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1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 7742 720 | starosta@obec-beckov.sk  
• Hlavná kontrolórka obce - Ing. Andrea 
Trstenská, tel.: 032 7742 724 | 
kontrolorka@obec-beckov.sk
• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, 
stavebná agenda - Anna Benková, 
tel.: 032 7742 721 | beckov@obec-beckov.sk
• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie 
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel,  
tel.: 0903 742 725, 032 7742 725 
uctaren@obec-beckov.sk
• Pokladňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - Lenka Martišová,  
tel.: 032 7742 723 | dane@obec-beckov.sk
• Projekty, komunálny a triedený odpad -  
Bc. Rastislav Šrámka, tel.: 0917 694 611,  
032 7742 728 | projekty@obec-beckov.sk
• Sociálne, web, knižnica, objednávky KP a ČP, 
Beckovské noviny - Mgr. Dana Badžgoňová, 
tel.: 0911 960 621, 032 7742 722 
socialne@obec-beckov.sk
• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné 
stredisko - Antónia Bánovská, 
tel.: 0902 399 768
2. OZ HRAD BECKOV
• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier,  
tel.: 0948 216 735  riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, 
tel.: 032 7742 727 | info@hrad-beckov.sk
3. OBECNÁ PREVÁDZKA
• Pracovníci OP, vývoz fekálií - Peter Čaňo, 
Miroslav Malec, Drahomír Minárik, Miroslav 
Košút, Peter Huorka, tel.: 0904 847 222
4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM
• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, 
tel.: 0915 070 532  jozefcirak@gmail.com
• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunov-
ský, OFM, tel.: 0949 857 551 
pantonofm@gmail.com 
6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV 
• Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119
7. CZ ECAV Beckov
• Administrátor: ThDr. Peter Maca, Moravské 
Lieskové – tel.. 0918 828 145; duchovenská 
výpomoc: Mgr. Monika Cipciarová, nám. 
farárka tel.: 0948 254 765.
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO
• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, 
tel.: 032 7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, 
tel.: 032 7777 350
• Zubné odd. - MDDr. Matúš Radulay, 
tel.: 0948 430 453
9. LEKÁREŇ 
• tel.: 032 7777 111
10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva

Aj v škole žijeme Olympijskými hrami

Obec Beckov kontakty
Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva obce Beckov, zo dňa 11. februára 
2022:
• č.310/2022 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 10. 
decembra 2021 bez pripomienok.
• č.311/2022 – a) OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o projekte Dragon – rekonštrukcia Zá-
padného paláca Hrad Beckov. b) OZ uložilo 
výberovej komisii vybrať dodávateľa v zmysle 
verejného obstarávania.
• č.312/2022 – OZ vzalo na vedomie Čerpanie 
rozpočtu obce za rok 2021 s pripomienkou:
- OZ uložilo obecnému úradu spracovať eko-
nomiku nákladov na vývoz a likvidáciu fekálií 
s termínom do budúceho zasadnutia OZ.
• č.313/2022 – OZ vzalo na vedomie odborné 
stanovisko k zmene rozpočtu obce Beckov na 
rok 2021 č.8 – Rozpočtové opatrenie starostu 
obce č.3, k zmene rozpočtu obce Beckov na 
rok 2021 č.9 – Rozpočtové opatrenie starostu 
obce č.4, k zmene rozpočtu obce Beckov na 
rok 2021 č.10 – Rozpočtové opatrenie sta-
rostu obce č.5, k zmene rozpočtu obce Bec-
kov na rok 2021 č.11 – Rozpočtové opatrenie 
starostu obce č.6.

• č.314/2022 – OZ vzalo na vedomie odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu na 
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – rozpoč-
tové opatrenie č.1.
• č.315/2022 – a) OZ schválilo zmenu roz-
počtu obce na rok 2022 – úpravu rozpočtu 
č.1 s pripomienkou. b) OZ uložilo obecnému 
úradu predložiť prehľad čerpaných nákladov 
na oplotenie ihriska a technický návrh na jeho 
realizáciu s dodatočnými finančnými požia-
davkami.
• č.316/2022 – OZ po prerokovaní vzalo na 
vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 
o kontrolnej činnosti za rok 2021 bez pripo-
mienok.
• č.317/2022 – OZ vzalo na vedomie predlo-
ženú koncepciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hur-
bana Beckov na zefektívnenie prevádzky ZŠ 
s MŠ J.M. Hurbana s pripomienkou: OZ od-
poručilo v maximálnej miere využiť všetky 
dostupné elektronické aj printové možnosti 
prezentácie a popularizácie ZŠ s MŠ J.M. Hur- 
bana Beckov s dôrazom na nástup detí do 
materskej školy v septembrovom termíne.

Spracovala: A. Benková

Jedného dňa sme si počas teoretickej hodiny 
telesnej výchovy pozreli so žiakmi 5. ročníka 
prezentáciu o olympijských hrách v Pekingu. 
Žiakov to veľmi zaujalo, a tak sa ďalšie hodi-
ny telesnej výchovy premenili na tak trochu 
slávnostné – olympijské. Žiaci pracovali v sku-
pinkách, kde každá skupina tvorila niečo iné. 
Jedna skupina maľovala maskota olympij-
ských hier, ďalší tvorili olympijskú vlajku. Tre-
tia skupina tvorila plagát so všetkými zimný-
mi športami a slovenskými športovcami, ktorí 

RP

v daných športoch reprezentovali Slovensko. 
Samozrejme, nezabudli tu nakresliť zlatú me-
dailu Petry Vlhovej. Posledná skupina prekla-
dala pieseň olympijských hier v Pekingu 2022. 
Jej názov v preklade hovorí za všetko: „Ty si 
ten zázrak.“ Skutočne sme si tak trochu olym-
pijského zázraku zažili v škole a žiaci si týmito 
plagátmi vyzdobili triedu a môžu si pripomí-
nať, že aj ony v sebe ukrývajú zázrak, poten-
ciál toho, čo dokážu, toho čo zvládnu nielen 
teraz, ale aj v ďalších rokoch.
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Komunálny odpad po novom
Začiatkom februára si občania prevzali obál-
ky, ktoré obsahovali inštruktážny leták, plán 
vývozu KO na rok 2022, puzdro na žetóny a 
žetóny na vývoz komunálneho odpadu na 
prvý polrok 2022 (jeden obyvateľ obce má 
nárok na 5 žetónov na celý rok). Žetóny na 
druhý polrok budú vydané v pokladni obce 
po uhradení celoročného poplatku za komu-
nálny odpad (KO). 
Zmena vo vývoze KO oproti minulému roku 
sa uskutočňuje na základe uznesenia obecné-
ho zastupiteľstva č. 303/2021, ktorým poslan-
ci OZ schválili VZN obce č.4/2021 o miest-
nom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady. 
Cieľom vedenia obce je zvýšiť separovanie 
odpadu, teda dosiahnuť zníženie množstva 
zmiešaného KO v smetných nádobách a zvý-
šenie množstva vytriedeného separovaného 
KO, a takto znížiť finančné náklady obce na 
zber KO. Obec Beckov dosahovala dlhodobo 
nízku percentuálnu úroveň vytriedenia se-
parovaných zložiek KO, zlepšenie nastalo až 
v minulom roku – pozri tabuľku: 

Nízkou úrovňou separovania sa zvyšuje 
sadzba poplatku za uloženie KO na skládke 
v zmysle Nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. 
Náklady na vývoz odpadu a jeho likvidáciu 
neustále rastú, obec však nemôže na zber a 
likvidáciu KO doplácať, preto OZ prijalo opa-
trenie, ktoré by pomohlo znížiť množstvo ko-
munálneho odpadu tak, že sa zvýši množstvo 
vytriedeného odpadu. 
Obec má snahu, aby sa zastavil alebo zmiernil 
nárast poplatkov za KO pre občana a k tomu 
vedie jediná cesta – separovanie – a žetónový 
systém, ktorý sa znovu zavádza, by tomu mal 
pomôcť. 
Na vývoz netriedeného KO bolo určených 5 
žetónov na osobu a rok. Každá domácnosť 
dostane toľko žetónov, koľko je prihlásených 
občanov, krát 5. 
• Príklad 1: Domácnosť o 3 členoch má ná-
rok na 15 žetónov, dostala 7 žetónov a po 
uhradení poplatku za KO dostane zvyšných 8 
žetónov. Ak minie všetky žetóny, a bude mať 
potrebu ďalšieho vývozu, môže si dokúpiť 
potrebný počet žetónov za 2 eurá za kus. 
• Príklad 2: Domácnosť má 5 členov, má ná-
rok na 25 žetónov, dostala 12 žetónov a po 
zaplatení poplatkov za KO dostane zvyšných 
13; ak potrebuje (alebo už má) druhú smet-
nú nádobu, na túto nádobu môže požiadať 
o druhé puzdro na žetóny (na oddelení daní 
a poplatkov). Domácnosť s 1 až 4 osobami 
má nárok na 1 smetnú nádobu, domácnosť 
s 5 a viac členmi má nárok na 2 smetné ná-
doby.
Tento žetónový systém by mal byť spravod-
livejší. Tí, ktorí poctivo separujú, majú mini-

málny odpad a tí, ktorí potrebujú z rozličných 
dôvodov viac vývozov KO, si môžu zakúpiť 
potrebný počet žetónov. Jedni nebudú do-
plácať na druhých a obec nebude musieť 
zvyšovať poplatky za KO všetkým.

SEPAROVANIE

DOTÁCIE
Organizácie a podnikatelia, ktorí pôsobia na 
území obce Beckov, majú možnosť požiadať 
do 31. marca 2022 obec o dotáciu za pod- 
mienok určených vo VZN 1/2018. Tento pred-
pis nájdete na webovej stránke www.obec-
-beckov.sk v časti VZN. Dotácia môže byť 
poskytnutá na základe žiadosti. Vzor žiadosti 
je uverejnený vo VZN ako príloha. Do žiadosti 
vyplňte svoje údaje ako údaje žiadateľa a úda-
je o projekte, teda na realizáciu akého zámeru 
peniaze použijete. Podporené budú projekty, 
ktoré sú v prospech obyvateľov a so zamera-
ním na rozvoj obce, ako sú umelecké, športo-
vé a kultúrne aktivity; zdravotnícke, sociálne, 
humanitárne a charitatívne činnosti; zámery 
spojené s ochranou prírody a rozvojom krajiny 
a iné verejnoprospešné činnosti. Do žiadosti 
uveďte požadované údaje o projekte, ako sú: 
názov projektu, informácie o organizátoroch, 
termín realizácie. Dôležité je aj odôvodnenie 
projektu s vysvetlením konkrétnej realizácie 
zámeru a najmä finančné údaje projektu. Ne-
zabudnite predložiť aj tieto doklady: rozpočet 
projektu, doklad o právnej subjektivite – zria-
ďovateľská listina, spoločenská zmluva, za-
kladacia listina..., výpis z príslušného registra 
organizácií – nie starší ako 3 mesiace, doklad 
preukazujúci oprávnenie osoby konať za or-
ganizáciu, doklad o pridelení IČO. Formulár 
nezabudnite podpísať. Žiadosť s prílohami 
podajte na Obecnom úrade alebo zašlite poš-
tou najneskôr posledný deň na podanie žia-
dosti na adresu: Obec Beckov, Obecný úrad, 
916 38 Beckov 180. Na poskytnuté dotácie 
bude potrebné urobiť ročné zúčtovanie. Pou-
žitie dotácie môže obec kontrolovať.

Ing. Andrea Trstenská, hlavná kontrolórka obce

• SKLO – nádoby sú rozmiestnené po 
obci a na prevádzke (zberný dvor obecnej 
prevádzky) 
• PLASTY – pravidelne každý mesiac sa 
vrecia s plastami vyvážajú priamo spred 
domu 
• KOVY – kontajner na kovy je umiestne-
ný pred bytovým domom č.204 a na pre-
vádzke
• PAPIER – kontajnery sú na prevádzke; 
do obce chodia výkupcovia; základná ško-
la organizuje pravidelne zber papiera
• TETRAPACK – kontajner je pri bytovom 
dome č.204
• TEXTIL – zberné kontajnery sú na pre-
vádzke
• ELEKTRO ODPAD - kontajner na baté-
rie a malé elektrospotrebiče je na parko-
visku oproti lekárni (pri Zhorenisku), ostat-
né elektrospotrebiče a nebezpečný odpad 
je možné odovzdať na prevádzke
• KUCHYNSKÉ OLEJE – kontajner je na 
prevádzke 
• BIO ODPAD – domáce kompostéry 
a hnojiská
• DROBNÝ STAVBNÝ OPAD – odovzdáva 
sa na prevádzke za manipulačný poplatok
• OBJEMOVÝ ODPAD – kontajner je na 
prevádzke. 

Upozornenie: Smetiari vyvezú len nádobu 
označenú žetónom (vkladá sa do puzdra, 
ktoré je nalepené spredu na smetnej nádo-
be) – preto vo vlastnom záujme vykladajte 
len PLNÚ NÁDOBU. Ak miniete všetky žetóny, 
ktoré vám boli pridelené podľa počtu prihlá-
sených obyvateľov, v pokladni OcÚ si môžete 
dokúpiť ďalšie po 2 eurá za kus. Naopak, ak 
vám na konci roka žetóny zostanú, obec vám 
nevráti poplatok ani si ich nemôžete odložiť 
k použitiu na budúci rok. 
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí separujú 
a ktorým problém likvidácie KO nie je ľahos-
tajný. Šetria tak peniaze sebe aj obci. 

Zmiernenie tvrdosti zákona: VZN č.1/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, čl.10, ods.1 umož-
ňuje požiadať, v zmysle postupu obce na zmi-
ernenie a odstránenie tvrdosti zákona, o od-
pustenie alebo zníženie vyrubeného poplatku, 
ak je žiadateľ občanom v hmotnej núdzi alebo 
je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 
(držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP-S). Žiadosť, ktorú 
odovzdá občan na OcÚ písomne, posúdi soci-
álna komisia a rozhodne o nej starosta obce. 
Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 
si daňovník uplatní najneskôr do 90 dní po 
skončení zdaňovacieho obdobia. K žiadosti 
priloží príslušné doklady. 

Obec Beckov vyzýva:
• právnické osoby
• spoločenské organizácie, spolky
• fyzické osoby – podnikateľov
na podanie žiadosti o poskytnutie dotá-
cie na podporu všeobecne prospešných 
služieb na verejnoprospešný účel v zmy-
sle VZN č.1/2018 a jeho dodatkov v ter-
míne najneskôr do 31. marca 2022. 
Text VZN je na webovej stránke obce 
v časti OBČAN – OBEC – DOKUMENTY A 
VZN.

VÝZVA

Inzercia
Akademik Slovakia Beckov, s.r.o., hľadá 

upratovačku.
Platové podmienky: 12 €/hod.

Informovať sa môžete na telefónnom 
čísle: 0918 392 996.
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Odpad - kam s ním?

Mgr. Dana Badžgoňová

Ing. Darina Jarábková

Pridáte sa?

Komunálny odpad produkujeme všetci, od 
novorodenca (plienky) až po starčeka či sta-
renku na lôžku (zase plienky). Produkcii od-
padu sa nedá vyhnúť:
• Stravujeme sa – odpad tvoria obaly z po-
travín (papierové, plastové, drevené, sklené, 
kovové, textilné), zvyšky jedla (kompost, zme-
sový odpad) a vylúčená potrava (kanalizácia, 
vývoz fekálií).
• Obliekame sa – do odpadu dávame po-
škodené, nefunkčné, vyradené šatstvo, obuv. 
• Udržiavame naše telo v čistote – sprchuje-
me sa a kúpeme, perieme –  odpad sa tvorí 
z používaných hygienických a kozmetických 
prípravkov, mydiel a šampónov; pracích pro-
striedkov a znehodnotenej vody týmito pro-
striedkami).
• Udržiavame domácnosť v čistote – upratu-
jeme (koľko chémie spotrebujeme, aby bola 
domácnosť čistá a hygienická (!), a toto všet-
ko ide do kanalizácie a obaly do separované-
ho odpadu).
Odpad produkujú aj naši domáci miláčikovia. 
Odpad vzniká pri práci okolo domu, v záhra-
de, pri stavbe alebo oprave domu, bytu. A tak 
ďalej a tak ďalej.

Odpad pochádza z našej pracovnej činnosti 
v zamestnaní – a nie sú to len počítače, to-
nery, papiere z kancelárií, ide aj o odpad 
z výroby, priemyslu, teda zo všetkej činnosti 
človeka. 
Produkcia odpadu je jedna strana mince, 
druhá je likvidácia vyprodukovaného odpa-
du. Pretože téma je príliš rozsiahla, zmienime 
sa len o odpade, ktorý produkujeme v do-
mácnosti. Lebo aj ten môže byť problémom. 
Hlavne pre obec.
Keď si pozriete nižšie „Zátišie s plastami“, tak 
zrejme došlo k nepochopeniu medzi snahou 
obce riešiť produkciu a následný zber komu-
nálneho odpadu (KO) separovaním, kompo-
stovaním, pravidelným vývozom zmesového 
odpadu, príležitostným zberom nadrozmer-
ného odpadu, otvoreným zberným dvorom 
na obecnej prevádzke (OP) a občanom, ktorý 
sa potreboval „okamžite“ zbaviť svojho od-
padu. 
Stačilo vrece s plastami umiestniť k plotu 
zberného dvora, čo bolo kúsok cesty od mie-
sta „uloženia“ oných fliaš. Zamestnanci OP by 
ich dali do kontajnera na plasty, nemuseli by 
ich vyberať z trávy a strácať tak drahocenný 
čas. Možno ste si nevšimli, ale všetci sú veľmi 
šikovní a ochotní, pracujú s plným nasade-
ním. V náplni práce toho majú naozaj veľa. 

Aký úžasný nápad nášho občana. Obdivujme 
tú krásu modravých fliaš, úhľadne rozsypa-
ných popri ceste na pozadí suchej trávy! Áno, 
aj takto sa dá prispieť k skrášleniu životné-
ho prostredia! Objav odfotený starostom piatok 
ráno 11. februára 2022. 

Zátišie s plastami 
na konci Vadičova

Uvidieť je lepšie než počuť, poznať je lepšie 
než uvidieť a urobiť je lepšie než poznať
15. februára 2022 sa členky Redakčnej rady 
Beckovských novín vybrali na cielenú pre-
chádzku. Začala sa na parkovisku pri parku, 
pokračovala stredom obce smerom na hrad 
a židovský cintorín. Že sa im vyplatila, o tom 
svedčia zábery. Chvíľami márne hľadali slová, 
čo sa im aj v určitých chvíľach vtedy naozaj 
stalo, ale odpadky rôzneho druhu mali po 
ruke aj bez veľkého hľadania. 
Ďalšie slová na tému odpadky naše každo-
denné už nie sú potrebné. Postačí, keď sa 
všetci nad nasledujúcimi slovami zamyslíme 
a necháme sa viesť starými múdrosťami. 
Pravda sa nemení, sme to my, ľudia, ktorí si ju 
prispôsobujú, prehliadajú alebo napĺňajú lite-
ru zákona len minimálne. Stačí im to na utíše-
nie svedomia a následných výčitiek zo svojho 
nesprávneho konania. Nie sú ohľaduplní voči 

Ak likvidujú čiernu skládku, nemôžu robiť iné, 
napríklad opravovať cesty alebo ošetrovať 
verejnú zeleň. Robia často aj veci, pri ktorých 
„rozum stojí“ – a to len preto, že daktorí ob-
čania si myslia, že sú tu na to, aby im doslova 
„zadočky utierali“. Mám na mysli všetko to, čo 
daktorí obyvatelia hádžu do záchoda, a po-
tom to musia na čističke ručne vyberať (vlh-
čené utierky ani vložky nepatria do žumpy). 
Poznáme z literatúry, ako bolo kedysi nebez-
pečné ísť popod okná domov, lebo človeka 
mohla skropiť spŕška z nočníka... Ľudia mali 
menej možností, ako sa chrániť pred dôsled-
kami nevhodného umiestnenia odpadu, dnes 
sme už dostatočne poučení, snáď si nikto ne-
hádže odpad pod okno (vlastné či susedove). 
Skúsme sa pozrieť na problematiku odpadu 
aj očami vlastníka nehnuteľnosti, na ktorú 
odpad dávame (teda územia obce): som oby-
vateľ – obyvateľka obce Beckov, je to MOJA 
obec a mne záleží, ako vyzerá. A ja CHCEM, 
aby bola pekná a stále udržiavaná. Preto 
nerobím nič, čo by sa tomu priečilo. Sepa-
rujem, kompostujem, zaujímam sa o životné 
prostredie a pomáham ho udržiavať čisté. 
Dá sa to naučiť, preto: prosíme vás, snažte sa 
ešte viac. 

prostrediu, v ktorom žijú, ani ľuďom, ktorí 
naprávajú ich chyby. Vlastná pohodlnosť ich 
však neospravedlňuje.

