. Anna, ïalšia dcéra, sa 
vydala za Júliusa Mayera, bývali v Novom Meste nad Váhom, jediný syn im 
zomrel vo veku 21 rokov. Amálka sa vydala za Pavla Remenára, odišli do 
Bratislavy, mali dvoch synov.  
 Dcéra Antónia sa vydala za Jozefa Bubeníka, narodilo sa im päś detí, 
v poradí tretí Emanuel zomrel ako malé dieśa. Život ich za prácou zavial 
do Hôrky nad Váhom, neskoršie do Dolného Srnia a v roku 1946 sa vrátili 
do Beckova. Najmladší syn Július zostal na rodnom dome, ale nemienil 
sa venovaś záhradníctvu a ešte za života matky sa stal rušòovodièom. Po 
smrti matky v roku 1938 sa 
dom so záhradou predal 
p. Masarikovi. Július býval 
s manželkou v Bratislave. 
Dôchodok prežili v Báho-
ne, boli bezdetní. 
 A takisto meno Eliáš sa 
z Beckova vytratilo, zostali 
len potomkovia Bubení-
kovci a Hajduškovci. O ich 
existencii svedèia pomníky 
s ich menami na cintoríne. 
A musím dodaś, že i Dom 
smútku je postavený na 
ovocnej záhrade, ktorú po 
svojich rodièoch zdedila 
manželova mama Antónia 
Bubeníková, rod. Eliášová.  
 Margita Bubeníková

Záhradníci Eliášovci
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 Na zásobovaní obyvate¾stva potravinami sa znaène podie¾ali aj chovate-
lia dobytka v Beckove. Zväèša chovali 1 - 2 kusy kráv. Vyrúbili im kontigent 
na mlieko - na 1 kravu to bolo 300 l mlieka, na dve 600 litrov. Zaèiatkom 
roka týmto ro¾níkom posielal Miestny národný výbor oznámenie, v ktorom 
sa písalo: „MNV vám oznamuje ako chovate¾ovi kravy, aby ste predpísanú 
dodávku mlieka odovzdali do zberne mlieka, ktorá je zriadená u súdružky 
vdovy Martinusovej v jej dome è. 169. Zber mlieka prebieha ráno od 6,30 
hod do 7,30 hodín. Zberna mlieka zaène preberaś mlieko dòom 25. 1. 
1965. V Beckove dòa 22. 1. 1965. Rada Miestneho národného výboru 
v Beckove, Miestny národný výbor, podpis: Hubina.“    ¼ubomír Paulus

Dodávky mlieka

 Keï nastal èas žatvy, aj v Beckove òou žila celá dedina. Od kosenia až 
po mlátenie, ¾udia boli v pohybe doslova 24 hodín. Súdruhovia v Beckove 
mali obavy, aby nevznikol požiar. Rada MNV v Beckove posielala tým, ktorí 
pracovali vo vtedajšom JRD, pozvánky. 
 Je ešte pár pamätníkov, èo si pamätajú, že už o 5. ráno p. Jablonka 
zaèínal mlátiś obilie. Pracovali zväèša do 8. - 9. hodiny a ešte vám poslali 
i takéto pozvánky: 
„Vec: Urèenie protipožiarnej hliadky poèas žatevných a mlatobných prác. 
 Rada MNV v Beckove pod¾a § 18, vyhlášky è. 106/59 Vr. Vestníka Vás 
zaradila (èi ste chceli alebo nie) do protipožiarnej hliadky poèas žatevných 
a mlatobných prác. Za tým úèelom sa dostavte dòa 26. augusta 1965 
o 22.00 hod do požiarnej zbrojnice v Beckove, odkia¾ budete zaradený 
k výkonu služby. 
 Vašou povinnosśou je: 1. zapísaś sa do knihy, ktorá je na požiarnej zbroj-
nici; 2. previesś obchôdzku smerom, kde sa nachádza mláśaèka s obilím; 
3. všetky rušivé javy zistené zapísaś do knihy, ktorá je na požiarnej zbrojnici 
a tieto hlásiś službu konajúcemu požiarnikovi. 
 Vaša úèasś je povinná a bude kontrolovaná, nenastúpenie do hliadky je 
hrubé porušenie hore citovaného nariadenia a trestá sa pokutou od 50 do 
5000 Kès.“ 
 Podpísaní, ako vždy, tajomník a predseda MNV. I tak sa žilo ro¾níkom 
v Beckove v roku 1965.     ¼ubomír Paulus