„Je lepšie niečo raz vidieť ako stokrát počuť.“ 
slovenské príslovie
Parafrázujem ho do aktuálneho: „Radšej sto-
krát separovať ako raz odhodiť!“ 
„Uvidieť je lepšie než počuť, poznať je lep-
šie než uvidieť a urobiť je najlepšie.“ čínske 
príslovie
„Pozri sa na veci z inej strany, ako si ich ty 
sám videl. To znamená, začni nový život.“ M. 
Aurelius

Výsledok prechádzky okolo parku smerom na 
hrad: 3 vrecia odpadu - plasty, papiere, ple-
chovice, sklo, špačky...
Bohatá úroda bola pri bývalom starobinci  
15. február 2022  Foto DB



05Február - 2022

Návšteva u pani učiteľky - Mgr. Božena Urbanová

Zubná ambulancia v Beckove

Zdravotné stredisko v Beckove opäť funguje 
v plnom obsadení, popri praktickej lekárke 
pre dospelých a detskej lekárke máme opäť 
otvorenú aj zubnú ambulanciu.
Po odchode MUDr. Márie Havranovej v máji 
2020, ktorá v obci  pôsobila 41 rokov, sa prie-
story bývalej zubnej ambulancie postupne re-
novovali, aby vyhovovali novým zdravotníc-
kym normám a potrebám nového zubného 
lekára. Pôvodne sme boli optimistickí, pred-
poklad otvorenia ambulancie už v novembri 
2021 sa nezrealizoval, zvládnuť administratí-
vu bolo väčšie sústo (Beckovské noviny č.4, 
s.6). Cieľ sa naplnil až 3. januára 2022 – do 
ambulancie, ktorú si v Beckove zriadil mldý 
lekár MDDr. Matúš Radulay, začali prichádzať 
prví pacienti.

Foto: DB

Zubnú ambulanciu prevádzkuje spoločnosť 
Denti felici s.r.o., Na vinohrady 936/1, 911 05 
Trenčín, miesto prevádzky Beckov 232, 916 38 
Beckov.
Ordinačné hodiny: pondelok až štvrtok 8.00 - 
15.30 hod. • piatok 8.00 - 13.30 hod.
Kontakt na ambulanciu: 0948 430 453, e-mail: 
amb.dentifelici@gmail.com

Čas letí ako bláznivý, tak sa to spieva v známej 
piesni. Podobne to bolo aj pri našich náhod-
ných stretnutiach, či už v meste alebo v ob-
chode. Mnohokrát sme sa s pani učiteľkou 
dohadovali, že spoločne zaspomíname na 
detstvo. Keď sa pani Urbanová dozvedela, že 
dcéra učí v jej dlhoročnom pôsobisku, a na-
vyše slovenský jazyk a literatúru, tak termín 
spoločného stretnutia začal naberať na kon-
krétnejších kontúrach. Chcela sa s ňou spo-
znať, porozprávať, porovnať systém učenia 
spred niekoľkých rokov s tým súčasným. Vte-
dy mi povedala: „Tehlárka, príď“. Sľuby treba 
plniť a návšteva sa uskutočnila.
Bolo to veľmi príjemné posedenie pri čaji. 
Zaspomínali sme si na časy, keď som sede-
la v školskej lavici, dospievanie, dospelosť, 
až po aktuálne dianie v obci, však tu prežila, 
odučila krásnych 35 rokov. Mnoho a mno-
hých si pamätá, až som sa na okamih prekva-
pila, pretože mi to prišlo akoby bola súčasťou 
diania v Beckove. Pospomínali sme všetko 
možné, pamätá si žiakov, rodičov. V čase, keď 
bola aktívnou členkou pedagogického zboru 
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove, chodievala 
do rodín, poznala pomery, v akých sme vy-
rastali. Mnohé sa zmenilo, ale slovenský jazyk 
a literatúra sa učí stále, a pani učiteľka hovorí, 
že bez ohľadu na vek by sme ho mali ovládať.
Každému z nás sa pri spomienke na školu vy-
noria rôzne myšlienky, radosti, možno aj kriv-
dy, pretože sme tu zažili toho veľa. Čo už, je 

to za nami, život plynie ďalej. Spoločne sme 
sa zhodli na pohľade a postoji k životu. To, 
čo v živote robíme, ako pristupujeme k roz-
manitým situáciám a problémom, aké signály 
vysielame okolo seba, tak to sa nám aj vra-
cia. Porozprávala o sebe, ako ťažko prežívala 
stratu manžela. Ale láska jej syna a jeho ro-
diny pomohla preklenúť tak smutné a veľ-
mi náročné obdobie. Veľkú radosť prežíva 
z vnúčika Filipka, ktorý je šikovný školák.
   Toto stretnutie bolo iné, neobyčajné, oboha-
cujúce, jednoducho naň nikdy nezabudnem. 
Zostalo nám ešte veľa nedopovedaného. Pre-
to sme sa dohodli, že ďalšie pokračovanie sa 
uskutoční v lete, u nás v Beckove. Určite vám 
o tom porozprávam. Všetkým svojim bývalým 

Foto Lenka Búziková

žiakom pani učiteľka posiela vrúcny pozdrav, 
s prianím všetkého dobrého, hlavne pevného 
zdravia v tejto neľahkej dobe.

Milí rodičia 
a priatelia školy, 
aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať 
Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane 
z príjmov. Potešilo by nás, keby ste sa roz-
hodli pomôcť našej škole. Využitie týchto 
prostriedkov je účelovo viazané na skvalitne-
nie výchovno-vzdelávacej (učebné pomôcky), 
záujmovej činnosti detí (krúžková činnosť) 
a na estetizáciu školy.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých 
rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov po-
ukázali.
Ak by ste sa rozhodli aj tento rok dať 2% 
našej škole, na Vyhlásení o poukázaní treba 
údaje o prijímateľovi vyplniť nasledovne:
• Obchodné meno: Rodičovské združenie pri 
Základnej škole s materskou školou J.M. Hu-
rbana Beckov • Sídlo: Beckov 410, 916 38 • 
Právna forma: občianske združenie • IČO: 50 
614 096
Tlačivá sú k dispozícii na našej webo-
vej stránke: www.zs-beckov.edupage.org 
a v kancelárii školy. Vyplnené tlačivá spolu 
s Potvrdením o zaplatení dane od zamestná-
vateľa môžete odovzdať našej pani ekonóm-
ke alebo priamo na daňovom úrade.
Ako poukázať 2 %?
• do 31. marca 2022 podanie daňových priz-
naní FO, PO ktorí podávajú daňové priznanie 
(vyhlásenie je súčasťou daňového priznania)
• do 30. apríla 2022 zaslanie vyhlásenia da-
ňovníkmi, za ktorých daňovú povinnosť vy-
konáva zamestnávateľ (zamestnanec okrem 
vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení 
dane).
Za prejavenú dôveru Vám úprimne ďakujeme.

Zuzana Tehlárová

Zuzana Tehlárová

MDDr. M. Radulay a sestra Natála Kolenčíková. Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy
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Ako pomôcť svojmu dieťaťu pri vstupe do materskej školy?
• Každý začiatok je ťažký
Vstup do materskej školy je prvým krokom 
do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť 
problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú 
deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľah-
šie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontak-
ty s osobami pre nich doposiaľ neznámymi. 
Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach 
odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na 
adaptáciu viac času. Sociálne skúsenosti, 
ktoré dieťa získa v materskej škole, určujú 
v budúcnosti jeho vzťahy v skupine, majú 
rozhodujúci podiel na utváranie osobnosti. 
Pobyt v materskej škole prináša množstvo 
zmien: iný režim dňa, prítomnosť veľa ďalších 
detí, akceptovanie cudzej osoby ako osoby 
kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou 
mierou i na pozornosť učiteľky, niektoré ich 
priania nie sú hneď a rýchlo splnené, alebo 
nie sú splnené vôbec. Sú aj také prípady, že si 
nádejný škôlkar na materskú školu – kolektív 
a nový denný program nezvykne vôbec. Aj to 
sa stáva. Ale skutočne len a len výnimočne.
• Ako môžu pomôcť rodičia doma
Pri vstupe do materskej školy sú na deti prvý-
krát kladené viaceré požiadavky naraz. Ro-
dičia svojmu dieťaťu uľahčia vstup tým, že 
mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým 
a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa 
postupne.
1. Trénovať odlúčenie
Už pred vstupom do materskej školy by sa 
malo vedieť dieťa zaobísť krátku dobu bez 
matky. Príležitostné odlúčenie umožní dieťa-
ťu získať istotu, že mu matka neutečie a že 
sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne 
prejavia len a len vtedy, keď sa rodičia vrá-
tia v dohodnutú dobu. Tiež pre matku môže 
byť ťažké odlúčiť sa od dieťaťa na pol dňa, 
alebo dokonca na celý deň a nechať dieťa 
v starostlivosti „cudzích“ osôb. Dlhé lúčenie 
matky s dieťaťom (ráno) je pre obidvoch bo-
lestné a nikomu nepomáha, práve naopak. 
Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne 
správanie matky podnecuje a potvrdzuje jeho 
strach.
2. Umožniť stretávanie s inými deťmi
Už pred vstupom do materskej školy môže-
me deťom sprostredkovať kontakt s deťmi 
(napr. detské ihrisko), aby sa naučili s nimi 
vychádzať.
3. Zoznámenie detí s materskou školou
Rozprávajte deťom o materskej škole. Usi-
lujte sa však byť reálny, čiže žiadne fantá-
zie o tom, aké krásne hračky ich tam čakajú 
a k tomu ešte dobrí kamaráti. Pri dnešnej 
domácej výbave detských izieb sa môže stať, 
že vášmu dieťaťu v materskej škole na prvý 
pohľad žiadna z hračiek do oka nepadne, 
a už je tu zbytočné sklamanie. V prípade, 
že predsa len prejaví záujem o niečo, práve 
v prvých dňoch sa môže stať, že s hračkou sa 
bude hrať iné priebojnejšie dieťa, ktoré sa jej 
len tak ľahko nevzdá. Ku sklamaniu z prvých 
dojmov pristúpi aj presvedčenie, že mama 

alebo oco klamú: veď predsa povedali, že... 
Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu ma-
terskej školy. Nezáväzne, len tak cez plot, há-
dajte spolu s vašim dieťaťom, čo môže byť vo 
vnútri (opäť reálne), obzrite si dvor, hojdačky, 
preliezačky…
4. Brať ohľad na telesnú záťaž
Začiatok v materskej škole je pre deti telesne 
náročný. Deti rýchlo vyčerpajú svoje sily, pre-
tože deň v materskej škole je pre nich veľmi 
únavný. Bezprostredne po návšteve mater-
skej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. 
Väčšie aktivity, ako veľký nákup, prechádzku 
po meste, návštevu ihriska a pod., by sme 
mali odložiť. U detí menej telesne zdatných 
musíme odhadnúť dĺžku pobytu v MŠ, aby 
sme nezväčšovali ich zaťaženie.
5. Zabrániť vzniku ďalších záťaží
Prinajmenšom počas prvého kritického ob-
dobia by sme deti nemali zaťažovať ďalšími 
požiadavkami a veľkými zmenami (napr. sťa-
hovanie, narodenie súrodenca a pod.) V niek-
torých prípadoch je vhodné vstup do škôlky 
o niekoľko mesiacov odložiť.
6. Zosúladiť režim dňa dieťaťa s režimom 
v materskej škole
Je jedno z najdôležitejších kritérií, ako dieťa 
zvládne nástup do MŠ. Pevný a pravidelný re-
žim dodáva dieťaťu istotu. Vie, čo ho čaká, 
kedy príde mama a pod. Je vhodné, aby dieťa 
večer chodilo spať v tú istú hodinu, aby sme 
ho ráno nemuseli budiť (dieťa je potom mr-
zuté a ťažšie znáša príchod do MŠ). Tiež je 
dobré nadstaviť čas odpočinku od 12:30 do 
14:30 ako v MŠ. A čas desiaty, obeda a olo-
vrantu (viď čas ako prebieha deň v MŠ). Ak 
dieťa kojíte, alebo pije mlieko s fľaše najmä 
pred spaním, pokúste sa to do nástupu do 
MŠ ukončiť. V opačnom prípade to pre dieťa 
bude náročnejšie.
Aké okolnosti v rodine sťažujú vstup do ma-
terskej školy
Očakávali by sme, že pre deti, ktoré majú 
súrodenca, bude vstup do materskej školy ľa-
hší ako u jedináčikov, pretože už majú napr. 
skúsenosti s tým, že sa musia deliť o osobu, 
ku ktorej majú citový vzťah.
Môže sa stať, že práve opak je pravdou, pre-
čo to majú niektoré deti so súrodencami ťaž-
šie, má niekoľko dôvodov:
• problémy pri vstupe do materskej školy sa 
líšia podľa toho, či je dieťa mladšie alebo 
staršie medzi súrodencami.
• Ak má trojročný nováčik len krátku dobu 
mladšieho súrodenca, môže sa pri vstupe do 
škôlky cítiť odstrčený a odložený.
• Ak je sám mladší alebo najmladší zo 
súrodencov, musí sa pravdepodobne po 
prvýkrát v živote zaobísť bez obvyklej pod-
pory starších súrodencov.
Je tiež možné, že rodičia jedináčikov v sna-
he nahradiť chýbajúceho súrodenca, sa sna-
žia skôr a intenzívnejšie nadviazať kontakty 

s ďalšími deťmi. Jedináčikovia tak majú oveľa 
väčšie skúsenosti s vrstovníkmi ako deti so 
súrodencami.
Prečo je MŠ pre dieťa dôležitá?
• Návšteva MŠ predstavuje šancu a výzvu zá-
roveň.
• Deti sa učia pohybovať v skupine, učia sa 
presadzovať svoje priania a záujmy prijateľ-
ným spôsobom.
• Učia sa byť samostatné a nezávislé a rastie 
ich sebadôvera a sebavedomie.
• Učia sa deliť a zachovávať pravidlá skupino-
vého spolužitia.
• Spoznávajú, čo to znamená nadväzovať 
priateľstvá a učia sa znášať sklamanie.
• Spoznajú veľa nového, nadobudnú veľa po-
znatkov, zručností, ktoré v rodine nezískajú.
• Deti, ktoré málo rozprávajú, začnú komu-
nikovať.
• Pani učiteľky sú odborníčky vo výchove 
a vzdelávaní, pomôžu odhaliť prípadné od-
chýlky, problémy vo vývine prípadne pomôcť 
a poradiť, odporučiť, ako dieťaťu pomôcť, 
prípadne ho rozvíjať.
Materská škola je zariadenie, ktoré pomáha 
dopĺňať rodinnú výchovu, nie ju nahradiť. 
Je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa. 
Učiteľky materskej školy sa usilujú pomôcť 
vášmu dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvi-
siace so vstupom do materskej školy, pretože 
pre deti je tento vstup významným medzní-
kom začlenenia sa do kolektívu rovesníkov, 
samozrejme, za vašej účasti.
A na záver
V posledných rokoch sa deti adaptujú 
v prostredí MŠ pomerne dobre, horšie je to 
s adaptáciou rodičov. Dajte deťom pocítiť, že 
ste naň hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt me- 
dzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec na sve-
te. Strach vo vašich červených očiach mu isto-
tu nedodajú. 
Akékoľvek obavy a otázky riešte otvorenou 
komunikáciou s triednymi učiteľkami, prípad-
ne s pani zástupkyňou.

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy
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Počet detí, ktoré môžu byť do materskej ško-
ly prijaté, závisí od kapacitných možností ma- 
terskej školy. 1. januára 2021 vstúpil do plat-
nosti §28a školského zákona, podľa ktorého 
pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 
31. augusta, ktorý predchádza začiatku škol-
ského roka, od ktorého bude dieťa plniť po-
vinnú školskú dochádzku v základnej škole, je 
predprimárne vzdelávanie povinné.  
V procese plnenia povinného predprimár-
neho vzdelávania (PPV) sa od 1. septembra 
2022 ocitnú deti:  
• ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augus-
ta 2022 (vrátane),  
• pokračujúce v plnení povinného predpri-
márneho vzdelávania, 
• výnimočne prijaté na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania.  
Na základe aktuálne platného právneho stavu 
bude možné PPV plniť:  
• v materskej škole priamou účasťou dieťaťa 
na predprimárnom vzdelávaní alebo formou 
individuálneho domáceho vzdelávania alebo 
osobitnou formou plnenia PPV.  
Prijímanie detí na povinné predprimárne  
vzdelávanie (§59 školského zákona)  
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa 
od troch rokov veku, výnimočne možno prijať 
dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.  
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne 
prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predpri-
márneho vzdelávania povinné. Ostatné pod-
mienky prijímania určí riaditeľ materskej ško-
ly a zverejní ich na verejne prístupnom mieste 
alebo na webovom sídle materskej školy, ak 
ho má zriadené.  
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie pri-
jíma na základe žiadosti zákonného zástup-
cu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva  
riaditeľovi materskej školy spolu s potvrde-
ním o zdravotnej spôsobilosti od všeobec-
ného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj 
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie sa podáva v čase od 3. mája do 
5. mája, v čase od 11:00 do 12:00 hod. Podľa 
súčasného právneho stavu sa nevyžaduje 
osobná účasť detí na zápise do materskej 
školy.
1. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie povinné (predtým 
to boli deti rok pred plnením školskej do-
chádzky), a to prednostne zo spádovej oblasti 
materskej školy.  
2. Následne sa prijímajú ostatné deti, pre 
ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 
a nie sú zo spádovej oblasti materskej školy.  
3. Až keď sú prijaté všetky tieto deti, je mož-
né prijať mladšie. Na tieto deti sa nevzťahuje 
podmienka spádovej oblasti podľa trvalého 
pobytu.  

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – informácie pre rodičov
4. Prijímajú sa deti od troch rokov veku.
5. Deti od dvoch rokov dovŕšenia veku sa pri-
jímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita 
a podmienky materskej školy.  
6. Ostatné podmienky nesmú byť diskrimi-
načné ani segregačné.  
Spádová materská škola je viazaná:  
1. na trvalý pobyt dieťaťa,
2. je to materská škola, v ktorej je pre dieťa 
garantované miesto pre plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania,  
3. nemusí a spravidla sa ani neprekrýva so 
školským obvodom základnej školy,
4. určuje ju obec, s vysokou pravdepodob-
nosťou prostredníctvom všeobecne záväzné-
ho nariadenia, pričom bude zohľadňovať po-
čet tried, kapacitné možnosti a čo najlepšiu 
dostupnosť materskej školy vo vzťahu k trva-
lému bydlisku dieťaťa,  
5. spoločná spádová škola pre dve obce ale-
bo viac obcí, ktoré nemajú materskú školu – 
vzniká dohodou.
Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vz-
delávacími potrebami zákon č.245/2008 Z.z. 
aj vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. umožňu-
je, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ ma-
terskej školy vždy pred svojim rozhodnutím 
o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či na 
prijatie takéhoto dieťaťa má alebo nemá 
vytvorené vhodné podmienky (personálne, 
priestorové, materiálne atď.)
Do materskej školy sa prijímajú deti priebež-
ne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebež-
ne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej 
škole voľná kapacita.  
Rodičia sú povinní pri nástupe dieťaťa do 
MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné 
k riadnej evidencii dieťaťa – rodné číslo, 
zdravotnú poisťovňu, zamestnanie rodičov, 
telefonický kontakt a pod. Zároveň sú po-
vinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace 
s požadovanými informáciami, o prípadných 
zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných 
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať vplyv na výchovu a vzdelávanie.
Riaditeľ ZŠ s MŠ vydá rozhodnutie o prijatí na 
predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2022. 
Deti si môžu prevziať len zákonní zástupcovia 
detí, prípadne ďalšie osoby zapísané v splno-
mocnení o prevzatí. Deti sa do tried rozdeľujú 
podľa dátumu narodenia.
Čo treba dieťaťu pripraviť:
- papučky, pláštenku do dažďa, náhradné 
oblečenie (pomočenie, obliatie, zašpinenie), 
pyžamko – VŠETKO PODPÍSANÉ, hygienické 
vreckovky.  
Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do 
materskej školy:  
- V rámci svojich možností sa vedieť obliecť, 
vyzliecť, obúvať, vyzúvať (základy sebaobslu-
hy).  

• Vedieť používať lyžicu a samostatne piť 
z pohára.
• Nepomočovať sa, nepoužívať plienky, pou-
žívať toaletu, WC papier, vedieť si umyť ruky 
a po umytí sa utrieť do uteráčika.
Prosíme rodičov, aby spolupracovali s MŠ pri 
dodržiavaní našich pravidiel:
• Privádzať deti do MŠ ráno do 8:00 h. (už 
prítomné v triede).  
• Prevziať deti z tried od 14:30 do 16:00 h. – 
iný čas odchodu vopred oznámiť, najneskôr 
prevziať deti do 16:00 h.
• Odhlasovať deti z pobytu v materskej 
škole z dôvodu ochorenia a iného dôvodu 
na telefónnom čísle 032 7777 180 (MŠ 1-2),  
0948 222 720 (MŠ 3). 
• Odhlasovať deti zo stravy telefonicky v škol-
skej jedálni deň vopred do 14:00, v prípade 
náhleho ochorenia telefonicky ráno od 6:30 
do 7:00 h. na čísle 0948 226 472. Ak je dieťa 
dlhodobejšie choré, treba priniesť potvrdenie 
od lekára.
• Ak viete vopred, že dieťa v piatok nenastúpi 
do MŠ, treba ho odhlásiť vo štvrtok.
• Dieťa priviesť až ku dverám triedy, tam ho 
odovzdať učiteľke (nepúšťať ho samé zo šat-
ne).
• Zmeny zdravotného stavu dieťaťa nahlásiť 
ráno učiteľke pri odovzdaní dieťaťa.
• Choré dieťa (nádcha, kašeľ a iné) preliečiť 
doma, byť ohľaduplní voči iným zdravým de-
ťom.  
• Poplatky MŠ a ŠJ platiť včas.
• Čítať oznamy na nástenke, dverách, lebo sú 
určené pre vás.
• Podieľať sa na spolupráci s MŠ – sponzo-
ring, brigádnická činnosť.
• Nedávať deťom veľké a drahé hračky do 
MŠ (dôvod: poškodenie, strata). Každé dieťa 
môže mať maximálne jednu svoju hračku.
• Nedávať deťom do skrinky peniaze, nápoje, 
sladkosti, maľovátka, cenné veci.
• Každé dieťa vybaviť v skrinke náhradným 
oblečením (pocikanie, obliatie, zašpinenie), 
pláštenkou do dažďa, vreckovkami. Obliekať 
dieťa do voľnejšieho odevu (lepšia manipulá-
cia). Všetky veci musia byť podpísané.  
• Deťom predškolského veku priniesť zubnú 
pastu, kefku a pohárik – dentálna hygiena.
• Nevstupovať do triedy v topánkach.
Ďakujeme a tešíme sa, že si vyberiete našu mat-
erskú školu v Beckove.

Mgr. Andrea Bartóková, zástupkyňa MŠ

Srdečná vďaka žiakom a kolektívu učiteľov 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za vianočný pozdrav, 
ktorý ma veľmi potešil. Prajem žiakom a uči-
teľom s vedením školy veľa-veľa zdravia.

M. Bubeníková

Poďakovanie
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Aktivity našich predškolákov
V mesiaci január nás zima prekvapila sneho-
vou nádielkou. Perinbaba vyčarovala úsmev 
všetkým deťom. S radosťou stavali snehulia-
kov a tešili sa guľovačke. Deti mali vyfarbe-
né líčka, premočené rukavice, ale nikoho to 
z detí neodradilo. Sneh sa roztopil, ale sne-
huliaci nám vydržali robiť radosť dlhšie. Deti 
si vyrobili snehuliakov z papiera, ktorými nám 
zdobili nástenku v triede, a to nám každé 
ráno pripomínalo krásne zimné obdobie. 

S deťmi sme preberali tému o zvieratkách 
v zime, spoznávali, ako zimujú a ako sa o zvie- 
ratká starajú ľudia. Nezabudli sme ani na vtá-
čiky, ktoré ostávajú na zimu u nás a ako ich 
prikrmujeme. Vyrobili sme kŕmidlo pre vtá-
čikov, ktoré sme zavesili na školskom dvore. 
Deti sa naučili dôležité veci, že les je domo-
vom rôznych zvierat, a preto sa v ňom mu-
síme vedieť správať. Pomocou maľovaného 
čítania sa dozvedeli veľké „Tajomstvo uja 
horára“. Deti sa už teraz tešia, ako sa im na 
jar zvieratká odvďačia štebotavým spevom 
a ich krásou.

Deti a snehuliak na ŠI • Deti v triede 
s obrázkami snehuliakov

Nástenka - zasnežený les, pracovný list 
zvieratká s krmelcom)

Nástenka deti na lyžiach a sánkachDeti v triede držia vystrihnuté maľované vtáčiky

Deti v triede držia maľované búdky

Deti so snehuliakmi na školskom dvore

Deti tvoria, príprava na pokus

Deti si maľovali zimný les počas zimného 
obdobia. Takto deti spoznávali zmeny v prí-
rode počas roka. Dozvedeli sa, načo sa musia 
prichystať zvieratká z lesa a ktoré zvieratká 
prespia celú zimu. Naučili sa, že ujo horár 
(poľovníci) chystajú do krmelca potravu, aby 
zvieratká lepšie prežili tuhú zimu.

Tohtoročná zima nám nadelila dostatok sne-
hu, a keď sa všetky deti dostatočne vyšantili 
na snehu, tak si vytvorili „Zimné radovánky“ 
kreslením, maľovaním, tvorením a rôznymi 
technikami sa oboznamovali so zmenami 
v prírode, so zimnými športami, so starost-
livosťou o zvieratá a k poznávaniu zimného 
ročného obdobia.
Rôznou formou experimentov si deti upevňo-
vali poznanie o snehu, ľade a vode. Deťom 
sa páčil pokus s farbami, kde každé dieťa 

MŠ

tento pokus pomenovalo svojím názvom, 
napr. farebná dúha, tanec farieb, veľká pará-
da, snehové kráľovstvo, topiaci farebný sneh, 
snehová láva.. a mnoho ďalších. Deti natoľko 
pokus  zaujal, že si ho za pomoci rodičov ro-
bili doma.
Návod na pokus: 1. Do pohára dáme vodu, 
2. na vodu dáme hrsť snehu, potom si 
dáme farby (tuš) rôznych odtieňov, 3. a už 
sme len čakali čo sa bude diať...
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Karneval v materskej škole Online medaila z olympiády

Medzinárodný deň pamiatky 
obetí holokaustu
Dňa 27. januára, na výročie oslobodenia nemeckého nacistického 
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, si pripomíname Med-
zinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pri tejto príležitosti sme si 
v škole na hodinách nemeckého jazyka pripomenuli túto udalosť po-
zeraním dokumentárnych filmov. Pripomenuli sme si jednu z najtra-
gickejších udalostí v histórii ľudstva. Filmy odkazujú k symbolom, pre 
Európanov ľahko rozpoznateľných, ako sú výjavy dobytčích vagónov, 
železničných koľají, kúskov papiera, opustených obydlí. Ale chcela 
som, aby boli predstaviteľné z perspektívy dieťaťa, pričom si kladiem 
otázku, či je vôbec možné pochopiť túto tragédiu.
Žiaci mali rôzne názory, otázky k tejto téme. Snažila som sa ich 
naviesť príbehom o mojom krstnom otcovi, Ing. Plk. Martinovi Michal-
covi, ktorý bol uväznený v pracovnom tábore v Rakúskom Mauthause-
ne, aby si skúsili predstaviť svojich prastarých rodičov. Potom už celú 
situáciu vnímali inak. Nie všetci boli dobrí alebo zlí. Ani všetci nemeckí 
vojaci nechceli bojovať a zomrieť. Jednoducho bola taká doba a mu-
seli sa plniť príkazy. 
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo v roku 2005 
Valné zhromaždenie OSN, aby tak aj ďalšie generácie bolo možné 
primäť k vnímavosti a citlivosti voči tragédii holokaustu a týmto spô-
sobom zabrániť aktom genocídy v budúcnosti. Majme preto na pamäti 
27. január, deň oslobodenia nemeckého nacistického koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau – miesta masových vrážd prinajmenšom 
milióna židov z Maďarska, Poľska, Francúzska, Česka a Slovenska, 
Grécka a ďalších krajín, ako aj okolo 120 tisíc ďalších väzňov (Poliakov, 
Rómov, sovietskych zajatcov a iných). 
Plánovali sme aj vychádzku do parku k pamätníku obetí 2. svetovej 
vojny, ktorú sme, žiaľ, už nestihli z dôvodu karantény. Týmto treba po-
ukázať na toleranciu medzi žiakmi, ľuďmi. Aby sa v našej spoločnosti 
neprejavovali znaky netolerancie, ohovárania, šikany, či už psychickej 
alebo fyzickej. Treba sa zamyslieť, aby sme bezdôvodne neubližovali 
druhým, tolerovali ich názory, vierovyznanie, orientáciu a podobne. 

Nemecká a technická olympiáda 
V piatok 8. októbra 2021 sa ako prvé uskutočnilo školské kolo 12. 
ročníka Technickej olympiády, ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže – zabezpečila prostredníctvom online testu, vďaka čomu sa 
ho mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavili záujem – aj tí, 
ktorí kvôli karanténe či zatvorenej triede museli zostať doma v izolácii. 
Táto online forma priniesla aj vyššiu zapojenosť – súťaže sa zúčastnilo 
453 základných škôl, čo je o 36% viac škôl ako v minulom školskom 
roku a spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 4 621 žiakov II. stupňa základ-
ných škôl v dvoch kategóriách – súťaž jednotlivcov pre nižšie ročníky 
a súťaž dvojíc pre žiakov 8. a 9. ročníka.
V technickej olympiáde našu školu reprezentovala v okresnom kole 
dňa 25. novembra Nanettka Ondrášiková zo 6.ročníka. Získala nád-
herné prvé miesto a postúpila do krajského kola. Krajské  kolo sa 
konalo dňa 3. februára 2022, kde postúpila Nanettka, ako jediná 
z celého novomestského okresu. V tomto kole už bola veľká konku-
rencia z Trenčianskeho kraja, no napriek tomu sa podarilo Nanettke 
umiestniť na 9. mieste. Srdečne gratulujeme!
Želám si, aby sme mali čo najviac takýchto ochotných, usilovných a sa-
mostatných žiakov, ktorých keď oslovím s prosbou o účasť na akejkoľ-
vek súťaži či olympiáde, nemajú s tým problém, pýtajú sa, zaujímajú sa 
a hlavne chcú. Kde je vôľa, tam je cesta. 
Ako som už v predošlých článkoch písala, na našej škole prebieha-
jú rôzne vedomostné olympiády. Z niektorých predmetov na online 
platforme, no z iných napr. školské kolá, aj priamo v škole. Toho sa 
zúčastnili viacerí žiaci, no najlepšie sa umiestnili iba dve dievčatá. Naše 
ôsmačky Terezka Batková a Vaneska Ďurkechová sa dňa 19. januá-
ra 2022 zúčastnili okresného kola v Nemeckej olympiáde. Vo svoje 
kategórii získali pekné umiestnenie: Terezka 3. miesto a Vaneska 4. 
miesto. Dievčatám gratulujem a želám ešte veľa chuti do učenia.

Ing. Katarína Kučerová 

Ing. Katarína Kučerová Ing. Katarína Kučerová 

Dejepisná olympiáda
9. februára 2022 sa konalo online okresné kolo Dejepisnej olympiá-
dy. V štyroch vekových kategóriách reprezentovalo našu školu 8 žia-
kov. Témou 14. ročníka boli kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku 
a história regiónov, v ktorých vznikli. Náročná téma žiakov zaujala, 
pretože sa môžeme pochváliť až 7 úspešnými riešiteľmi. Získali sme 
aj umiestnenia – šiestačky Kristínka Brišková (2. miesto) a Veronika 
Beňovičová (4. miesto). Srdečne blahoželáme!

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, plné zábav a hudby. Deti sa 
počas celého týždňa venovali fašiangovým aktivitám. Formou prezen-
tácie a rozhovoru sa deti oboznámili s typickými fašiangovými zvykmi, 
vyrábali si masky, pripravovali výzdobu a veľmi sa tešili na pripravova-
ný karneval. Ten sa uskutočnil 16. februára 2022, kedy sa naša MŠ pre-
menila na pestrofarebnú miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. 
Všetci sa radovali, boli šťastní a veselí, veď to bol predsa fašiangový 
karneval. Karneval otvoril fašiangový sprievod všetkých zúčastnených 
masiek, a potom pokračovala karnevalová zábava.
Detský karneval prebehol vo veselej nálade, o ktorú sa postarali pani 
učiteľky, ktoré s deťmi pripravili veselé tanečné improvizácie. Deti mali 
pripravené aj bohaté občerstvenie. Celé dopoludnie sa konalo v ra-
dostnej atmosfére, deti sa zabávali, tancovali, spievali a mali radosť 
z masiek, ktoré deťom priniesli a zhotovili rodičia. Poďakovanie patrí 
rodičom za prípravu prekrásnych masiek a všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave karnevalu. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej 
nálady, a preto sa tešíme na karneval aj na budúci rok. 

   Mgr. Andrea Bartóková, zástupkyňa pre MŠ

Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA ako organizácia MŠVVŠ -  tento 
rok organizoval  súťaže a olympiády vzhľadom k protipandemickým 
opatreniam v online priestore. V sérii webinárov, ktoré boli zamerané 
na jazyky, pod názvom - Olympiády pod lupou – oboznámili lektori 
v decembri učiteľov jednotlivých typov škôl so systémovými zmenami 
pri registrácii súťažiacich a špecifikami online uniformných testov. 
Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v an-
glickom jazyku. Základnú školu s materskou školu Jozefa Miloslava 
Hurbana v Beckove reprezentoval žiak 8. triedy Karol Radosa. Z ob-
jektívnych, všeobecne známych dôvodov, sa nekonala ústna, teda pre-
zenčná časť. Bolo to síce na škodu, pretože jazykové a komunikačné 
schopnosti nášho žiaka by mu zdvihli bodovú latku o nejaký ten stu- 
pienok vyššie. Napokon však v početnej konkurencii súťažiacich v ka-
tegórii 1B zvládol riešenie online úloh a stal sa ich úspešným rieši-
teľom. Umiestnil sa na 3. mieste. 

Ing. Darina Jarábková



Františkánsky kláštor v Beckove dostal pred 
pár rokmi novú funkciu a slúži ako Centrum 
novej evanjelizácie Jána Pavla II. (ďalej len 
CNE). Tento projekt františkánov a laikov mal 
až do dnešných dní niekoľko realizačných 
podôb. Obdobie začiatkov tohto projektu, po 
zrušení Charitného domu a odchode sestier 
vincentiek, bolo charakterizované poskytova-
ním našich priestorov rôznym spoločenstvám, 
organizovaním rôznych evanjelizačných kur-
zov, no predovšetkým usporiadaním mesač-
ného stretnutia Modlitby za uzdravenia, kto-
rý nabral podobu veľkého charizmatického 
stretnutia, vďaka ktorému sa CNE dostalo do 
povedomia širšej verejnosti. 
V kláštore sa až po dnešné dni podarilo 
zrekonštruovať časť vnútorných priesto-
rov, ktoré umožnili fungovanie kláštora ako 
miesta, ktoré je schopné prijímať skupiny 
na duchovné obnovy či kurzy, ale umožnili 
aj každodenný život miestnej františkánskej 
komunity. Stále sa ale neprikročilo ku kom-
plexnejšiemu riešeniu a rekonštrukcii tejto 
beckovskej pamiatky, na ktorej sa plynúci čas 
podpisuje viac a viac. 
Napriek reálnemu nedostatku finančných 
zdrojov neprestávame snívať svoj sen o vy-
novenom CNE (alebo františkánskom klášto-
re), ktoré by rešpektovalo pamiatkové hod-
noty, ale otvorilo by sa aj novým funkciám, 
ktoré by neslúžili len františkánom a veriacim, 
ktorí k nám prichádzajú, ale aj širšej komu-
nite, ktorej by CNE poskytlo svoju duchovnú 
a kultúrnu ponuku. 
Aby nešlo iba o akési snívanie, začali sme, 
po usmernení pani riaditeľky Pamiatkového 
úradu v Trenčíne (KPÚ), pani PhDr. Evy Gazdí-
kovej, pracovať na geodetickom a architek-
tonickom zameraní našich budov, teda vytvo-
rení podkladov, slúžiacich na vypracovanie 
konkrétnych projektov. Tie sú skoro hotové, 
vďaka zaangažovaniu sa pána Jána Križana 
ml. a jeho geodetickej firmy. 
Popri tom sa naše uvažovanie presunulo 
vďaka prácam mladých architektov (ako napr. 
Ing. arch. Ivan Kanich, či architektonického 
štúdia Pointa Atelier z Bratislavy) do roviny 
niekoľkých reálnych i menej reálnych štúdií 
(ktorých obrázky sú obrazovou prílohou toh-
to článku), ktoré nám pomáhajú uvažovať 
a postupne pripraviť aj konkrétne projekty 
ako napr.:

Aká je budúcnosť františkánskeho kláštora v Beckove ?
- sprístupnenie podbránia a s tým spojenú 
realizáciu komunitnej bylinnej kláštornej zá-
hrady,  otvorenej pre Beckovanov, ale aj pre 
návštevníkov Beckova, kde si budú môcť po-
čas turistickej sezóny po návšteve hradu od-
dýchnuť, či podvečer popočúvať živú hudbu 
alebo autorské čítanie;
- vytvorenie modernej prednáškovej miest-
nosti na mieste starých garáži a dielní, ktorá 
by bola vhodným a moderným priestorom 
napr. aj pre stretávanie dôchodcov, či odbor-
né prednášky; 
- realizácia čistého galerijného priestoru 
s potrebným osvetlením na dolnej kvadra-
tickej chodbe kláštora, ktorá ešte za dôb prí-
tomnosti bratov do r.1950 bola plná obrazov 
(ktoré po Barbarskej noci kamsi zmizli);
- rekonštrukcia historického refektára 
a reštaurovanie jeho štukovej výzdoby a vý-
maľby nielen za účelom historickej jedálne, 
ale aj kultúrnej a historickej sály, ktorú by 
si mohli obyvatelia Beckova zapožičať na 
usporiadanie malých rodinných slávností;
- či postupné vylepšovanie skromného uby-
tovania pre pobyty, akými sú duchovné cvi-
čenia, obnovy pre mladých, teambuildingové 
aktivity.
Poznámka: Tu chcem iba pripomenúť, že 
štúdia ešte nie je realizovateľným projektom. 
Projekt musí schváliť KPÚ ako aj vedenie na-
šej provincie... teda, aby nedošlo k nedorozu-
meniu, že sme sa už do čohosi, čo vidíte na 
obrázku, pustili.
Veríme, že tieto spomenuté plánované úpravy 
ako aj ďalšie napomôžu lepším možnostiam 
našej duchovnej služby, ale hlavne evanjeli-
zácie, ktorá sa už nedá robiť len v priestoroch 
kostolov, ale musí vyjsť za ich múry. Evanjeli-
zácia a jej nové formy sú hlavným predmetom 
nášho záujmu. No praktické starosti i chýba-
júci spolupracovníci nám zatiaľ znemožňujú 
väčší rozvoj duchovných aktivít.

Možno sa divíte, že nehovorím o oprave fa-
sád, odvlhčení múrov, modernizácii vykuro-
vania, atď., ale sme presvedčení, že práve re-
alizácia novej funkcionality našich priestorov 
umožní aj potrebné, zásadné i estetické úpra-
vy, ktoré budú akceptované pamiatkarmi, ale 
budú vyhovovať aj nášmu praktickému živo-
tu a pomôžu tejto historickej pamätihodnosti 
Beckova opäť zažiariť.
Kláštor sa nesmie stať múzeom, ale živým 
priestorom pre duchovný rast i kultúrne 
obohatenie. Aby sa takým stal, nesmie ostať 
iba záležitosťou bratov františkánov a zopár 
nadšencov či priateľov z okolia, ale širšej 
komunity lokálpatriotistických Beckovanov, 
otvorených a múdrych verejných zástupcov 
obce, nápomocných odborníkov v mnohých 
oblastiach a kultúrnych nadšencov – ktorí 
sa nehanbia prekročiť prah tohto miesta len 
preto, že majú akési predsudky či ostych, 
alebo patria do inej cirkvi, či sa považujú sa 
neveriacich. Naše dvere sú zatvorené len pre 
zlomyseľných a neprajných ľudí, ostatní ich 
majú doširoka otvorené. 
Beckov predsa nie je len Beckovský hrad, 
ktorý nám tu svojou majestátnosťou, ale aj 
kultúrnymi aktivitami prirodzene kraľuje; nie 
je to len futbal či iné športy, ktoré nás bavia; 
nie sú to len tradičné typy slávností, ktoré nás 
dávajú dokopy, ale aj historické duchovné 
miesta ako starobylý kostol sv. Štefana s fa-
rou, evanjelický kostol a jeho okolie dotknuté 
prítomnosťou mnohých osobností našich de-
jín, stála prítomnosť vzácnej komunity reho-
le Notre Dame, ale aj nanovo usídlení bratia 
františkáni a ich ochota deliť sa o to, čo majú 
s komunitou ľudí z Beckova i jej ho návštev-
níkmi. Segregácia týchto duchovných miest 
by bola na škodu komplexnému rozvoju Bec-
kova. Jednoducho ste vítaní k návšteve i spo-
lupráci. A radi sa pridáme aj my k podpore 
pekných obecných projektov. Ďakujeme ešte 
raz za každú pomoc a dobrú vôľu aj od ľudí, 
ktorí síce do kostola nechodia, ale sú prajní 
a tešia sa zo všetkého pekného, čo sa v Bec-
kove zrodí...
Skoro po troch rokoch pôsobenia môžem 
bez pátosu i nasadzovania skonštatovať, že 
som v Beckove doma, a preto sa ma viac ako 
doteraz dotýka aj dianie v ňom. Som vďač-
ný za mnoho pekného a postupne úspešne 
spracovávam aj to „iné – všelijaké“, čo bolo. 
V máji tohto roka nás františkánov na Slo-
vensku čaká opäť provinciálna kapitula, ktorá 
zároveň spustí aj rošádu personálnych výmen 
v našich kláštoroch. Neviem, či tu ostaneme, 
alebo nás ktosi nahradí. Ale verím, že rozvoj 
CNE a život pri našom kostole sa nezastaví. 
Končím tak po americky: ...nech dobrý Boh 
žehná Beckov i jeho obyvateľov i dielo CNE 
a všetkých, ktorí sú v ňom nápomocní. 