ŽATEVNÁ HLIADKA 

 Tak ako v každej obci, aj v Beckove bolo ve¾a vèelárov. Pamätám sa, že 
v našej ulici bývalo 10 rodín, èo sa zaoberali vèelárstvom. Ak neprišli jarné 
mrazy, a potom dažde, keï kvitol agát èi lipa, bola bohatá úroda. Prebytoè-
ný med potom od vèelárov vykupovala Jednota - ¾udové spotrebné družstvo. 
Tá posielala ponuku na odkúpenie medu, nuž, èítajme, èo nám píšu: 
 „Okresné vèelárske združenie v Trenèíne v zastúpení vèelárov uzavrelo 
dodávkovú zmluvu na med s naším podnikom. Vykúpené množstvo medu 
je urèené v prevažnej väèšine pre exportné úèely. Plánovaná dodávka na 
jednu rodinu èiní 3,40 kg medu, ktorý sa Vám pri dodaní ihneï v hotovosti 
prepláca 22,50 Kès za 1kg. Vèelár, ktorý splní podmienky vyplývajúce zo 
zmluvy, má nárok na z¾avnený cukor. Výkup medu sa prevádza vo vybraných 
predajniach jednoty - v Beckove ved. Lacko - ktorá vedie súèasnú evidenciu 
o plnení predpísaných dodávok medu. V prípade potreby môžete si kanvy 
na med vypožièaś na tejto zberni. Pripomínam Vám, že je ve¾mi výhodné 
odpredávaś med hromadne, èo najskôr po vytoèení, v našich zberniach, a 
tým pomáhate nám plniś štátny plán nákupu medu v našom okrese.“      

¼ubomír Paulus

Nákup medu

 Život ¾udí na dedine v 50. a 60. rokoch nebol veru ¾ahký. Socializácia 
dediny, vznik družstiev pod násilím a hrozbami, poznaèili vtedajších ro¾ní-
kov. Zväèša všetci vstúpili do JRD, až na jedného. To, že družstvo nepro-
sperovalo s výsledkami, svedèí i táto pozvánka. Nuž èo, je 30. júna 1962 
a Rada MNV a výbor DO KSS v Beckove posiela pozvánky na kosbu sena 
tohto znenia: 
 „Vážený súdruh! Tohtoroèný zber krmovín na našom JRD znaène zao-
stáva, a to v dôsledku nedostatku pracovných síl, a preto Rada MNV v Bec-
kove obracia sa na Vás o zapojenie do kosby sena, a to dòa 1. júla 1962 
o 2,45 hod., a to do Proškolky. Na kosenie nastúpte v stanovený èas pria-
mo na pracovisko. Kosu so sebou prineste. Veríme, že na brigádu sa disci-
plinovane dostavíte.“ ¼ubomír Paulus