Páter Jozef Čirák OFM, predstavený kláštora 
a zodpovedný za CNE v Beckove

Obrázky - zdroj: Ing. arch. Ivan Kanich, Komplexný 
pohľad na adaptáciu kláštorného súboru v pod-
hradí Beckova. Diplomová práca, FA STU 2020.
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LOVEC HRADOV alebo hrady sú moja vášeň

Skvelú záľubu si našiel 33-ročný Trenčan  
Lukáš Maleček – začal spoznávať hrady. Keď-
že počas pandémie uviazol vo Viedni, kde 
pracuje v pizzerii, využil voľný čas a príleži-
tosť – navštívil kamaráta v obci, v ktorej bol 
hrad – a cesta k spoznávaniu hradov mohla 
začať. Za necelé dva roky navštívil viac ako 
254 hradov (k 21. januáru 2022) na Slovensku, 
v Rakúsku i Česku. Na cestách ho občas spre-
vádzajú manželka a dve deti. 
Na jeho webovej stránke sa uvádza, že prvý 
hrad, ktorým začal putovanie, bol Trenčian-
sky, miesto, na ktoré sa dennodenne pozeral 
cestou do školy. Ako druhý zaradil hrad Bec-
kov: „2. hrad v poradí – Beckov je vidieť zo 
širokého okolia. Je to nádherná zrúcanina, 
na ktorej sa stále ešte pracuje. Nájsť ho vôbec 
nie je ťažké. Nachádza sa na brale priamo 
nad obcou Beckov. Parkovanie je bezplatné 
pod hradom a značky vás už navedú priamo 
na hrad.“ Zdroj: www.lovechradov.sk 
Aby sa podelil so svojimi skúsenosťami, zria-
dil pred rokom webovú stránku Lovec hradov 
a na Facebooku založil skupinu Hrady, zrúca-
niny a zaniknuté hrady, ktorá sa teší veľkému 
záujmu. 
Na stránke Lovec hradov nájdete prehľad 
Lukášových ciest za hradmi. Svoje hradné 
cestovanie „som rozdelil podľa krajín a kra-
jov, aby si to mal čo najprehľadnejšie. Každý 
hradný príspevok obsahuje krátky popis, čo 
môžeš v danej lokalite vidieť a hlavne, ako sa 
tam dostať. Ďalej sú to informácie o nároč-
nosti cesty, prípadných otváracích hodinách. 
Veľkou pomocou ti určite budú mapy, ktoré 
sa nachádzajú pri každom jednom príspev-
ku... Organizujem aj spoločné výstupy na hra-
dy a vždy to boli skvelé akcie s kopou skve-
lých ľudí.“ (zdroj: www.lovechradov.sk). 
Jeho aktivity si všimli aj v Novom čase a My 
Trenčín v októbri 2021 a v novembri Wara-
god. Nás teší, že Beckovský hrad pokladá za 
jeden z najkrajších: „Čo sa týka klasických 
hradov, určite najkrajšie sú Trenčiansky hrad, 
Oravský či Beckov“. Napokon, v januári sme 
ho oslovili aj z Beckovských novín. 
Lukáš, spýtala by som sa, ako sa Vám darí 
stíhať toľko hradov, veď za tri mesiace ste 
zvládli 50 nových! 

Všetko je to o kvalitnej príprave, takže si všet-
ko dopredu naplánujem. To znamená nájsť 
potenciálny nový hrad a potom ďalej hľadať 
v okolí ďalšie, aby som mohol navštíviť viace-
ro v ten deň.
• Koľko hradov sa dá stihnúť za deň?
Od jedného až po desať. Väčšinou si však plá-
nujem 3-4. 
• Keď sa „minú“ hrady v SR, ČR a Rakúsku, 
kam pôjdete? 
Hrady na nikdy neminú, nakoľko sa snažím 
chodiť aj po tých zaniknutých alebo po hrád-
koch a hradiskách, a tých je veru veľa. Plány 
sú navštíviť najskôr okolité štáty a potom ísť 
ďalej. 
• To je cestovateľský plán na desiatky rokov. 
V mojom prípade to bude asi aj menej ako 
desiatky rokov. Mám dobré organizačné 
schopnosti a hlavne mám ten správny elán a 
chuť.
• Ešte: Lovec hradov, aký je to pocit „uloviť“ 
ďalší hrad?
Je to úžasné, hlavne „objaviť“ nejaký menej 
známy či zabudnutý hrad / hrádok / hradis-
ko. Povedať si, našiel som ho, resp. pri neja-
kom horšie dostupnom, že som tam dokázal 
vyliezť. Samozrejme, ja neobjavujem nové 
hrady, chodím podľa kníh alebo webových 
stránok. No aj tak, niektoré lokality sú me-
nej známe a nevedú tam napríklad značene 
chodníky.
• Ktoré knihy pokladáte z tohto hľadiska za 
najužitočnejšie – alebo webové stránky? 
Tu by som rád spomenul obzvlášť jednu kni-
hu: Putovanie po hradoch slovenských od 
Rudolfa Mladého, ktorá ma veľmi ovplyvnila, 
dovolím si povedať natoľko, že keby nebolo 
jej, tak asi nerobím to, čo robím. Veľmi dob-
rá webová stránka je www.hrady-zamky.sk. 
A samozrejme, aj tá moja :). 
• A kam idete cez víkend (22.-23.1. 2022)? 
Cez víkend som v práci v Rakúsku. Keď bu-
dem doma, tak v pláne je určite ísť, no všetko 
závisí od počasia.
Držím palce, nech sú Vaše cesty vždy šťast-
né, nech Vám elán vydrží a máte čo najviac 
nasledovníkov.

Lukáš s rodinou na Plaveckom hrade

Lukáš s Beckovským hradom v pozdí

Dana Badžgoňová

Dva roky v ohrozeni 
zdavia, bezpečia, 
pohody aj budúcnsti...

11Február - 2022

Keď pred dvomi rokmi priletel na hrad do 
Beckova drevený drak, pomenovaný podľa 
dávneho názvu nášho hradu – Blundus, vte-
dy sa nielen deťom oživila spomienka na 
ničivú silu zlomocného, škodiaceho monštra, 
známeho z rozprávok. Našťastie to boli spo-
mienky iba na vymyslené príbehy. Čo však 
priletelo o pár dní bolo a – bohužiaľ – stále 
ešte je, reálne, pravdivé, nevymyslené. Vte-
dy k nám priletel neviditeľný, ale zlomocný 
a smrtiaci vírus – ničiteľ zvaný Covid 19. Dote-
raz sa prejavuje jeho ničivá sila v rôznych po-
dobách, variantoch. Ohrozuje naše zdravie, 
pocit bezpečia, berie životy. V tomto neľah-
kom a nikým očakávanom období sú všetci 
ľudia vystavení veľkej životnej skúške. 

Mladí ľudia, myslím tým žiakov a študentov, 
sú oklieštení v mnohých ohľadoch a majú 
sťažené podmienky počas vzdelávania a pri 
príprave na svoje budúce povolanie. To isté 
sa dá povedať aj o pedagógoch. Majú to ná-
ročnejšie, pretože musia vynaložiť maximálne 
úsilie a často vyučovať v podmienkach online, 
teda dištančného vzdelávania. 

Vzhľadom k aktuálnej situácii bolo v prie-
behu celého predchádzajúceho dvojročné-
ho obdobia v rámci podpory interaktívneho 
vzdelávania spustených viacero portálov. Ich 
obsahom sú vzdelávacie nástroje, ktoré slúžia 
učiteľom ako zdroj učebných materiálov, 
ktoré sú uložené v digitálnej forme. 

Veľkou pomocou sú pre nich aj online webi-
náre, ktoré organizujú vydavateľstvá a me- 
dzinárodné vzdelávacie inštitúcie. Vedú ich 
lektori – odborníci naslovovzatí a registrova-
nie a účasť pre učiteľov je zdarma. Stojí ich 
to „len“ ich voľný čas, pretože sa konajú po 
pracovnej dobe. Ich témy sú rôzne – vyučo-
vanie online, inklúzia, udržateľnosť v triede, 
globálne zručnosti, využívanie informačných 
technológií a webové nástroje na vyučovaní, 
samostatnosť a podpora záujmu u žiakov. 
Webináre sú veľkou inšpiráciou pre učiteľov 
a pomáhajú rozvíjať ich zručnosti a vedú aj 
k osobnostnému rozvoju. Následne vo vy-
učovacom procese, či už prezenčnom alebo 
dištančnom, môžu učitelia využiť svoje peda-
gogické majstrovstvo. 

Ideálnym cieľom je dosiahnuť satisfakciu 
na obidvoch stranách – vzdelaných žiakov 
aj spokojných vyučujúcich. Potom si všetci 
môžu povedať: „Stálo to za obetovaný čas 
a úsilie, naučili sme (sa)!“

 Ing. Darina Jarábková



V posledný deň roka 2021 odišiel spomedzi 
nás krátko po poludní môj brat Ivan Vazovan 
vo veku nedožitých 74 rokov (17. januára). 
Mali sme od detstva dobrý vzťah, ktorý vytrval 
až do jeho konca... Pokiaľ bol doma, ak niečo 
potreboval, prvá zastávka bola vždy u mňa 
– čo sa dalo, som mu pomohla. A keď pred 
14 rokmi ochorel – bola som jeho pravá ruka 
ešte viac. Po mozgovej príhode zostal ochr-
nutý na ľavú stranu. Jeho domovom sa stalo 

zariadenie sociálnych služieb – najskôr som za ním chodila na Papraď, 
neskôr do Moravského Lieskového, čo bolo bližšie – snažila som sa, 
aby som ho vždy čímsi potešila, aj na sviatky, Vianoce či narodeniny.
Keď bol v zariadení v Novom Meste nad Váhom, to bolo celkom dob-
re. Keď som šla na nákupy, zavolala som mu: „Počkaj ma“. Bol už na 
vozíku, počkal vonku, podala som mu, čo som mu kúpila. Volali sme 
si každý deň. 
Aj 30. decembra som bola s ním – bolo treba sa deň dopredu nahlásiť 
a nechať sa v zariadení otestovať, návšteva mohla trvať najviac 30 
minút. Už som videla, že to dobré nebude, od pobytu v nemocnici sa 
jeho stav len zhoršoval. 
Opustil nás, svoju manželku a syna s rodinou, a mňa, svoju sestru Má-
riu, aj moje deti s rodinami, ale zostáva v našich srdciach...

Každý rok počas vianočných sviatkov až po prvé dni nastávajúceho 
roka si príbuzní, priatelia a známi navzájom prajú množstvo rôznych 
prianí a želaní. Ich obsahom je najčastejšie prianie dobrého zdravia, 
spokojnosti a pohody. Jedno z nich dojme a navodí hlboký vzdych 
každému:
„Milý nový rok, nemusíš mi nič dať, len mi, prosím ťa, nikoho neber!“
Urastená vianočná strieborná jedlička umocňovala sviatočnú atmosfé-
ru tento rok v evanjelickom a. v. chráme Božom v Beckove. Darova-
la ju pani Marta Neboháčová alebo, ako ju dlhé roky oslovovali deti 
v materskej škole, teta Marta. 
Bohužiaľ, v prípade tejto dar-
covskej rodiny sa spomínané 
prianie nesplnilo. Uplynulý 
rok 2021 im vzal najbližšie-
ho – manžela, otca a dedka. 
5. februára 2022 uplynul rok, 
kedy vydýchol naposledy Ing. 
Martin Neboháč, najdrahšia 
osoba pre príbuzných a pre 
nás, ktorí sme ho poznali, 
dobrý sused, kamarát a človek 
s veľkým srdcom.
Česť jeho pamiatke!Jubilanti v Beckovkých novinách

SPLOČENSKÁ RUBRIKA

Narodili sa: 
Paulína Sevaldová, Mikuláš Kasala, Leo Horňák

Blahoželáme: 
• 50 rokov: Renáta Šimková, Adriana Nožinová

• 60 rokov: Edita Paceková

• 65 rokov: Miroslav Uherčík, Jozef Šutovský, Ľubomír Rybár, 
 Marta Striežencová

• 70 rokov: Mgr. Anežka Ilavská, Mária Hanáčková, Dušan Hladký

• 75 rokov: Helena Vazovanová

• 90 rokov: Mária Uhrinová, Helena Klechová, Viktória Nožinová 

• 95 rokov: Marta Ondrejovičová

Rozlúčili sme sa: 
Antónia Miklovičová, Ján Macejka, Ivan Vazovan, 
Vladimír Hanáček, Alžbeta Ševčíková, Štefan Opat

JANUÁR - FEBRBUÁR 2022

Spomíname

Rozlúčli sme sa

BLAHOŽELANIE

Dňa 13. januára 2022 o 14.00 hod sa 
konala posledná rozlúčka na cintoríne 
v Novom Meste nad Váhom s kardioló-
gom MUDr. Štefanom Kršákom, ktorý 
opustil tento svet po krátkej ťažkej cho-
robe vo veku nedožitých 69 rokov. 
Celý svoj život zasvätil medicíne a zách-
rane ľudských životov. Patril k obľúbe-

ným lekárom medzi pacientami, ale aj v širokej verejnosti. Vždy bol 
ochotný pomôcť. V začiatkoch jeho lekárskeho pôsobenia v Novom 
Meste nad Váhom, v rýchlej zdravotnej pomoci, sme mu veľa krát asis-
tovali pri zásahoch a veci sme vždy zvládli. 
Obec Beckov často navštevoval, zaujímala ho história a rôzne dianie 
v nej. Bol čitateľom Beckovských novín, o ktorých sa veľmi kladne vyja-
droval. Po pracovnej stránke navštevoval sestričky notre-damky, aj fran-
tiškánsky kostol. Bol rodinne založený.
Zákerná choroba ho predčasne vzala rodine, jeho pacientom a pria-
teľom i priaznivcom z našej obce.

PH • Foto: Miloš Gúčik, 20.2.2013, BN 1-2013

DJ

Vážení čitatelia, radi by sme v BN zachovali SPOLOČENSKÚ RUBRI-
KU v takom rozsahu ako doteraz, ale vzhľadom na platnú legislatívu 
môžeme uverejňovať mená len tých jubilantov, ktorí nám sami pošlú 
súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska pri konkrétnom ju-
bileu. 
Ako môžete postupovať? Keďže od marca už nedostanete do schrán-
ky návratku – Zverejnenie mena v rubrike jubilanti – ale napr. 21. mar-
ca 2022 máte jubileum a chcete sa o túto informáciu podeliť s oby-
vateľmi obce, tak si sám/sama napíšete Súhlas s uverejnením mena 
a jubilea v Spoločenskej rubrike Beckovských novín č.2-6/2022, súhlas 
podpíšete a pošlete/odovzdáte na Obecnom úrade v Beckove buď 
v podateľni (p. Benková) alebo šéfredaktorke BN (p. Badžgoňová), 
prípadne inému pracovníkovi obecného úradu. Súhlas doručíte naj-
neskôr do 20. dňa v párnom mesiaci (teda do 20. apríla, 20. júna atď.). 
Súhlas sa môže vzťahovať aj na výročie sobáša, prípadne iné. Ďakuje-
me za pochopenie. Mgr. Dana Badžgoňová
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Srdečné blahoželanie k životnému jubileu, k 95. narodeninám, po-
sielame našej tete Marte Ondrejovičovej, rodáčke z Beckova. Všetko  
najlepšie, pevné zdravie, šťastie a božie požehnanie želajú Jana a Van-
da, Peter a Zdenka, Janko a Patrik, Jarmila a Adelka a Eva.

Žijú medzi nami
Spoločenstvo pátrov františkánov pôsobí v Beckove od roku 2013.Vyst-
riedalo sa tu viac kňazov. Neviem ich vymenovať všetkých, ale vždy boli 
pre nás obohatením. Snažili sa spojiť ľudí bez ohľadu na vierovyznanie. 
Sú tu pre nás a my sme pre nich. Vyhľadávame ich od narodenia až po 
smrť, v dobrom i zlom. Ich slová a správanie sú upokojujúce a usmerňu-
jú i naše správanie vo vzťahoch v rodinách a k ostatným ľuďom. V ob-
medzujúcej pandemickej dobe robia všetko dostupné v rámci prijatých 
opatrení. Ďakujeme! Eva Budiková



Tri návštevy gen. pluk. Samuela Kodaja v Beckove

Od adventu do Troch kráľov v CNE Beckov

Mgr. Dana Badžgoňová 

Eva Budiková

Beckov, resp. beckovský hotel – otvorený v roku 
1962, poskytoval miesto na stretnutia či uby-
tovanie pre mnohých významných ľudí svojej 
doby. Niektorých si radi pripomíname, pre-
tože ich vzťah k Beckovu nebol len „na jednu 
noc“. K takým patrí aj generál Samuel Kodaj 
(12.10.1922 Myjava – 5.2.1992 Trenčín), býva-
lý partizán (partizánsky oddiel Hurban 2), vojak 
z povolania, politik a obyvateľ Trenčína. 

Zrejme prvýkrát bol oficiálne v Beckove v roku 
1968 pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule 
beckovskému rodákovi Štefanovi Bednáriko-
vi, jednému zo 44 popravených vzbúrencov, na 
vtedajšej budove Miestneho národného výboru 
(Sevotech) 2. júla 1968.

Kronika obce Beckov, rok 1968, str. 40-43, o tom 
píše: „Najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou 
roka bolo odhalenie pamätnej tabule beckovské-
ho rodáka Štefana Bednárika, účastníka povsta-
nia v Kragujevci (Juhoslávia) pri príležitosti 50. 
výročia Kragujevskej vzbury. Pamätnú dosku od-
halili na budove MNV. Prítomní hostia: Vladimír 
Kodler, gen. konzul Juhoslávie a s ním 42-členná 
delegácia. Ďalší hostia: gen. Kodaj, s. Pepich, E. 
Valeš, Strcula, plk. Kováčik, z OV-KSS s. Turček, 
za ONV s. Gibas, MsNV Trenčín s. Tomáš a Duda, 
ONV – odbor školstva a kultúry s. Poruban a s. 
Chovanec, z PB-OV pplk. Malý. V tento slávnost-
ný deň v obci koncertovala vojenská dychovka. 

Večer bola ľudová veselica. Osláv sa zúčastnilo 
asi 300 občanov. Prítomní hostia zaznačili tieto 
pamätné zápisy: 2.VI. 1968.“

Na obrázku podpis gen. Kodaja úplne dolu.

Ako generálplukovník bol v rokoch 1968 – 1982 
veliteľom Východného vojenského okruhu 
a z tohto titulu bol v roku 1970 v Beckove, keďže 
v hoteli pod hradom sídlil štáb armád Varšavskej 
zmluvy počas vojenského cvičenia Štít 70. Tajné 
cvičenie neuniklo pozornosti mládeže zo sused-
stva a budúci príslušník ZNB Pavol Hladký si do-
dnes spomína na generálov armád VZ. 

Pre Beckov bol gen. Kodaj nápomocný aj v inej 
oblasti. Nová predajňa potravín a mäsa sa v obci 
postavila aj jeho prispením. Bolo to v čase, keď 
bol predsedom MNV Ing. Ján Turan (1986–1990).

Na obdobie výstavby predajne Jednoty si Ing. 
Turan zaspomínal takto: „Keďže v rozpočte 
Jednoty – spotrebného družstva v Trenčíne – 
sa neuvažovalo s výstavbou predajne potravín 
v Beckove, začalo sa s rekonštruovaním starých 
priestorov v strede obce (dnešné Zhorenisko). 
Až dodatočne boli získané finančné prostriedky 
z vedenia Jednoty v Bratislave na výstavbu pre-
dajne potravín a mäsa v obci. Jej výstavbu zabez-
pečila stavebná skupina z JRD Kálnica – Beckov 
a slúži občanom dodnes.“ In: BN 4/2017, s.11.

Výstavba potravín sa uskutočnila vďaka úsiliu 
a vytrvalosti troch mužov – richtára Ing. Turana, 
predsedu Jednoty v Trenčíne Ing. Čaňu a gen. 
Kodaja. Gen. pluk. Kodaj ako poslanec Federá-
lneho zhromaždenia za Západoslovenský kraj 
v rokoch 1971–1986 dokázal zalobovať v pro-
spech Beckova. 

V obecnej kronike z roku 1988 je o tom zápis: 
„Zasanovali bývalú budovu materskej školy. Na 
uvedenej parcele započali 7. novembra 1988 vý-

kopové práce a betónovanie základov pre novú 
predajňu potravín a mäsa. Veľkú zásluhu pri za-
radení tejto stavby do plánu na 8. 5RP (päťroč-
ný plán) mal poslanec za Slovenskú národnú 
radu gen. Samuel Kodaj a predseda jednoty SD 
v Trenčíne Ing. Jozef Čaňo.“ Zdroj: Kronika obce 
1988, s. 408-409. Zapísala Ružena Hubinová

Ing. Ján Turan upresnil, že v lete 1986 sa konalo 
predvolebné stretnutie, na ktoré prišiel aj posla-
nec FZ gen. Kodaj, delegovaný KSČ. Keď si vy-
počul plány budúceho predsedu MNV v Beckove 
Ing. Turana, prišiel za ním a spýtal sa, s čím mu 
môže pomôcť. Chýbajúca moderná predajňa po-
travín sa javila ako najvýraznejší problém. Keďže 
generál bol muž činu, do jesene boli na Jednote 
v Trenčíne vybavené peniaze priamo pre Beckov. 
Následne dali urobiť projekt v Považskej Bystrici 
a stavbu potravín uskutočnili pracovníci JRD Kál-
nica – Beckov. 

Pavol Hladký: „Úlohu zohrala aj skutočnosť, že 
ako obyvateľ Trenčína bol členom poľovníckej 
organizácie v Motešiciach a poľovníci si radi po-
máhajú.“ 

V tomto roku sme si 5. februára pripomenuli 
30. výročie úmrtia a 12. októbra si pripomenie-
me 100. výročie narodenia gen. pluk. Samuela  
Kodaja. 