Brigáda

 Beckovskí vèelári sú organizovaní v Slovenskom zväze 
vèelárov, patria pod základnú organizáciu Nové Mesto nad Váhom. 
Z tohto dôvodu sa v obecnej kronike nenachádzajú o vèelároch 
v obci žiadne informácie. Ale musíme si povedaś, že v Beckove boli 
vèelári od nepamäti. Med bola komodita, ktorého èasś sa musela 
odovzdávaś panstvu na hrade. Veï med bol po dlhé stároèia jedi-
né sladidlo, ktoré ¾udia poznali. Nako¾ko v stredoveku sa na hrade 
schádzalo panstvo, urèite tam tiekla potokmi aj medovina, ktorá sa 
vyrába z medu. Až moderné vèelárenie prinieslo poznatky o tom, že 
nie med, ale ope¾ovanie je ten najväèší úžitok z vèiel. Napriek tomu 
je však možné konštatovaś, že èlovek zo zaèiatku choval vèely iba 
kvôli sladkému medu. Po 2. svetovej vojne a založení JRD zaèali 
na miestnom družstve aj vèeláriś. Boli zaopatrené 3 koèovné vozy 
a o vèely sa staral Jozef Vaško. Neskôr sa o tieto vèely staral Pavol 
Kroèitý. Vèeláreniu v obci sa venovali aj Štefan Èimo, Samuel Tupý, 
Karol Pavloviè, Ján Hladký, MUDr. Príkazký, Rudolf Belko, Ján 
Zicháèek, Ondrej Úradníèek, Pavol Kukuèa, Jozef Pažitný, Jozef 
Šramka, Pavol Badžgon, Ján Pacek, Karol Šprincl, Ján Hubina, 
Jozefina Satinova a rádové sestry vincentky.
 V súèasnosti je v Beckove 11 vèelárov, ktorí majú 86 vèelstiev. 
Pavol Duriš 4 vèelstvá, Pavol Hajdúšek 4 vèelstvá, Pavel Hos 10 
vèelstiev, Miloš Jarošèiak (dôverník) 12 vèelstiev, Jana Kubánová 
6 vèelstiev, Radoslav Macejka 11 vèelstiev, Jaroslav Ševèík 2 vèel-
stvá, Peter Šramka 19 vèelstiev, Peter Uhlík 3 vèelstvá, Marek Èano 
10 vèelstiev, Mikuláš Kaplavka (tajomník OV SZV) 5 vèelstiev. Viace-
rí vèelári boli ocenení medailami. Peter Šramka zlatou vèelou, Miloš 
Jarošèiak striebornou vèelou, Pavel Hos, Pavel Hajdúšek a Jana 
Kubánová bronzovou vèelou. Asistentmi veterinárneho lekára sú 
Mikuláš Kaplavka, Peter Šramka a Miloš Jarošèiak.

   Miloš Jarošèiak, vèelársky dôverník (na fotke)

   Samuel Tupý (1924 - 1989) so svojimi vèelami. Foto: Archív BN

100 rokov vèelárskeho spolku
1919 - 2019 
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 Dòa 25. 5. 2019 èlenovia PZ Hurban Beckov sa zúèastnili brigády, 
pri ktorej odstránili betónové ståpy, ohradenia aj s pletivom na bývalej 
lesnej škôlke Jazveèie, ktorá je už roky nefunkèná a patrí urbariátu 
Masarikova spoloènosś. Od hore uvedeného dòa sa všetky živoèíchy 
môžu na tejto ploche pohybovaś bez obmedzenia. Takisto sme vyzbie-
rali komunálny odpad, ktorý nezodpovední obèania odhadzujú okolo 
lesných ciest v našom po¾ovnom revíri.     LP

Na foto sprava: Ing. Martin Neboháè, Miloš Jarošèiak, Zdenko Èaòo, 
Marek Èaòo, Pavel Jarábek, Eugen Jurovich, Janko Koníèek ml., 
Karol Nedbal, Oliver Tekula.  Foto: Lukáš Pavloviè