Foto – zdroj: valka.cz; uedata.amazon.com/Vint-
age-photo-General-Samuel-saluting 
https://uedata.amazon.com/Vintage-photo-Ge-
neral-Samuel-saluting/dp/B00TO2AIVG 
Slovník významných osobností Trenčína – 20. sto-
ročie. Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín 
2018, s.103-104. http://ebadatelnavha.vhu.sk/
user
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Napriek všetkým nepriaznivým podmienkam 
sa naši pátri františkáni snažili vytvoriť pre 
veriacich príjemnú atmosféru nastávajúcich 
vianočných sviatkov. Začali sme adventným 
vencom, nasledovali roráty, výzdoba kosto-
la, jasličky, 1. a 2. sviatok vianočný, Silvester, 
Nový rok a traja králi. Všetky tieto sviatky boli 
sprevádzané nádhernou hudbou a spevmi. 
Chceme sa i touto cestou poďakovať našim 
pátrom za všetko, čo nám pripravili, tiež ďa-
kujeme za slovo Božie a požehnanie.
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Beckovčan Julián Šimko

Dr. Julián Šimko – právnik, ministerský úrad-
ník, posledný prezident Slovenskej krajiny 
(1938-1939) a mimoriadny vyslanec Sloven-
ska v ZSSR (máj – júl 1941), lokálpatriot a prvý 
čestný občan Beckova (1939), syn beckovské-
ho richtára Karola Šimka (1890-1919).

Pred vyše rokom sme v Beckovských novi-
nách č. 4/2019, s. 12-13, uverejnili článok 
o beckovskom rodákovi, ktorý dosiahol vý-
znamné spoločenské postavenia v rámci 
demokratickej Československej republiky, aj 
následnej Slovenskej republiky (1938-1945). 
Ani v rokoch vojny, pre mnohých chúlostivej 
dobe, sa nespreneveril demokratickým zása-
dám svojej mladosti. Napriek tomu – či skôr 
práve preto – bol po vojne dvakrát súdený za 
kolaborantstvo. Prvýkrát ho súdili krátko po 
vojne, v októbri 1945, rozsudok znel nevinný. 
Druhýkrát, v júni 1948, ľudový súd vyriekol 
rozsudok vinný, ale len v jednom bode obža-
loby, v ostatných nevinný, bez uloženia tres-
tu. Dr. Šimko bol od 1. apríla 1948 penziono-
vaný na návrh akčného výboru Povereníctva 
vnútra, prišiel o prácu i dom v Bratislave. Po-
sledné roky dožil v Piešťanoch, v mieste by-
dliska Ľudovíta Wintera, ktorý na súde v roku 
1945 vypovedal v jeho prospech, a ktorému 
on pomohol cez vojnu.

Mimoriadne schopnosti získal z rodičovského 
domu, jeho matka Mária, rod. Jakubéczy, bola 
dcérou organistu a učiteľa katolíckej ško-
ly a otec Karol Šimko bol beckovský richtár, 
ktorý v tejto funkcii – pokiaľ vieme – vytrval 
najdlhšie zo všetkých beckovských richtárov, 
celých 29 rokov (1890 – 1919), čo je zaiste 
dôkaz jeho obľúbenosti a spoľahlivosti. Spo-
medzi 13 detí svojich rodičov bol Julián dva-
násty, teda najmladší syn aj dieťa, keďže po-
sledné, sestra, zomrelo v detskom veku. Žiaľ, 
na mamu si veľmi nepamätal, zomrela mesiac 
pred Juliánovými 3. narodeninami. Otec sa 
znovu oženil, jeho druhá manželka Mária, 
rod. Križanová, sa nielenže starala o všetky 

(30. november 1886 Beckov – 16. marec 1956 Piešťany)

deti, ale porodila mu ešte dve dcéry, Elenu 
a Máriu. Staršia sa vydala za Alexandra Šim-
ka, menovca z Beluše, s ktorým mala dvoch 
synov Ivana (lekár) a Karola (učiteľ). Mladšia, 
učiteľka Mária Križanová, sa stala manželkou 
svojho učiteľského kolegu Dominika Štubňu 
Zámostského, známeho spisovateľa, spoloč-
ne vychovali štyri deti, Dominika, Moniku, 
Anastáziu a Mariána. 

V životopise, ktorý doložil na súd, Dr. Šimko 
napísal: „Narodil som sa v Beckove z rýdzo 
slovenských rodičov. Moji predkovia žili tu 
už vyše 300 rokov a boli pôvodne garbiari, 
potom roľníci. Môj starý otec po matke, or-
ganista a učiteľ Jakubéczy, bol slovenským 
spisovateľom a jedným z prvých členov Mati-
ce slovenskej. Bol preto maďarským režimom 
prenasledovaný. Zomrel okolo roku 1880.“ 

Vzdelanie získal v ľudovej škole v Beckove, 
na gymnáziu v Trenčíne a právnické štúdiá 
ukončil v Budapešti. Pracoval ako vojenský 
auditor v c.k. armáde (stotník auditor), po 
roku 1918 bol župný úradník v Košiciach, do 
roku 1922 župný hlavný notár, od 1. januára  
1923 pracoval ako osobný referent župného 
úradu v Liptovskom sv. Mikuláši, od júla 1923 
okresný náčelník v Liptovskom sv. Mikuláši; 
v roku 1928 bol preložený na Krajský úrad do 
Bratislavy, kde pracoval do 6. októbra 1938 
ako vládny radca, potom ho povolali na Kra-
jinský úrad, ktorého prezidentom bol Jozef 
Ország a Dr. Šimko sa stal viceprezidentom. 
Do funkcie sa dostal ako odborník, nie po 
straníckej linke, pretože po nútenom odcho-
de Čechov nezostali na úrade vlády kvalifiko-
vaní úradníci. Dr. Šimko nebol nikdy politicky 
organizovaný, napriek tomu v (socialistickej) 
Encyklopédii Slovenska sa tendenčne uvádza, 
že bol „právnik a byrokrat, štúdium práva ab-
solvoval v Budapešti... Funkcionár HSĽS, člen 
správnych rád viacerých spoločností... (En-
cyklopédia Slovenska, V. zväzok R-Š. VRDA, 
Bratislava 1981, s. 698).

Dr. Šimko sa vo svojej činnosti riadil príkazmi 
ministerstva vnútra a zákonmi. Od 12. októb-

ra 1938 bol menovaný dočasným krajinským 
prezidentom (do 31.12.1939). Okrem iného 
uvádza, že rozpustil jediný spolok, a to fašis-
tický nemecký hasičský spolok v Bratislave, za 
čo ho napadli v nemeckých novinách Gren-
zbote. Po 1. januári 1940, kedy už nejestvo-
val Krajinský úrad, sa stal sekčným šéfom na 
Ministerstve vnútra v Bratislave; od 18. apríla  
1941 už bol vládny radca na predsedníctve 
vlády. Vojtech Tuka, ministerský predseda 
a minister zahraničia, ho prehovoril, aby vzal 
post vyslanca v ZSSR. Dr. Šimko sprvu od- 
mietal, keďže nemal diplomatické skúsenosti, 
ale prijal ho po uistení, že vojna ešte nevy-
pukne. Ako mimoriadny vyslanec Slovenskej 
republiky pricestoval do Moskvy 26. mája 
1941 (zdroj: Mikuláš Gacek, pamäti kultúrne-
ho atašé v Moskve, rukopis) a funkcie sa ujal 
až 2. júna 1941 – na 20 dní: vykonával zdvori-
lostné návštevy a podobné návštevy prijímal. 
Od Tuku dostal inštrukciu, že po vypuknutí 
vojny sa má správať podľa vzoru Nemcov. 
O napadnutí Ruska sa dozvedel z rádia, úrad-
níci vyslanectva sa mohli pohybovať voľne po 
meste. Dr. Šimko bol 23. júna 1941 prijatý na 
audiencii u Viačeslava M. Molotova, ktorý sa 
ho pýtal, prečo Slovensko vypovedalo vojnu 
ZSSR. Odpovedal, že dôvodom bol pakt, kto-
rý Slovensko uzatvorilo na 20 rokov s Nemec-
kom, o ochrane a povinnosti sa prispôsobiť 
v zahraničnej politike. Rozišli sa s priateľským 
stisnutím ruky a želaním „dosvidania!“

Asi týždeň čakali v Mičurinsku, kam sa pre-
viezli vlakom aj s ďalšími štyrmi vyslanectva-
mi, na dojednanie podmienok výmeny vysla-
nectiev. Po návrate na Slovensko odmietol 
príkaz V. Tuku z dôvodov propagandy hovo-
riť v rádiu o ceste do ZSSR, tiež odmietol dať 
rozhovor redaktorovi Slováka („rozhovor“ aj 
tak vyšiel). Doma s ním boli nespokojní, lebo 
kritizoval Tuku a Macha, verejne vyhlásil, že 
vojnu proti ZSSR, USA a Anglicku vypovedal 
starý Tuka bez opýtania sa Dr. Tisu a snemu 
Slovenského štátu, za čo bol disciplinárne stí-
haný. 
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Pol roka bol nezamestnaný, potom nastúpil 
na miesto prednostu právneho oddelenia 
Ministerstva zahraničia, kde sprostredkovával 
vyjednávania o právnej pomoci s Chorvát-
skom. Asi rok vykonával vládny dozor u fi- 
riem Koruna, Slávia a Karpatia – nebola to pre 
neho zárobková záležitosť, ale povinnosť ex 
offo. 

V roku 1941 pomohol Ing. Ladislavovi Krno-
vi, tlmočníkovi z vyslanectva v Moskve, ktorý 
bol po návrate do vlasti v lete 1941 zatknutý 
z politických dôvodov (v ZSSR bol v kontak-
te s gen. Svobodom a inými, tiež v Istanbu-
le prevzal nejaké spravodajské materiály), 
a vďaka Šimkovej intervencii na Ministerstve 
vnútra sa dostal v krátkom čase na slobodu. 
Krno vo výpovedi na súde v roku 1945 uvie-
dol, že Šimko pre spory s Tukom a Tisom ni-
kdy nedostal plnú moc pri medzinárodných 
rokovaniach. 

Národný súd v Bratislave v októbri 1945 
v trestnej veci proti Dr. Juliánovi Šimkovi 
uviedol v rozsudku, že žiadne obvinenie sa 
nedokázalo, svedkovia vypovedali v pros- 
pech obvineného a obvinený bol prepustený 
na slobodu (od 17.4.1945 do 29.10.1945 bol 
vo vyšetrovacej väzbe). 

Vypočutí svedkovia potvrdili, že Dr. Šimko 
nebol germanofil, ani nemal dobré vzťahy 
s Vojtechom Tukom, keďže nesúhlasil s jeho 
politickým smerovaním.

Svedok Ctibor Ružička, spolupracovník Dr. 
Šimka na Ministerstve zahraničných vecí, 
vypovedal: „Mám vedomosť, že pomáhal 
demokraticky zmýšľajúcim osobám, najmä 
obyvateľom jeho rodného kraja, z Becko-
va pochádzal, a síce vybavovaním existenč-
ných záležitostí, ale bližšie sa o tom neviem  
zmieniť.“

Julián Šimko mal drobné konflikty pre svoje 
vyhlásenia, po marci 1939 sa úplne odklonil 
od režimu, odmietal podpisovať prepúšťacie 
dekréty českým úradníkom. V roku 1941 po 
návrate do vlasti podal oznámenia na Fraňa 
Tisa, čo Tisa rozhnevalo a Dr. Šimko preto zo-
stal pol roka bez práce. Dr. Šimko nebol čle-
nom HSĽS ani HG, nearizoval ani on, ani jeho 
príbuzní. V októbri 1944 ho vyhodili z bytu 
na Hillerovej ulici. Počas Slovenskej republi-
ky nebol povýšený, jeho plat nezodpovedal 
funkciám, ktoré vykonával. V čase zatknutia 

býval s manželkou Grétou na Červeňovej ul. 
33. Deti nemali.  

Dr. Šimko pomohol aj Ľudovítovi Winterovi, 
bývalému riaditeľovi piešťanských kúpeľov. 
Winter mal v roku 1939 problémy s Nemca-
mi, odmietol im vydať kúpele, preto ho vy-
hostili z Piešťan, odišiel do Bratislavy, kde mu 
Šimko dával odporúčania a echo v prípade 
nových reštrikcií a opatrení. Ľudovít Winter 
bol väznený, keď ho v roku 1943 prepustili, 
opäť vyhľadal Šimkovu pomoc – podľa Win-
tera Šimko dopomáhal prenasledovaným 
k maďarskému vízu, pomohol jemu, aj ďal-
ším, medzi inými aj Dr. Tauberovi z Piešťan, 
dokonca za neho intervenoval, keď ho v Bu-
dapešti zatkli. 

Rozsudok ľudového súdu z 11. júna 1948 
znel: vinný pre trestný čin domácej zrady (1), 
ktorý spáchal tak, že ako vyslanec Slovenskej 
republiky v Moskve od mája 1941 až do 23. 
júna 1941 svojou diplomatickou činnosťou 
podporoval vojenské a politické záujmy naci-
stického Nemecka a domácich zradcov, teda 
ako čsl. štátny občan, menovite však ako ex-
ponovaný politický činiteľ, podporil v značnej 
miere vojenské a politické záujmy nacistické-
ho Nemecka. Ľudový súd Dr. Šimka uznal vin-
ným (2), ale upustil od jeho potrestania, pre-
tože akceptoval, že post prijal pod nátlakom. 

Ľudový súd obžalovaného Dr. Juliána Šimku 
oslobodil spod obžaloby pre trestný čin kola-
borantstva (3), pretože aj keď bol krajinským 
prezidentom, fašistické zriadenie nepodporo-
val ani nebol politicky organizovaný a všetky 
jeho rozhodnutia boli odôvodnené potrebou 
chrániť obyvateľstvo; vojnu Sovietskemu zvä-
zu nevyhlásil, lebo dva dni (21.6.1941) pred 
jeho návštevou u Molotova (23.6.1841) to 
urobil V. Tuka. Nebol vinný ani z neoprávne-
ného majetkového obohatenia, ani z podpo-
rovania vojenských a hospodárskych záujmov 
Slovenského štátu, nacistického Nemecka 
alebo ustašistického Chorvátska.  

„Keďže proti rozhodnutiam ľudových súdov 
sa žiadny opravný prostriedok nepripúšťa, 
ľudový súd vyhlásil rozsudok za právoplatný 
a vykonateľný.“ (4)

Dokončenie príbehu Juliána Šimka by moh-
lo byť aj slávnostné: tak ako delegácia Bec-
kovčanov prišla 15. mája 1939 do Bratislavy, 
aby svojmu významnému rodákovi – vtedy 

prezidentovi Slovenskej krajiny – udelila di-
plom Čestný občan obce Beckov, tak aj my 
by sme mohli toto čestné občianstvo „in me-
moriam“ Dr. Šimkovi vrátiť napríklad k 135. 
výročiu narodenia alebo ako poďakovanie 
za pomoc pri vybudovaní hlavnej asfaltovej 
cesty (1941) a elektrifikácie obce (1941/1942) 
alebo pri zriadení parku pod hradom s po-
mníkom padlých, od ktorých uplynulo 80 ro-
kov. A zároveň si ho uctiť osadením pamätnej 
tabule na jeho rodný dom, ktorý sa nachádza 
vo Vadičove.

POZNÁMKY:

Zdroj: Štátny archív Bratislava, Krížkova 7, 
fond Ľudový súd v Bratislave, spis Ls 25/48 Dr.  
Julián Šimko. Spisy v trestnej veci Dr. Juliána Šim-
ka pre kolaborantstvo, 1. obžaloba 17.4. 1945 – 
29.10. 1945 (nevinný), 2. obžaloba 30.9. 1947 – 
11.6. 1948 (vinný, bez trestu vo všetkých). 

1) podľa § 2 lit. b./nar.čís.33/45 Sb. nar. SNR 
v znení vyhlášky č.33/48 Sb. •  2) vzhľadom na 
§ 6 ods. 2 nar.čís.58/46 Sb. nar. SNR • 3) podľa 
§3 lit.a./ c./ d./ nar.čís.33/45 Sb. nar. SNR v zne-
ní vyhlášky 58/46 Sb. nar. SNR zo zreteľom na 
čl.III § 2 ods. 2 nar.čís.33/48 Sb. a to: Ohľadom 1. 
bodu obžaloby a ohľadom 4. bodu obžaloby na 
základe § 326 bod 1: trp. a § 29- ods.2 veta 1. 
nar.čís. 55/48 Sb.nar.SNR s poukazom na čl. II § 
1 ods.f.P zák.čís.33/48 Sb., ohľadom 2. bodu vety 
druhej obžaloby a 3. bodu obžaloby podľa § 326 
bod 2 trp. a § 29 ods.2 veta 2. nar.čís.55/45 Sb.SNR 
v znení čl. II § 1 ods.f. zák.čís.33/48 Sb.“ • 4) Druhá 
obžaloba bola podaná 30.9.1947, pojednávanie 
skončilo 11.6.1948 (vinný v jednom bode, nevinný 
v ostatných bodoch, bez trestu vo všetkých).

FOTO: 

1. Dr. Julián Šimko. Zdroj: Mgr. Karol Šimko, Bra-
tislava

2. Dr. Julián Šimko so sestrami a nevlastnou mat-
kou. Zdroj: Mgr. Karol Šimko, Bratislava

3. Rodinná fotka – otec Karol Šimko s druhou 
manželkou Máriou Križanovou, s dcérami Elenou 
a Máriou, a so synom Juliánom 16.8.1906 pred 
domom v Beckove. Zdroj: Mgr. Karol Šimko, BA;

4. Manželia Šimkovci (Gréta vľavo, Julián vpravo) 
s priateľmi manželmi Galvánekovcami v Trenčian-
skych Tepliciach (Dr. Eduard Galvánek bol okresný 
náčelník v Trenčíne). Zdroj: Ing. M. Štubňa, NMnV.
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200 rokov od Malebnej cesty dolu Váhom - Alojza Medňanského

lubomircikel@gmail.com

Nové knihy v obecnej knižnici ( január - február 2022)

• Peter Ondrejovič, Beckov - Prítomná 
  minulosť – kniha fotografií (dar)
• Júlia Spustová - Varená a pečená história 
Trenčianskej stolice. Ne Plus Ultra 2021 (dar) 
• Martin Kmeť - Čarovné stredné Považie.  
 CBS 2019 (dar)
• Jozef Lehocký - Ľudové piesne spod 
 Považského Inovca. Trenčín 2008 (dar) 
• Táňa Keleová – Vasilková, Skúšky. 
 IKAR 2021
• Táňa Keleová – Vasilková, Zrkadlo. 
 IKAR 2019
• Ann Patchett, Holandský dom.  
 Tatran  2020
• Dominik Dán, Mačacia stopa. 
 Slovart 2021
• Lucinda Riley, Stratená sestra 7. 
 Tatran 2021
• Julianne MacLean, Zamotané vinice. 
 Aurora 2021
• Jules Wake, Zasnežená Covent Garden.  
 Aktuell 2021
• Sarah Morgan, Svadba v decembri. 
 Fortuna libri 2021
• Agnes Martin-Lugand, Slnko v duši, 
 nádej v tebe. Lindeni 2021
• Lucia Sasková, Obvinená. 
 Slovenský spisovateľ 2021

• Anne Jacobs, Kaviareň U anjela. 
 Nové časy 1. Aktuell 2021
• Jay Morton, Vojak. Tatran 2021
• Simone de Beauvoir, Nerozlučné. 
 Inaque 2021
• Latinsko-slovenský a slovensko-latinský  
 slovník. SPgN 1987
• Pavol Dobšinský. Slovenské rozprávky, 
 3. kniha. Mladé letá 1988
• Margita Figuli: Tri gaštanové kone.  
 Tatran 1975
• Margita Figuli, Tri gaštanové kone. 
 Tatran 1978.

• Martina Monošová, Sophie 1: 
 Ples u vojvodkyne. Marenčin PT 2021
• Martina Monošová, Sophie 2: 
 Rytierova druhá šanca. Marenčin PT 2019
• Martina Monošová, Sophie 3: 
 Ruže pre princeznú. Marenčin PT 2020
• Martina Monošová, Sopie 4: 
 Markízino tajomstvo. Marenčin PT 2021
• Martina Monošová, Sladké sny. 
 Marenčin PT 2012
• Martina Monošová, Zlodeji bozkov. 
 Marenčin PT 2021.

Obecná knižnica čitateľom
Prosíme čitateľov, ktorí nevrátili zapožičané 
knižky, aby tak neodkladne urobili. Rešpek-
tujte knižničný výpožičný poriadok knižnice. 
Knihy z OK sa požičiavajú najviac na tri me- 
siace, treba osobne alebo telefonicky o predĺ-
ženie požiadať. Nezabúdajte, že na knižky 
čakajú ďalší čitatelia (hlavne žiaci a študenti). 
Viac ako pol roka až štyri roky malo k 7. 
februáru 2022 vypožičané knihy z OK 41 či-
tateľov. Z toho 7 čitateľov v roku 2017 nevrá-
tilo 14 kníh; 15 čitateľov v roku 2018 nevrátilo 
20 kníh; 6 čitateľov v roku 2019 nevrátilo 12 
kníh; 3 čitatelia v roku 2020 nevrátili 3 knihy, 
10 čitateľov v roku 2021 nevrátilo v termíne 
výpožičky 26 kníh. Spolu: 75 kníh v hodno-
te cca 800 eur. Po rozposlaní 41 upomienok 
vrátilo 24 kníh 17 čitateľov. Ostatní tak môžu 
urobiť kedykoľvek počas úradných hodín na 
OcÚ. Knihy môžete poslať aj poštou, ak ste sa 
odsťahovali a nemáte cestu do obce. 

Knižničné poplatky na rok

Otváracie hodiny

• 1€ - dôchodcovia, deti do 15 rokov, študen-
ti, ZŤP  •  2€ - ostatní.

Knižnica je oficiálne otvorená v pondelok 
od 13.00 do 15.30 hod a v stredu od 13.00 do 
17.00 hod. 
V prípade vášho záujmu máme otvorené 
po celý pracovný týždeň, teda pondelok až  
piatok od 8.00 do 15,30 (pondelok) alebo do 
15.00 (utorok, štvrtok a piatok) alebo do 17. 
hod (streda). Ak máte pochybnosti, môžete 
sa informovať telefonicky. 
Kontakt: Mgr. D.Badžgoňová • 032 77427 22
Obmedzenia: pokiaľ trvá pandémia, do kniž-
nice môžu OP za použitia dezinfekcie rúk 
a ochrany dýchacích ciest respirátorom. 

Barón Alojz Med-
ňanský sa nepredví-
dane narodil 20. ap-
ríla 1784 v Priekope 
(dnešná časť Mar-
tina), keď sa jeho 
rodičia vydali z Bec-
kova navštíviť  prí-
buzných Révaiovcov. 
Jeho matka Jozefína 
pochádzala z rodu 
Esterháziovcov, kto-
rý bol významným 
uhorským šľachtic-

kým rodom a patril medzi najväčších vlastní-
kov pôdy v habsburskej monarchii. 
Detstvo prežil v Beckove pod vplyvom svoj-
ho deda, pretože otec mu zomrel, keď mal 
iba 8 rokov. Gymnázium vyštudoval v Trenčí-
ne, filozofiu vo Viedni a v roku 1804 ukončil 
štúdium práva v Bratislave. Po štúdiách pôso-
bil pri Uhorskej dvorskej kancelárii vo Viedni 
a postupne tam získal vysoké štátne funkcie. 
Hlavným županom Nitrianskej stolice sa stal 
v roku 1837. 
Okruh činnosti baróna Alojza Medňanského 
bol veľmi široký a pestrý. Popri výkone štát-
nych funkcií sa venoval histórii, archeológii, 
publikačnej činnosti a národopisu. Vo svojej 
literárnej činnosti sa ako uhorský feudálny 
vlastenec so silným lokálpatriotizmom z veľ-
kej časti zameriaval práve na oblasť dnešné-
ho stredného a západného Slovenska. Svoj 
obdiv k slovenskej prírode a krajine neskrý-
val ani v jednom zo svojich najznámejších 
diel, ktoré vyšlo v roku 1826 v nemčine pod 
názvom Malerische Reise auf dem Waaglfu-
sse in Ungarn (Malebná cesta dolu Váhom 
v Uhorsku). Autor v predhovore svojho die-
la nevšednej umeleckej hodnoty, ktorého 
kvality dávno preveril čas doslova napísal: 
„Prekrásne údolie, ktorým preteká Váh, mne 
trojnásobne drahé ako kraj, historické úze-
mie i domovina.“ 
Kniha baróna Medňanského približuje auto-
rovu cestu plťou dolu Váhom, ktorú absolvo-
val začiatkom leta 1822. Obsahuje množstvo 
povestí, príbehov a geografických postrehov, 
pričom podáva farbistý obraz Považia. Hlav-
nými zastávkami počas plavby neboli len hra-
dy a zámky, ale aj prírodné krásy a zvláštnosti 
kraja. V diele je bohato vykreslený život na 
tajomnej a búrlivej rieke Váh. Rieka, ktorá si 
tiekla kade chcela, blúdiaca po širokej, niekde 
zúženej považskej rokline, medzi horami Kar-
pát od Tatier až k Dunaju. Rieka, ktorá ukrýva 
mnoho tajomstiev, záhad a príbehov.
Je to jeden z prvých cestopisov zo Slovenska. 
Stal sa dôležitým dielom, po ktorom siahali 
mnohí cestovatelia, ktorí navštívili, respektíve 
plánovali navštíviť Považie. Rozšírené a upra-
vené druhé vydanie po nemecky vychádza 
v roku 1844 a v tom istom roku aj tretie vy-
danie po maďarsky. Až v roku 1962 vychádza 
Medňanského dielo aj v slovenčine pod ná-
zvom Malebná cesta dolu Váhom. Pre veľký 
záujem o dúhovú syntézu minulosti a prítom-

nosti kraja na oboch brehoch Váhu je dielo 
opakovane vydávané a v roku 2007 sa dočka-
lo už svojho štvrtého slovenského vydania.
Keď sa 17. júna 1844 vlastivedný bádateľ 
a verejný činiteľ barón Alojz Medňanský vra-
cal zo župného zasadania v Nitre na svoje 

panstvo do Veselého, náhle po ceste v Hlo-
hovci zomiera. Zanechal po sebe dielo, ktoré 
si aj po dvesto rokoch zaslúži náš obdiv. Die-
lo, pre ktoré v tej dobe absolvoval na šľachti-
ca veľmi netradičnú a nebezpečnú cestu. Die-
lo, v ktorom vyznal lásku ku kraju, v ktorom 
my žijeme.

DB



Posledné obete čarodejníckych procesov v Uhorsku a v strednej Európe 
boli popravené v roku 1777 v Kežmarku. Muž a žena, Mária Gurka a Jo-
hannes Poleczko, boli sťatí za čarodejníctvo. Možno sa nové zákonné 
úpravy po roku 1756 do týchto končín nedostali, možno kráľovná Mária 
Terézia z nejakých dôvodov súhlasila s týmto rozsudkom, kto vie, ale 
o desať rokov neskôr Jozef II. zakázal akékoľvek stíhanie čarodejníc. Ko-
nečne! Ľudia sa prestali báť obvinenia z čarodejníctva až od roku 1787 
– a my si môžeme pripomenúť 235. výročie víťazstva zdravého rozumu.
Ak je čarodejníctvom zberanie liečivých bylín, príprava čajov, tinktúr 
a mastí, vodoliečba, liečenie ľudí aj zvierat, ránhojičstvo a pod., tak po-
tom by na hranicu patrili takmer všetky ženy či muži, ktorí neboli vyštu-
dovaní lekári, skrátka všetci, ktorí sa snažili pomôcť chorému človeku 
či zvieraťu, prípadne predpovedať budúcnosť veštením (z kariet, čiar 
na dlani, kávovej usadeniny a pod.). Dokonca aj tí, ktorí pátrali po zlo-
dejoch a vrahoch, pre istotu – stačilo vysloviť zariekanie. Vidieť za tým 
všeobecne panujúci strach z „temna“ a násilný spôsob vynucovania si 
„dobra“. Našťastie, dobu temna tohto druhu už máme za sebou. 

17Február - 2022

Tri beckovské čarodejnice

Téma čarodejníc, bosoriek a stríg je stále zaujímavá pre čitateľov i auto-
rov. Obšírnejšie sme o nich písali v BN č.2/2021, s.14-16. Čarodejnicami 
sa zaoberali tiež na Beckovskom hrade v hre O čertoch a čarodejni- 
ciach 13. a 14. augusta 2021, venoval sa im aj historik PhDr. Jozef Kar-
lík v Novomestskom spravodajcovi v článkoch Beda odsúdeným a Keď 
sa bosorky upaľovali 1,2 (Novomestský spravodajca č.5,6,7-8/2021). 
Naposledy terajsok.sk – nezávislé noviny pre Trenčiansky kraj. Tak mi 
napadlo, že by bolo vhodné ešte raz pripomenúť nešťastné beckovské 
bosorky. 
V prvom rade uvedieme, že v tomto roku uplynie 480 rokov od vzniku 
rímskej inkvizície, inštitúcie, ktorú zriadil pápež Pavol III. nariadením 
z 21. júla 1542. Pôvodný názov Kongregácia rímskej a univerzálnej inkvi-
zície sa po II. vatikánskom koncile (1962-1965) zmenil na Kongregáciu 
pre náuku viery (zdroj: wikipedia). A práve inkvizícia mala „pod palcom“ 
procesy s čarodejnicami v Európe, okrem Uhorska, kde o vine alebo 
nevine rozhodovali svetské súdy – župan, slúžny a 12 šľachticov – podľa 
nariadenia Ferdinanda I. z polovice 16. storočia.
Procesy s čarodejnicami sa v období stredoveku Beckovu viac-menej 
vyhýbali. Doložené súdy máme až zo začiatku 18. storočia (1716, 1722, 
1745). 
16. februára roka 1716 župný súd na Trenčianskom hrade riešil prípad, 
do ktorého bol zapletený beckovský zeman Juraj Sokolovský, 79-ročný 
svedok. Obvinený bol Ján Haško z Kvašova, na ktorého sa ako známe-
ho „vedomníka“ obrátil Sokolovský, keď mu ukradli pluhy. „Haško vzal 
halúzku chvojky a dvoma nožmi na kríž ju zabodol nad dvere. Ukradnu-
té železá sa na druhý deň našli pohodené na dvore Sokolovského bec-
kovskej kúrie.“ (zdroj: Ivan Mrva, Spoločenské a hospodárske pomery, 
obecná samospráva. In: Beckov 1, 2006, s.129) Sokolovský dostal pluhy 
späť, ale Haško bol uznaný vinným – vraj spolupracoval s diablom – 
a po mučení bol upálený za živa. 
Druhý prípad bol tiež z roka 1716, obvinená bola Magdaléna Badačová 
z Mnešíc alebo Badačka z Rakoľúb, ktorá slúžila u beckovského šľachti-
ca Juraja Majtíniho. Vraj vyriekla kliatbu na zabitie sokyne: „Dones, Bože 
muoru, do Majtinich dvoru, z toho sveta zhlaď protivnicu moju!“ (zdroj: 
ako vyššie, s.129). Na súde z nej dostali tento veršík, čo stačilo, aby ju 
uznali za vinnú a popravili. 
Tretí prípad riešil Trenčiansky súd v roku 1722. Beckovčanku Zuzanu 
Roškovú obvinila suseda Uhláriková, že zabila prvého manžela, vraj ho 
otrávila jedom a zapodievala sa mágiou (bosoráctvom), ale rozsudok sa 
nedochoval. (Zdroj: Tünde Lengyelová, Bosorky, strigy, čarodejnice. Trio 
Publishing 2013, s.133)
Štvrtý súdny proces, tentoraz v Nitre, sa nekonal, zostalo len pri podo-
zrení. V roku 1745 bola obvinená urodzená pani – grófka Žofia Ester-
házy z Beckova (1693–1750 Beckov): „Proti grófke Žofii Esterházy, na 
základe podozrenia, v Beckove prebehlo vypočúvanie svedkov. Obvi-
nenie zamietli.“ (zdroj: Komáromy Andor, Magyarországi boszorkány-

perek oklevéltára Magyár tudományos akadémia történelmi bizottsá-
gának megbízásából. Budapest, 1910, s.810). Časom sa potomok grófky 
Žofie Esterházy, barón Dionýz Mednyánszky, v roku 1883, čudoval, že 
vôbec niekto chcel riešiť takýto očividný nezmysel – v dobe osvieten-
stva! „Údajne lietala s bosorkami, ktoré si k sebe dávala voziť, aby jej 
potom pomáhali rôznymi praktikami.“ (zdroj: Tünde Lengyelová, Bosor-
ky, strigy, čarodejnice. Trio Publishing 2013, s.70). 
Na základe tohto obvinenia máme prvý (a jediný) „dôkaz“, že v Bec-
kove mávali zraz čarodejnice!
Podozrivá grófka Žofia Esterházy, vydatá za baróna Jána Révaya, tur-
čianskeho župana, bola Beckovčanka a pra-pra-pra babička Ladislava 
Mednyánszkeho, nášho rodáka slávneho maliara. Pre zaujímavosť uve-
dieme rodovú postupnosť od Žofie Esterházy po Ladislava Mednyán-
szky: gr. Eszterházy Zsófia – b. Révay János; Róza Révay – Mednyánszky 
Antal; b. Mednyánszky László – gr. Eszterházy Jozefina; Mednyánszky 
József – Eleonóra Richer; Mednyánszky Ede – Szirmay Marianne; Med-
nyánszky László (zdroj: Reviczky Bertalan, A boldogságos szűzről czim-
zett Vág-Ujhelyi prepostság története. Históriaantik Budapest 2014, 
s.110).
Na záver spomenieme ešte smutne známu Alžebetu Báthory, ktorá po-
bývala aj v Beckove (jej manžel František Nádašdy bol spoludedičom 
beckovského komposesorátu). Ako urodzená žena, grófka, patriaca 
medzi najbohatších šľachticov v krajine, nemohla stáť pred súdom – ani 
za čarodejníctvo, ani za údajné vraždy nevinných dievčat a žien. Dožila 
v ústraní, uväznená na Čachtickom hrade, kde aj 21. augusta 1614 zo-
mrela. Možno masová vrahyňa, možno chorá žena, ktorá kruto vládla 
nad životom a smrťou svojich poddaných, možno aristokratka, ktorej 
majetky chcel dakto mocný získať, ako to bežne bývalo v prípadoch 
bohatých – najpravdepodobnejšie zo všetkého niečo...  

Mgr. Dana Badžgoňová

Obrazová príloha: zdroj: webumenia.sk
• Upálenie bosorky, Ján Ladvenica, 1926. litografia, papier, 35,0x39,5 
cm; Galéria mesta Bratislavy C 6324; album Bratislava – právo meča 
7. list. • Čarodejnice, Hans Baldung. 1510, grafika 37,0x25,5 cm; dre-
vorez na papieri; Galéria Umenia E. Zmetáka, Nové Zámky G 367; zo 
súboru Meisterwerke der Graphik im XV. bis XVII. Jahrhundert, Artur 
Wolf Verlag Wien 1921, Ausgabe C, Nr. 237 • Bosorka na metle, Ľu-
dovít Fulla, 1959. Kresba, 22,7x20,9 cm; kartón, tuš, pero; Slovenské 
rozprávky; SNG KD 16 • Bosorka, Jan Hála. 1953, Kresba na kartóne, 
45,2x33,2 cm, akvarel, tuš; zdroj: SNG K 3325 – zo súboru ilustrácií ku 
knihe Ladislav Nádaši-Jégé: Adam Šangala. SVKL 1955;



číslo 1 - február 202118 XXVII. • Číslo 1

Podujatia na hrade Beckov február - apríl 2022 Láskavý dotyk
Masáž chodidiel je mojou obľúbenou. Vidím 
v nej veľa výhod oproti iným druhom masáží. 
Napríklad môžem pri nej sedieť. Je jednodu-
chá, intuitívna, láskavá. Ale to nie je všetko. 
Masírovaný pasívne leží na pohodlnom lehát-
ku, má „vyložené“ nohy, odpočíva. Myšlienky, 
tváriace sa veľmi dôležito, napríklad, že čo 
keby zrovna niekto súrne volal, sa učí neriešiť. 
Teraz má čas vyhradený pre seba. Po masáži 
je prekvapený, aké má ľahké nohy. To je po-
cit! Nohy nás nesú celým životom a zaslúžia 
si pozornosť. Od základu, od správneho po-
stoja, chôdze, sa odvíja celkové držanie tela, 
zdravie.
Od detstva mi vždy išlo o to, aby som si udr-
žiavala pružnú, peknú, rovnomernú postavu. 
Prirodzene som vedela, že pohyb treba. Špor-
tovala som, turistikovala, bicyklovala, tancova-
la. Čo mi prišlo do cesty a pozdávalo sa mi, už 
som tam bola prihlásená. Ale o nohy som sa 
nestarala. Veď chodím dobre. Pred pár rokmi 
som sa dala pozrieť jednej odborníčke. Celko-
vé postavenie tela. Vysvetlila mi, ako pracuje 
celý pohybový aparát a ako celé postavenie 
závisí od správnej chôdze. Od základu, od 
zeme. Začala som si uvedomovať, ako kráčam 
a cvičiť obyčajnú chôdzu. Odvtedy hovorím, 
že najlepším telocvikom je uvoľnená chôdza. 
Netreba podávať žiadne iné športové, stresu-
júce výkony. Áno, také je to jednoduché. Stačí 
ZÁKLAD. Čo som sa naučila, to aj dávam ďalej, 
už to mám odskúšané.
Keď som sa učila masírovať rôzne druhy ma-
sáží, všetci členovia našej širokej rodiny sa 
stali mojimi figurantmi. Ani moji priatelia po-
zvanie neodmietli. Za to som veľmi vďačná. 
Zo začiatku som si moc neverila. Prichádzali 
myšlienky typu: je spokojný? Neutečie zo sto-
la? Všetci do jedného boli spokojní a tak som 
začala veriť, že ľudia majú radi dotyk a do-
prajú si oddych, že im je dobre. Po masáži mi 
hovorievali, že masáž trvala krátko. Zdalo sa 
im to tak. A to ubehla hodina. 
Na masáž nôh prichádzajú prevažne ženy, 
kamarátky. Hovoria, čo práve prežívajú a ja 
si všímam ako prichádzajú, aké postoje za-
ujímajú, v akom stave majú nohy. Keď chcú, 
poradím úplne niečo jednoduché. Naposledy 
som sa s jednou známou, pokiaľ mala nohy 
namočené vo vode so soľou, rozprávala. O to-
pánkach a aké má z nich doničené nohy. Výraz 
v tvári tiež jasne hovorí o tom, ako človek trpí 
v topánkach. Spomenula som si na pána Baťu. 
Začala som jej rozprávať. V Beckove žil jeden 
pán, ktorý sa učil práve u Baťu. Všetci učni sa 
učili všetko o nohách, dokonca predavači to-
pánok podľa tvaru chodidiel poradili vhodnú 
obuv a museli vedieť masáž nôh a v predajni 
masírovali. Tak prirodzene, ľudsky. 
Niektoré ženy sa pýtajú, či aj malým deťom sa 
môžu masírovať nožičky. Skúste. Zistíte. Veď 
deti sme od narodenia každý večer po kúpeli 
masírovali. Už sme zabudli? Veď niet nad mi-
lujúci dotyk. Od srdca. Pohladenie. Radosť. 
Láska. Dotykom robiť radosť!

Zdenka Krasňanská

26. február – 27. február 2022 
Fašiangy na hrade
Anotácia:. Počas tohto víkendu sa môžete 
okrem remeselných stánkov tešiť aj na hry, 
výrobu masiek a fašiangové špeciality. Pripra-
vili sme si pre vás aj súťaž masiek – či už si ich 
na hrade vyrobíte alebo prinesiete. 
5. marec – 6. marec 2022 
Medzinárodný deň žien
Anotácia: Pri príležitosti MDŽ sa na hrade 
Beckov dozviete mnohé o výnimočných že-
nách stredovekého Uhorska prostredníctvom 
zaujímavých úloh a hier, ktoré oslovia isto  
nielen deti. Dospelých návštevníkov poteší 
krst ovocného hradného vína vojvodu Stibora 
od Ovocinára Hrehora, ktorý bude v nedeľu 
o 15:00. 
12. marec – 13. marec 2022 
Komu paril hrad?
Anotácia: Prostredníctvom novej výstavy na 
hrade a rôznych aktivít a hier sa tento víkend 
dozviete o dvoch najvýznamnejších vlastní-
kov hradu Beckov – rode Stiborovcov a Bánfi-
ovcov, ale taktiež o osudoch hradu v nasledu-
júcich storočiach. Prečo získal Beckov práve 
poľský šľachtic? Ako s Beckovom súvisí rodi-
na Révaiovcov a kto vlastne hrad postavil?
19. marec – 20. marec 2022 
Jar na hrade Beckov
Anotácia: Blíži sa prvý jarný deň a tak sa bliž-
šie pozrieme na to, čo v týchto mesiacoch 
rastie na hrade a v jeho okolí. Nebudú chýbať 
ani dobové hry a tradičná remeselná výroba.
26. marec – 27. marec 2022 
Víkend s J.R.R. Tolkienom
Anotácia: 25. marca si pripomíname pád Sau-
rona Dňom čítania Tolkiena – v tomto roku 
sa k oslavám pripája aj Hrad Beckov počas 
posledného marcového víkendu. V sobotu aj 
v nedeľu sa môžete tešiť na viacero hier a ak-
tivít pre deti, ktoré ich uvedú do tvorby tohto 
významného spisovateľa a jazykovedca, ale 
niektoré budú isto výzvou aj pre naslovovza-
tých odborníkov. Okrem toho, samozrejme, 
nebude chýbať ani čítačka v hradnej kaplnke 
v podaní hradnej posádky (ale čítajúci dobro-
voľníci sú vždy vítaní – napíšte nám na adresu 
kultura@hrad-beckov.sk do 20.3.). Príďte v 
kostýmoch, bude nám veselšie. 
2. apríl – 3. apríl 2022 
Bláznivý víkend so šašom Beckom
Anotácia: Apríl sa ako vždy nesie v znamení 
bláznov, a preto aj na Beckove prvý aprílo-
vý víkend strávite v spoločnosti šaša Becka, 
dvorného blázna pána Stibora zo Stiboríc 
a Beckova. Šašo si tentoraz hľadá učňov - bu-

dete mu musieť teda dokázať splnením nad-
mieru komplikovaných úloh, že ste hodný ti-
tulu lovca pokladov. No a pre tých z vás, ktorí 
dajú prednosť rytierskej kariére pred bláz-
novou, je pripravené divadelné predstavenie 
Príbeh jeho rytiera v podaní rytiera Gastona 
a hradnej pani Helen – vždy o 13:00 a 15:00. 
Už tradične nebudú chýbať ani remeselná 
výroba a tešiť sa môžete tiež na sokoliarske 
vystúpenia v podaní skupiny Falconarii.
9. apríl – 10. apríl 2022 
Jar na hrade
Anotácia: V kalendári je jar v plnom prúde a 
snáď aj v skutočnosti sa všetko prebúdza a 
rastie – tento víkend sa hradný program bude 
niesť v znamení jarnej flóry a fauny. Môžete 
sa tešiť na hradný včelín, rôzny hry a zaují-
mavé dielne, ktoré vám priblížia, čo všetko zo 
sveta rastlín a zvierat môžete nájsť na bec-
kovskom hradnom brale a jeho okolí počas 
jarných mesiacov. 
14. apríl 2022 
Ako sa varilo v hradnej kuchyni
Anotácia: Počas oficiálneho otvorenia výsta-
vy stredovekej hradnej kuchyne budete môcť 
zistiť, ako stredoveká hradná kuchyňa vyzera-
la, ako sa v nej pracovalo a ako chutila - čaka-
jú vás aj ochutnávky z dielne majstra kuchára 
samotného pána Stibora. Môžete sa rovnako 
tešiť na dobové hry, pátračky a remeselné 
stánky. 
15. apríl – 18. apríl 2022 
Veľká noc na hrade
Anotácia: K už tradičnému hradnému podu-
jatiu bude patriť neodmysliteľné pátranie po 
pestrofarebných vajíčkach za sladkú odmenu, 
výstava ľudových remesiel – od krojov až po 
kraslice – a, samozrejme, rôzne hry a aktivity, 
ktoré precvičia vašu ostrú mušku, pozornosť 
aj bystrý um. Okrem toho si budete môcť na 
hrade upliesť korbáč alebo vymaľovať vajíč-
ko, či ochutnať rôzne tradične veľkonočné 
jedlá a koláče.
23. apríl – 24. apríl 2022 
Naprieč dejinami I: Žigmundove dukáty
Anotácia: Aj tento rok rozbiehame med-
zihradnú súťaž Žigmundove dukáty, takže sa 
bližšie pozrieme na osudy tohto významného 
uhorského kráľa – prečo sa vlastne uchádzal 
o uhorský trón? Akú úlohu zohral Stibor zo 
Stiboríc v boji o kráľovskú korunu a kráľov-
ninu ruku? Prečo bola Žigmundova cesta 
k moci tak krušná? Okrem dobového rytiers-
keho tábora a scénok zo života mladého Žig-
munda si budete môcť preskúšať zručnosť 
v boji s mečom ako aj na stredovekom taneč-
nom parkete. 