Skvalitnenie životného prostredia
pre živoèíchy v òom žijúce

 Dòa 15. 6. 2019, za krásneho slneèného poèasia, na strelnici PZ 
Hurban Beckov sa konali na poèesś 50. výroèia vzniku Slovenského 
po¾ovníckeho zväzu strelecké preteky o pohár starostu obce Beckov 
z brokových zbraní na oblúkovom strelišti SKET. Víśazom sa stal Erik 
Trautenberger z Koèoviec, druhý skonèil ¼uboš Kolár z Drietomy a tretí 
Stanislav Hladký z Trenèína.
 Ïakujeme sponzorom za podporu: Obec Beckov, REX Peter Èikel, 
Pavol Vavro, Miloš Gúèik, Peter Milata, Filip Brezovák, Vladimír Bóor, 
Miroslav Èaviè, HELLA Rako¾uby, IBO Po¾ovník Trenèín, Lukáš Godál.  
     Pavol Hladký

 Na fotke z¾ava doprava: ¼uboš Kolár, Erik Trautenberger - víśaz, 
Stanislav Hladký a starosta obce Beckov Daniel Hladký.

Foto: Lukáš Pavloviè

Strelecké preteky 

PIATOK (19. 7. 2019)
18:00 - 03:00 - Oldies party - hudba rokov 1960 - 2000

SOBOTA (20. 7. 2019)
8:00 - Zaèiatok remeselného jarmoku ¾udovej tvorby,
   ve¾ký interaktívny stredoveký tábor, detské atrakcie
9:00 - Zaèiatok akreditácie: Vidlomet (za školou)
12:00 - 18:00 -  Muèiareò kata Hanuša Rázela,
      trhovisko a kuchyòa, dvor zázrakov,
      dobová strelnica a kolotoè (v parku)
12:50 - Slávnostné zahájenie (hlavné pódium)
13:00 - 13:30 - Po¾ovaèka a bubeníci (rytieri)
13:50 - 14:40 - JamSquad (hudba)
14:30 - 15:00 - Bábkové divadlo (v parku)
15:00 - 15:30 - Bubenníci (v parku)
15:00 - 15:50 - Juraj Hnilica (hudba)
16:00 - 16:30 - Živý šach (rytieri)
16.30 - 17:15 - História Beckova (diskusná aréna)
16:50 - 17:50 - Adam Ïurica (hudba)
17:00 - 17:30 - Šermiarske vystúpenie (rytieri)
17:45 - 18:15 - Vyhlásenie výsledkov,
     VIDLOMET (diskusná aréna)
18:00 - 18:30 - Rytiersky turnaj (rytieri)
18.30 - 19.30 - O (èistej) vode (diskusná aréna)
18:30 - 19:00 - Bábkové divadlo (v parku)
18:50 - 20:00 - Vidiek (hudba)
20:20 - 20:50 - Oèistec (rytieri)
21:00 - 22:00 - Jana Kirschner (hudba)
22:30 - 23:30 - Para (hudba)
23:50 - 00:20 - Beckovské ksichty (hudba)

NEDE¼A (21. 7. 2019)
8:00 - Zaèiatok remeselného jarmoku ¾udovej tvorby,
   ve¾ký interaktívny stredoveký tábor
9:00 - 18:00 - Nafukovacie krá¾ovstvo - nafukovacie a iné
        atrakcie pre deti a dospelých od výmyslu
        sveta…
12:00 - 18:00 - Muèiareò kata Hanuša Rázela,
      trhovisko a kuchyòa, dvor zázrakov,
      dobová strelnica a kolotoè (v parku)
13:00 - 13:30 - Bubenníci (v parku)
13:30 - 14:00 - Bábkové divadlo (v parku)
14:00 - 15:00 - FÍHA tralala a Baby Band (hudba)
15:00 - 15:30 - Bubenníci (v parku)
15:30 - 16:30 - Šarišanci (hudba)
16:30 - 17:00 - Bábkové divadlo (v parku)
17:00 –18:00 - Lenka Filipová (hudba)

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI 2019
PROGRAM
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www.beckovskeslavnosti.sk

19. - 21. JÚL 2019

VIDIEK  /  / 
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Hlavní partneri Reklamní partneri Mediálni partneri Gastro partner
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