19Február - 2022

Celý život s Bohom
Bratia a sestry, niekedy vyzerá život veriace-
ho človeka, ako by ho Pán Boh opustil. Často 
to bývajú prekážky, ktoré sa nám stavajú do 
cesty alebo skúšky ako strata zdravia, pridruží 
sa choroba, alebo mu zomrie blízky človek. 
Rozpadá sa vzťah, nefunguje manželstvo, 
nedarí sa vo výchove detí, v škole, v práci, 
alebo stratí zamestnanie, zradia ho priatelia, 
zanevrie na neho rodina. Do zlej situácie ešte 
vnútorný ťaživý hlas nepriateľa, diabla, „ubi-
tému“ človeku našepkáva: „Si opustený. Nikto 
ťa nechápe. Si beznádejný prípad.“. Takéto 
myšlienky sú klamstvo a lož. Netreba tomu 
veriť. Netreba si to pripustiť. Aj pre okolie 
je nelichotivá situácia kresťana dôvodom 
hneď poukazovať na neho: Boh ho opustil! 
Musí to mať ťažké! Podobnú situáciu zažil 
Žalmista, ktorý v 71. žalme hovorí: „MOJI NE-
PRIATELIA O MNE HOVORIA, A TÍ, ČO MI NA 
ŽIVOT STRIEHNU, SPOLU SA RADIA; HOVO-
RIA: BOH HO OPUSTIL, PRENASLEDUJTE HO 
A CHYŤTE! LEBO NIETO, KTO BY HO VYTR-
HOL“. 71. žalm je o veriacom človeku, ktorý 
si za každých okolností zachováva istotu, 
že je v Božích rukách. Hoci doliehajú rôzne 
spomínané ťažkosti a starosti, hlasy, obavy 
a strach z budúcnosti, alebo teraz z napätej 
situácie kvôli konfliktu v Rusku a na Ukrajine, 
možno kvôli zdražovaniu či iným neistotám 
a skúškam života, všetci smieme cítiť, že sme 
mocne chránení Pánom Bohom. Apoštol Pa-
vel vyznáva: „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, 
je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí 
pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením 
spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli 
zniesť.“ 1K 10,13. V piesni č. 533 (Evanj. spev-
ník) spievame: Padol som, no nepriateľ môj, 
z mojich bied sa ty neteš. Boh utíši môj nepo-
koj, poteší ma ešte dnes. Zase vstanem, silu 
nájdem, s Pánom budem pevne stáť. Veď po 
biede slnko vyjde, aj mňa Láska (Ježiš) bude 
hriať. 
Žalmista preto volá k Bohu: „K TEBE SA UTIE-
KAM, HOSPODINE; NECH NIKDY NIE SOM 
ZAHANBENÝ! SVOJOU SPRAVODLIVOSŤOU 
VYTRHNI A VYSLOBOĎ MA, NAKLOŇ KU 
MNE SVOJE UCHO A ZACHRÁŇ MA! BUĎ 
MI SKALNÝM ÚTOČISKOM A OHRADENÝM 
DOMOM, ABY SI MA ZACHRÁNIL, LEBO TY SI 
MOJOU SKALOU A MOJÍM HRADOM. BOŽE 
MÔJ, VYSLOBOĎ MA Z RUKY BEZBOŽNÍKA, 
Z HRSTI PREVRÁTILCA A NÁSILNÍKA. LEBO 
TY SI MI NÁDEJOU, PANE, HOSPODINE, 
TEBE DÔVERUJEM OD SVOJEJ MLADOSTI. 
Ó BOŽE, NEVZĎAĽUJ SA ODO MŇA, BOŽE 
MÔJ, PONÁHĽAJ SA MI NA POMOC. NECH 
SA ZAHANBIA A NECH ZHYNÚ TÍ, ČO ÚTO-
ČIA NA MÔJ ŽIVOT; NECH SA OBLEČÚ DO 
HANBY A POTUPY TÍ, ČO HĽADAJÚ MOJE 
NEŠŤASTIE“. Keď bolo žalmistovi ťažko, utie-
kal sa k Hospodinovi. V Ňom nachádzal do-
mov – ako pevný a na skale vybudovaný ne-
dobytný hrad. Podobne aj nám nestačí mať 
pýchu nad hlavami – beckovskú dominantu, 
ktorú okoloidúci obdivujú, zastavujú autami 
a fotia. Nezabúdajme, že popri svojich po-
zemských príbytkoch, je nenahraditeľnou 
a najdôležitejšou skúsenosťou, skúsenosť 

s Hospodinom. On je naším bezpečným do-
mom, pevným ako skala a ohradeným ako 
pevnosť. U Pána Boha je spoľahlivé útočisko 
v osobnej tiesni. On každému ponúka domov, 
ktorý tak veľmi potrebujeme: deti, dospelí i 
starci. Domov na pevných základoch, ktorý-
mi nepohne príval, ani búrka. Pán Ježiš nám 
hovorí: „Každý, kto počúva tieto moje slová 
a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, 
ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, 
privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na 
ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale zalo-
žený. A každý, kto počúva tieto moje slová, a 
neplní ich, podobný bude mužovi – bláznovi, 
ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel prí-
val, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na 
ten dom i padol a jeho pád bol veľký.“ Mt 
7, 24 – 27. Kto má pekný domov, musí si ho 
chrániť ako vzácny poklad. Pred kým si treba 
chrániť domov? Predsa pred útokmi Zlého - 
Diabla. Pred pokušeniami. Pred zvodmi. Pred 
hriechom. Domov je miesto, kde sa cítim naj-
lepšie. Najšťastnejší sú, ako bol aj žalmista, tí, 
ktorí vyrastali predovšetkým vo viere v Pána 
Boha od mladosti. Nebol to len domov po-
skytujúci a uspokojujúci základné telesné 
požiadavky. Bol to skutočný domov prežiare-
ný Božou láskou a láskou Ježiša Krista. Jeho 
lásku by sme budúcim pokoleniam (deťom 
a mládeži) mali určite dopriať poznať. Bez nej 
je nielen ich citová nádrž, ale vôbec životy, 
prázdne, často plné bolesti a nezmysluplné. 
/odporúčaná literatúra: Gary Chapman, Ross 
Campbell: Päť jazykov lásky pre deti; ale aj 
Gary Chapman: Pět jazyku lásky (určené pre 
snúbencov a manželov)/. 
Žalmista prežil celý svoj život s Bohom. Ďa-
kuje za prežité roky, počas ktorých zažil ne-
smierne množstvo Božích darov. Ale práve 
v dobe, keď je najzraniteľnejší, keď ubúdajú 
sily, no strasti pribúdajú, musí si uvedomiť 
omnoho intenzívnejšie svoju závislosť na 
Bohu, ktorý je jeho jediná nádej. Vyznáva, že 
mu Pán Boh neustále pomáhal, už od mla-
dosti stál pri ňom, a prosí, aby ho neopúšťal 
ani v starobe: „ALE JA STÁLE OČAKÁVAM A 
MNOŽÍM VŠETKU TVOJU CHVÁLU. NECH 
MOJE ÚSTA ROZPRÁVAJÚ O TVOJEJ SPRA-
VODLIVOSTI A CELÝ DEŇ O TVOJICH SPÁ-
SNYCH SKUTKOCH, LEBO ICH NEVIEM SPO-
ČÍTAŤ. PRISTÚPIM S CHVÁLOU MOCNÝCH 
SKUTKOV HOSPODINA, PÁNA, PRIPOMÍNAŤ 
BUDEM LEN TVOJU SPRAVODLIVOSŤ. BOŽE, 
UČIL SI MA OD MOJEJ MLADOSTI, A DO-
SIAĽ HLÁSAM TVOJE DIVNÉ SKUTKY. ANI DO 
STAROBY A ŠEDÍN NEOPÚŠŤAJ MA, BOŽE, 
KÝM NEZVESTUJEM TVOJE RAMENO VŠET-
KÝM BUDÚCIM POKOLENIAM. TVOJA MOC 
A TVOJA SPRAVODLIVOSŤ SIAHA DO VÝŠIN, 
BOŽE, KTORÝ SI VEĽKÉ VECI VYKONAL; KTO 
TI JE PODOBNÝ, BOŽE? TY SI MI DAL SKÚSIŤ 
MNOHÉ SÚŽENIA A BIEDY, ALE MA ZNOVA 
OBŽIVÍŠ A Z HLBÍN ZEME ZNOVA MA VYVE-
DIEŠ. ZVEĽADÍŠ MOJU DÔSTOJNOSŤ A PO-
TEŠÍŠ MA ZNOVA. POTOM TI AJ JA BUDEM 
ĎAKOVAŤ NA HARFE ZA TVOJU VERNOSŤ, 
BOŽE MÔJ; OSPEVOVAŤ ŤA BUDEM NA CITA-
RE, SVÄTÝ IZRAELA. NECH MI PLESAJÚ PERY, 

KEĎ ŤA BUDEM OSPEVOVAŤ, I MOJA DUŠA, 
KTORÚ SI VYKÚPIL. AJ JAZYK MÔJ NECH CELÝ 
DEŇ HOVORÍ O TVOJEJ SPRAVODLIVOSTI, 
LEBO SA ZAHANBILI A ZAPÝRILI TÍ, KTORÍ 
HĽADALI MOJE NEŠŤASTIE“. 
Kiež pri týchto slovách pookrejeme a zmoc-
nieme. Nech slová 71. Žalmu sú uistením, 
že neexistuje priepasť tak široká a beznádej 
a zúfalstvo tak hlboké, aby nás Božia lás-
ka nedosiahla. Nech obráti náš pohľad do 
budúcnosti. Hore, na miesto, kde raz viera 
dôjde videnia a naša práca sa stane oslavou 
Pána. „Vieme totiž, že keď sa stánok nášho 
pozemského príbytku aj zborí, máme dom od 
Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný 
v nebesiach.“ 2K 5,1. Amen.
Na záver chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
sa verejne priznali k svojmu evanjelickému 
vyznaniu pri Sčítaní obyvateľstva 2021 a vy-
jadrili svoj vzťah k ECAV a priznali sa k viere 
v Pána Boha. A zároveň vás, bratia a sestry, 
vyzývame k intenzívnym modlitbám za pokoj, 
za mierové riešenia situácie a za  upokojenie 
napätých vzťahov v Rusku a na Ukrajine.
Pokojný pôstny čas, požehnané a Božím Du-
chom preniknuté veľkonočné sviatky prežité 
s istotou, že sme v mocných Božích rukách. 
Veľká noc nám hovorí, že Ježiš Kristus urobil 
pre nás viac, ako len to, že zaplatil za naše 
hriechy. On nás učí niesť vlastné kríže, aby 
sme spolu s Ním zomierali a s Ním mohli 
znovu vstať.

Monika Cipciarová, námestná farárka

Víťaz súťaže úlovkov

Časopis Poľovníctvo a rybárstvo organizuje 
v spolupráci z Radou Slovenského rybárske-
ho zväzu a firmou Master Fisch súťaž úlov-
kov. V roku 2021 sa uskutočnil 37. ročník. Ako 
1. sa umiestnil Michal Čaňo z Beckova, člen 
MO SZR v Novom Meste nad Váhom, ako 2. 
sa umiestnil Ing. Peter Briestenský, člen MO 
SZR v Novom Meste nad Váhom, a ako 3. 
sa umiestnil Ján Juráček, MO SZR Senica. Pri 
veľkom počte rybárov v SRZ je prvé miesto 
v uznávanej súťaži veľký úspech a skvelá re-
prezentácia našej obce. Blahoželáme!

PH

Michal Čaňo s víťazným úlovkom z Vod-
nej nádrže Sĺňava Piešťany - so sumcom 
veľkým, 92 kg 243 cm, ktorého ulovil 20. 
augusta 2021.
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Podľa skutočných udalostí voľne literár-
ne spracoval a do beckovčiny upravil Ivan  
Ondrejovič.
Tento príbeh sa odehrál už velice dávno, 
ešče za prvéj republiky Československéj, na 
jesen roku 1926. Ale najskór predehra toho 
hlavného.
Štefan samostatne gazduval aj ze svoju ženu 
Milku už jako vác než pet rokóv. Bol velice 
poránný gazda a šporovlivý. Mali svoje role 
aj lúky na Trbockém, kus sádku za Skalicá-
mi a role na Lipkách a na Prostrennej ceste, 
čo Milka do manželstva doniésla. Kedže ból 
dobrý hospodár a darilo sa mu, tak ušporil 
čosik a prikúpil tri jutrá dobréj zeme v Os-
tredkoch a lúku asi jeden a pol jutra od Štefa-
na Hladkého na Trbockém. No a ból podielní-
kom v  rbárském spolku a tiež v pasienkovém 
společenstve, keré sa volalo Cenzuárske pa-
sienkové společenstvo v Beckove. Na Trboc-
kém pestuval cukrovku, zemáky, žito, rež aj 
oves, burgynu pre dobytek, trocha šošovice, 
v Ostredkoch a na Prostrennej ceste strie-
dal jačmen, žito a rež s cukrovku a jatelinu na 
sušenie na zimu a ždycky kúsek aj na semeno. 
A tiéž pár rádkov burgyne na kŕmenie. 
Krem teho mal po skládkoch na Trbockém 
a v sádku za Skalicámi vysadené slivky a  du-
ranzie, z kerých bývala najlepšá slivovica, ore-
chy, jablone, pár čerešní, na Trbockém tiéž 
dve velikánské hrušky „Císarky“. To bola veli-
ce stará sorta hrušék, už v tomto čase mali ta-
kých stodvacat rokov veku a furt bohato rodi-
li. Bola z ních zas hruškovica, čo nemala páru 
široko daleko. Aj ze tri oskeruše, z kerých sa 
robila medicína nevídaná a velice cenená, 
ale Milka z nich aj nasušila, keby bolo treba 
doma v rodine žalúdky napraviť a aby bolo aj 
na posýpku na vánočné koláče.
Na Jame na Trbockém boli aj čerešne belice 
a srcovky, ozimé hrušky, orechy, jablone ko-
žovky, bielé slivky – belice, z kerých sa pálila 
belovica, slivky aj duranzie a dve velice staré 
jablone „Pruháče“, čo tam boli ešte jeho tato 
posadili, lebo Trbocké, to bola dedičná otco-
vizna našého rodu. A ze dva koreny viniča sa-
morodáku, len tak na koštovku.
Šecky lúky kosil dva rázy do roka, aj na seno, 
aj otavy, aby dobytek mal aj na zimu dobrej 
krme dostatek. Choval v maštali tri kravičky, 
čo sa od skoréj jari do neskoréj jesene denne 
chodili na Važiny a za Gát okolo Váhu pást, na 
výkrm držál aj troch, štyroch bulkov, v chlie-
ve spokojno chrochkali štyrié  bravci, dvá na 
predaj masárovi Lackovi, dvá na domácu po-
trebu.
Tiéž ve společném stáde beckovských gazdóv 
u baču mal od Jura do Demetra ze dvacat 
oviéc na paši. Na zimu prišli do maštale, tak-
že suchého bolo treba na zimu moc a moc 
zapotreby. A sliépék, kačíc a husí, dokonca aj 
perličék bol plný dvór aj humno za domom. 
Aj kúsek roličky v humne tam mali na skoré 
zemáky, zeleninu a fazulu, kapustu, aby bolo 
čo treba po ruke, ked Milka varila. Tiéž pár sli-
vék na sušenié, jablone hrušky, trocha ribizél, 

egrešóv a malín.
Na konci humna bola stodola, kde sa šec-
ko seno aj otavy a suché jateliny skladúvali 
na zimu a tiež kde boli skované najcennejšé 
stroje – sejačka a rajtár, vóz rebrinák. Tiéž 
sečkovica na rezánié krme. Vella sdodoly 
bol príšlopek, kde vešlo šecko ostatné polné 
náradié, aj dva vozy deščenáky, malý a vel-
ký, a  aj sane, na kerých v zime vozil hnoj na 
role a zvážal drevo z urbárského. Sena bývalo 
bohato, tak sa aj na poval nad komoru a nad 
maštalámi dávalo. A tiéž do „chajlucha“, kerý 
stál na Trbockém na Jame, kde část sena aj 
otavy sa uložili a odkál ích Štefan v zime do-
móv na sanách do dediny pre dobytek vo- 
ziéval. No a na túto šeckú, vačšinu velice taž-
kú robotu mal zatál len jden pár koní, svojích 
verných pomocníkov, Peja a Cigána.
Boli to ešče mladé, no velice dobré kone, silné 
a poslušné, pekne stavané a pritom vytrvalé, 
honné aj do záprahu, aj do orby, ba v zime aj 
drevo stahuvat v urbárském. A tiéž mali výdrž 
aj na daleké cesty, šak dennodenne z Becko-
va na Rádku až na Trbocké niekedy aj tri rázy 
museli merat tú skoro trojkilometrovú cestu.
Štefan dokonca chodil aj na „dálkové“. Čas-
to do Mesta na trh a ráz za rok veru až do 
Žiliny, na trh s hruškámi a slivkámi na jesen, 
kde bolo takéhoto ovocá pomenéj a kde sa 
dobre a za dobré ceny predávalo.
To naložil v nedelu dopolenná v sobotu obra-
né hrušky a slivky do velkého deščenáka. 
Naspodek porádnný žmochel sena a nanho 
hrušky. Dobrých šest centov ich bolo. A nako-
nec nazadku dva velikánske obojručné koše 
tých najlepších slivék. Vác jak pól druha centa. 
Trocha poživne do kabely, pre Peja a Cigána 
malý polmiešek ovsa a išlo sa.
V nedelu dopolenna vyrazil na Trenčín a po-
tom dál na Bytču a smer Žilina. Koníky rezkým 
krokem kráčali, na lepšéj ceste drobne klusa-
li. To stihol príst do desátej večiér do Beluše, 
kde ból dve hodiny odpočinek a po pól noci 
vyrazil dál. Ráno, ked šecko dobre išlo, už ból 
v Žiline na jarmeku. Kupcov bolo neúrekom, 
ovocié bolo pekné, až sa samo pýtalo ke 
kúpe. Friško dopolenná popredal, kone zatál 
oddychuvali, ovsa mali pri papulách dostatek, 
sena tiéž a vody im dopolenná Štefan aj ze 
dva rázy ponúkel.
Na polenné trh skončil, Štefan stihel ešče 
nakúpit trocha železa v prútoch, čo na kon-
ci trhu bolo lacnejšé, od žida Reslera, čo tam 
mal stánek ze železným tovarom. Tiéž nejaké 
motyky, sekery a klčovnice, pár lemešov na 
pluhy. Aj ze tri kosy „rakušanky“. Čosik pre 
seba, čosik na predaj druhým gazdom v de-
dine aj na okolí. Železo šecko zebere kováč 
Miško Sabadka, to už mal s ním dohonnuté. 
Boli kamarádi od mladi a Šefan ždycky kone 
len unho podkúval. No a každá zarobená ko-
runka sa ale rátala.
A hybaj domóv.
S prestávku zas v Beluši, ból na druhý den 
v úterek zrána doma. O šeckú robotu sa 

zatál starala Milka. Musela šecek dobytek, 
čo bol doma, nakŕmit, kravy podojit, mléko 
spracuvat na sýr a maslo. Hydinu zaopatrit. 
Aj uvarit pre decká, seba a pre Štefana, ked 
prinde z cesty, aby mal teplé čosik do huby. 
Trocha jej pomohla aj švagriná, Štefanová se-
tra Anna, čo hned vella bývala. Držáli spolu 
jako poránna rodina.
A zas potom Štefan do roboty okolo celého 
hospodárstva. Téj šak časom a prikupuváním 
polností bolo vác a vác. 
Tak Štefan začal pomýšlat, jak by si vypomo-
hel, aby sa tý tažké roboty lahšé odbývali. 
Svoje koníky, boli ešče dost mladé, mal rád 
jako každý gazda, tak ich nechcel zničit s tol-
kú robotu.
Rozhodel sa, že kúpi voly. Ale nyje bársjaké, 
ale poránné, silné a velké, čo zvlánnu jakúkol-
vek tažkú robotu a majú aj velkú výdrž. Ždyc-
ky šecko robil poránne a jak sa patrí. Tak si 
povedal, po dohode s Milku, kerá kus sveta 
už v živote prešla a videla, že kúpi uherské 
voly. Bola to fajta velikých a silných zviérat 
s velikánskymi rohámi, kerá mala výdrž a silu 
na tí najtažšé roboty, kde síce kón stačil, ale 
by sa friško zničil.
No a ked uherské voly, tak kde inde kúpit, jak 
v ích dávnej pravlasti, v dolných Uhrách, teda 
v tých časoch už v Madarsku, keré bolo v tých 
rokoch ešče královské.
Tak sa Štefan vybral na svoju najdlhšú dálko-
vú cestu, na cestu do Tatabánye, aby tam na 
výročném dobytčém jarmeku kúpil pár mla-
dých uherských volov. Nyje celkom mladých, 
ale ani starých, ale takých, čo už budú zauče-
né do záprahu aj do pluhu, aby mohli hned 
po príchode do Beckova robit šecky najtažšé 
roboty a nebolo ich treba učit ani cvičit.
Nebál sa taký kus sveta ísť až do Uhiér, šak 
bol tiéž velice sveta skúsený z vojny, ze zajatá 
v lágri v Samarkande, aj z légií. A aj madarský 
sa dohovoril, síc nyje celkom, ale v lágri čo-
sik pochytil od tam zajatých Madaróv a ešče 
za císárpána do ních vtĺkali pán učitel trocha 
madarskéj mluvy v obecnéj škole a na vojan-
čine v Trenčíne v rokoch 1908 až 1911 tiéž 
boli madarskí oficiéri.
Cestu si rozplánuval tak, aby v nedelu 3. 
októbra ráno už ból v Tatabányi na výročném 
dobytčém trhu, kerý sa každoročne odbýval 
ždycky prvú nedelu v októbri. Tu sa zešiél ob-
rovský počet gazdóv pomály z pól Madarska 
a ešče vačší počet dobytka, či už koní, kráv, 
teliéc, býčkov, volov, oviéc, kóz, svín, ale aj 
somárov a mulíc, kerí jeho majitelé ponúkali 
na predaj.
Ale dali sa tu kúpit aj veci dennéj potreby, či 
už hlinenné, drevenné aj železné, boli tam 
búdy s poživnu, sýrmi, dlhými madarský-
mi klobáskámi, s krásne vyúdenú slaninku 
z mangalice, už v tých časoch svetoznámu 
madarskú papriku, výborný a krásný madar-
ský cesnek a cibula, výrobky z kože, konské 
a inakšé postroje, sellá. No tak, jak to má na 
takém velkém a správnem jarmeku byt.
Jesen toho roku sa ukazuvala byt velice pekná 
a teplá, takže bolo isté, že jarmek sa vydarí.

Ako Štefan voly kupoval 
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Štefan, aby neišiél celkom naprázno, no nyje 
šak zas s tažkým nákladom, si dal ukuvat 
u Miška Sabadku pár kusov paránnych a dob-
re nabrúsených lemešov na pluhy, tiéž asi tu-
cet oték na pluh, asi pol tucta sekér širočín, 
ze desat motýk klčovníc a ze tricat kosákov, 
že to šecko zebere na trh predat, aby sa aj 
tam voláka koruna zarobila. V „Madáríi“ bol 
o tento tovar z „hornej zeme“ veliký dopyt, 
lebo to šecko bolo z echtovného kujného že-
leza z moravských Vítkovíc, čo bola vtedy 
v Európe velice dobrá značka. A ceny boli dva 
rázy vyššé, jak u nás. Od kolára Ružičku zebral 
po dvoch tuctoch dlhých jasenových rúček na 
villy podávky, čo sa s nimi cez žatvu snopy 
na vóz hádzali, tucet dubových násad na kl-
čovnice, aj zopár toporkóv z javora na sekery 
širočiny. Tovar naložil do krátkeho malého 
deščenáka, aby koníky tažký vóz netahali taký 
kusisko cesty. Na pravú prennú klanicu voza 
Štefan zavesil veliký petrólový lampáš, jak aj 
v noci pójde, aby ból videt.
K tomu pre kone do trakovice sena a suchej 
jateliny, miéšek ovsa, tiéž drevennú putienku 
na napájanie zavesil na klanicu. Proti plušči a 
dieždu porádné jutové navoskuvané plachty 
na kone. Na seba kabanicu ze surovéj kože, 
jak by bolo moc dieždu a hrubú plstennú 
deku, jak by bolo moc veterno, aj na spá-
nié. A pre seba, do žalúdka, póltik dobre vy-
údenej domácej slaninky, pár cibúl, dva páry 
klobásky a pecen čerstvého chleba, čo Milka 
upiekla v noci. Aj butelku dobrej bošáckej sli-
vovice, predloni vypálenej z duranzií z Trboc-
kého. No a pasport, kerý si dal na notariáte 
vystavit už pred pólrokom.
Pejo a Cigán mali tiež svoje konské pasy. Na 
volky, čo plánuval na jarmeku kúpit, vystaví 
dobytčé pasy madarský notár, čo mal ždyc-
ky prichystanú „polnú“ kanceláriu pre takéto 
prípady. Bez toho sa nedal obchod dohonnút 
a uskutečnit.

Štefan Ondrejovič s manželkou Emíliou – Milkou  a deťmi Silvestrom, Jaroslavom, Štefániou a 
Zorkou na fotke v roku 1927. Syn Ivan, otec autora článku sa im narodil až v máji 1928. A vedľa 
Štefanove uhorské volky Cézar a Huncút. S láskavým dovolením z rodinného archívu Zdenky 
Ondrejovičovej.

Štefan mal pre tie dva rohaté zvery už aj méná 
prichystané. Huncút a Cézar sa budú volat.
Vyrazil skoro ráno pátek 1. októbra smerom 
na Hlohovec, Sered, Galantu, Nové Zámky, 
Komárno, kde prešiél cez Alžbetin most po-
nad Dunaj hranicu. Madarský colník jenným 
okom kukel do pasu, pozrel aj na konské 
pasy: 
„A piacon Tatabányán“ („Do Tatabánye na 
trh“), skór povedal, jako sa opýtal. 
Madarský mýtnik si vypýtal po tri koruny za 
kona a desat korún za Štefana a za vóz. Brali 
aj našu menu. Akcis za tovar pre rolníkov sa v 
Madarsku v tom čase neplatil. 
V Komárome hned na pravéj strane za 
mostom mal malý krámek žid Léway. Otvore-
né mal furt. Unho Štefan zamenil naše koruny 
za madarské. Za pettisícpecto naších dva-
catdvatisíc madarských. 
Z Komároma dál na Tatu a Tatabányu. S pres-
távkami na odpočinek hlavne pre kone trvalo 
mu to dva celé dni aj pár hodín. Kúsek kro-
kem, kúsek klusem, no do svojho ciéla do Ta-
tatbánye na jarmek došiél načas, nedelu ráno 
o šiéstéj už pokukuval po jarmeku a zatál len 
očima vybiéral, keré volky by sa mu hodili. 
Madarskí selláci a gazdové tam už se svojím 
dobytkom na velikánskej lúke za mestom 
pri Rybničnom jazere (preklad miestneho 
názvu) od soboty večerá táborili a čakali na 
kupcóv.
Štefan postavil kone s vozom na kraj cesty na 
konci mosta, čo prepájal dva brehy jazera, kde 
mal aj dobrý prehlad aj každý, kdo na jarmek 
išiél, musel prejst okolo. Zložil jennu bočnicu 
na deščennáku, vyložil svój tovar a ani nyje za 
póldruha hodinu mal šecko, čo mal na predaj, 
minuté. Ból rád, že sa mu takto poščastilo, aj 
utŕžil kopec madarských korún. Vtedy ešče 
Madari nemali pengő, až od tisídevatstodva-

cátého siedmého roku prešli na túto menu. 
No ích koruna bola slabšá jak naša mena, tak 
štyri ku jennej sa menilo.
Ked Štefan popredal to, čo doviézel na jar-
mek, vybral sa aj s konmi a vozom na druhý 
konec lúky, kde bolo miesto vyhradené pre 
predajcóv volóv. Dĺho obziéral, probuval ko-
pytá, na zuby kukal, až skoro na konci tržišča 
zbadal pár krásnych mladých rohatých, pekne 
stavaných a osvalených silných volkov. „Tak 
títo dvá musá byt moji,“ povedal si v duchu. 
Pri voloch stál dlhánisko s čibukom s dlhým 
pipasárom v ruke, velice sa usmiéval, azda tu-
šil, že našiél kupca.
Začalo jennánie. Štefan celkom madarsky 
hovorit nevedel, ale tolko, aby kúpil a za čo, 
vedel povedat.
„Mennyiért áruld az ökröket barátom?“ („Ka-
marád, za čo ponúkaš volky?“), oprobuval 
Madara Štefan.
Madar sa dál len usmievá, zatál ništ nehovorí.
Štefan oprobuval ešče ráz: „Megveszem mind 
a kettőt“. („Kúpim obidvoch.“)
O pár metrov dál stál druhý gazda, Madar 
s velikánskymi bajúzami.  
„Nekem is szép ökreim  vannak.“ („Tiež mám 
krásné voly.“)
Prvý Madar, ked to začúl, hned zbystril a ho-
vorí Štefanovi: „Mennyit adsz barátom?“ 
(„Kolko dáš, kamarád?“)
Štefan rozmýšlal, aby neprekúpil, vedel jaké 
sú ceny, no také krásné voly mohli stát aj vác. 
Ale zas moc prihodit nescel.
Druhý Madar zas opáčil: „Csökkentettem az 
áraból.“ („Spustím z ceny.“)
Dlhánisko, ked to začúl, hovorí Štefanovi: 
„Adj húszókétezer magyar koronát és tieid az 
ökrök.“ („ Daj dva a dvacattisíc madarských 
korún a voly sú tvoje.“) To bolo pet tisíc pet- 
sto na naše koruny.
Štefanovi sa to moc videlo, aj ked volky boli 
krásné. Tak oprobuval: „Tizenhatezret adok.“  
(„Dám šesnásttisíc.“)
Bajúzatý druhý Madar sa už neozýval, zdálo 
sa mu to jaksi málo, ked počúl tú sumu.
Dlhán rozmýšlal, nyje šak moc dĺho a hovorí: 
„Ha adsz tizennyolcat és fizetsz egy kis hor-
dó bort,akkor az ökrök a tiéd lesznék. Adok 
hozzá egy igát is.“ („Ked dáš osemnást a za-
platíš súdek vína, voly budú tvoje. A pridám 
aj jarmo.“)
Štefan polovážne Madarovi: „Hogy ne fize-
ssen túl.“ („Abych nepreplatil.“)  
Ale už sa pod fúzy usmiéval, lebo vedel, že 
velice dobre kúpil.
„Megadom, mennyit kérsz,es bort iz fizetem. 
Tizennyolc.“ („Dám, kolko pýtaš, aj víno za-
platím. Osemnást.“)
„Kezet rá. Igy.“ („Teda ruku na to.“)
Podali si ruky a obchod ból spečatený. Desat-
litrový súdek vína bol v tom čase v Madarsku 
asi patnást holb, holba dobrého tokajského 
vína u nás stála tak tricatpet korún.
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Také krásné voly, jak Štefan práve kúpil, by 
ale u nás v republike stáli namojveru dobrých 
šesttisíc naších korún, možná aj vác, zvlášt 
ked už boli zaučené na šelijaké roboty.
Potom hned spolu s dlhánom zašli do búdy, 
čo tam mal madarský notáriuš, aby mu na 
voly dobytčé pasy vystavil. Boli síce v madar-
čine, ale platily skoro do celého sveta. Pekne 
ím zapísal aj méná, aj nového gazdu – ma-
jitela. Kolek po desat madarských korún na 
jennoho, notáriusovi padesát a bolo po práve 
šecko v porádku.
Štefan si volky pohladkal, hned im pove-
dal aj ích méná: „Sellový“, čo stále odfrkuval 
a hrabal kopytom, bol taký živší, toho pome-
nuval „Huncút“ a druhý „náručný“, bol po-
kojnejší, dóstojne a múdro kukal na Štefana, 
tomu dal méno „Cézar“.
Jarmo, čo ból od Madara dostal k volkom 
grátis, naložil na vóz. Volky mali založený 
len jennoduchý postroj z koženných reme-
nov – ohlávky, uvázal ích na vódzku na zadek 
deščennáka. Potom si s dlhánom Madarom 
dali aj po žajdlíku paránného tokajského, aby 
kúpu zapili, jak bývalo zvykom aj v „Madárii“.
Peja a Cigána za ten čas, čo Štefan kúpu zjen-
nával, merkuval Jurko, drotár z Domaniže. 
Obroku aj fúz sena ím prihodil, napojil. Šte-
fana ból hned zrána stretól, aj popri nom po-
tom predával svoje pasce na myši, drótenné 
klietky a kopec inakších výrobkov drotárske-
ho remesla. Štefan ho odhadel na poránneho 
a poctivého chlapa. Nemýlil sa. Na jarmek 
ho na svojích konoch aj s tovarom doviézel  
švager, čo žil v madarském Kiškeréši a ból na 
Slovensku vybavuvat pozostalost po mamen-
ke. Aj sa pristavil pri Štefanovi aj se svojím ka-
marádom z Kiškeréša, čo sa Petőfi menuval. 
Tíéž pochádzal ze slovenskéj famílie Petrovi-
čovcov z Vadovéc, čo kedysi na Dolnú zem 
odešla za vačšú skyvu chleba.
Aj druhých dolnozemských Slovákov nakonec 
Štefan na jarmeku postretal, aj z Békeščaby, aj 
z Nýiregyházy, aj Pešti, Ostrihomu. Šak v tých 
časoch ích ešče žilo v Madarsku na tisíce. 
Šeckým dobre pallo pozmlúvat po slovensky 
s rodákom, aj povypytuvat sa na novinky.
No dĺho sa šak Štefan nebavil, lebo potrebu-
val ešče nakúpit. Od peknej mladéj Madarky 
kúpil dvacat funtov krásnej červenej mletej 
madarskej papriky, aj dva funty velice páli-
vej. Bude doma do klobásek, až budú svietit. 
Polovicu papriky zas predá masárovi Lackovi, 
šak si ju u neho zajennal. Též kúpil od Mada-
ra, čo tam ból až z Makó od Segedína, pet 
centov cesneku. Odtál ból ždycky najlepší 
madarský cesnek, krásný veliký a silno pálivý. 
Tiéž bude do klobásek aj na doma, aj volačo 
vezne Štefanko Lacko a zbytek predá na trhu 
v Meste. Pójde na dračku. Nakúpil aj za mié- 
šek čerstvéj krásnéj madarskéj papriky a za 
vázanicu poránne pálivých feferónkov, Milka 
bude robit čalamádu z kapusty, cibule a mrk-
vy, hodí sa, nech aj trocha ščiplavej prirobí. 
Na koštovku na doma kúpil aj dva páry pravej 
čabajky, parádne vyúdenéj a dobre vyzretéj 
od chýrného masára Gomboša z Békeščaby. 
Pól metra zdĺže mali. Tiéž kúpil od starého 
zemitého Madara aj jeden cent jarého žita na 

semeno, malo veliké zrno, krásná chlebová 
sorta to bola. Namnoží si z néj. Ešče do tisíc 
devatsto padesátého ho zasiéval, bola to ve-
lice úrodná sorta, osinatka, štvorradový klas 
mala, síce kratšú slamu, ale zrna ráz tolko, jak 
druhé sorty. Madarka ju pomenuval. 
Zebral od neho aj štyri funty fazule „strakač-
ky“ na semeno. U zahranníka kúpil jennu jab-
lon tíéž „Madarku“, krásné, sladunké žltozele-
né s červeným líčkom jabĺčká rodila. Madar z 
ních mal aj na ukážku, aj na koštovku pre 
kunčaftov prichystané, tiéž tri hrušky sorty 
„Solnohradka“, čo skoro polkilové hrušky ro-
dila. Ked sa takáto na jarmeku kdekolvek ob-
javila, nikdo už nechcel iných hrušék kupuvat. 
Zasadí ích aj spolu s jablonu do humna za 
stodolu. Zalúbila sa mu aj moruša čiérna, čo 
sa jej u nás „malina“ hovorilo. Jennu kúpil tiéž, 
posadí ju ve dvóre pri stunni. Vyše sedem- 
desát rokov tam stála a rodila potom ešče.
Pre volky na cestu nakúpil miéšek šrótu a asi 
desat velkých burgýn a za trakovú plachtu 
sušenej jateliny, bude aj koníkom. Na zadek 
voza aj malý drevený hrántík, aby mali vol-
ky z čoho žrat. Volky zátál pomály prežúvali, 
uvázané na zadku o deščennák, a čakali na 
svoju dlhú cestu na Hornú zem.
Šecko, uź aj volky, dálej merkuval drotár Jur-
ko. Dohodel sa už popredku ze Štefanom, že 
ho vezne po jarmeku domóv na Slovensko, aj 
ked nyje celkom do Domaniže, ale aspon po 
Mesto. Odtál už domóv dójde. Aj Štefanovi to 
dobre pallo, že bude mat společníka na takej 
dlhéj ceste, aspon sa aj tocha prespí. Zatál 
moc toho od pátku nenaspal.
Volky kúpené. Šecko ostatné, čo plánuval 
z trhu domóv zebrat, tiéž  kúpené a naložené 
do voza. Bol čas vyrazit naspák domóv, lebo 
robota nepočká. Mal síce skoro šecky polné 
roboty, čo nemohli dočkat, už urobené, ale 
čakalo ho ešče kopat repu, cukrovku a do Bo-
huslavíc na štreku povozit, odkál ju para vié- 
zla až do Tepléj do fabriky na cuker. Cez Váh 
na kompe na dolném Váhu sa vozilo. Na to si 
aj ze troch nádenníkov najal.Ked už budú vol-
ky, tak aj dva vozy naráz odveze. Potom ešče 
burgynu na kŕmenié vykopat, aby dobytek aj 
prasce mali na zimu dostatek. No a poslen-
né zemáky vyorat, ale to s „čertom“ stihne. A 
za pól dna aj pozbierat a domov doviézt. No 
a potom oračky dokončit po repách a zemá-
koch. Ostatné už mal porobené, rež aj žito už 
mal zasáté. Pekne scházalo. Jesen sa vydarila, 
tak šecko postíhal.
Cesta domóv společne s drotárikom Jurkom 
ubiéhala, aj ked s volkámi nemohól klusat, tak 
pójdu dĺž. Do Komároma na hranicu išli od 
odpolenná až do ósmej večiér. Na hranicách 
šecko prebehlo hladko. Zaplatili mýtnikovi. 
Financ kukel do pasóv, nepovedal ništ, len: 
„Viszontlátasa,“ a poprál ím aj ščasnú cestu: 
„Jó utat.“
„Köszönöm. Isten áldjon.“ („Dakujeme, pán 
Boh Vám požehnaj.“) Podakuvali obidvajá 
skoro jennohlasne.
Slovenskí financi len nakukli do pasóv tých 
človečích aj tých zvieracích, mávli ruku a rušá-
lo sa dál. Akcis za volky aj za nakúpené veci 

Štefan neplatil žánný, lebo zvieratá do zápra-
hu jako aj veci rolníckej povahy mali úzus, ne-
platilo sa v republike v tých časoch za to ništ. 
Len mýto na moste.
Hned za mostom v Komárne poblíž Dunaja 
zostali na odpočinek. Bola ešče nedela, no 
už po desátej večiár. Napojili kone aj volky, 
prihodili im krme, jateliny, obroku konom, 
burgyne aj šrótu a tiéž jateliny volkom. Tam, 
kde zastavili na noc, stála už vyše sto rokov 
stará madarská krčma „Čárda“. Štefan aj 
s drotárikom Jurkom posadili sa za stól a  dali 
si na večeru špecialitu, čo ešče ani Štefan ni-
kdy neokoštuval, a to naozaj kusisko sveta 
prešiél. Pečenú vyzu. Bola to dunajská ryba, 
v tých časoch ešče bežná, kerá až do pet a vác 
metrov zdĺže dorastala. Mala velice chutné 
bielé maso, len sa tak rosýpalo v hube, bola 
to delikatesa vychýrená. Jak porekallo hovorí: 
„Huba, ryba, dyna, svina potrebuje pohár 
vína“, tak aj oni túto dobrotu zapili lahodným 
tokajským.
Schúlili sa po dobréj večeri do deky vella 
voza, jeden spal, druhý merkuval a naopak, 
jak na vojančine, až do skorého rána. Ponde-
lek po štvrtéj ráno zas vyrazili, aby stihli dójst 
do Tvrdošoviec, kde vella šenku za kostelom 
sa dalo zastavit s povozom a odpočívat. Boli 
tam popolenni o jennéj hodine. Opatrili volky 
aj kone a odpočívali do desátej večiér. Zasek 
vyrazili na dalšú štreku na noc, Štefan zapálil 
lampáš, čo mal na klanici napravo zavesený. 
Tak aby úterek ráno došli do Hlohovca. Tu 
pri Váhu zastavili, dobytek zaopatrili, volky aj 
kone sa napásli na výbornej pažiti, čo rásla 
pri Váhu. Aj oni čosik pojelli ze zásob, čo mal 
Štefan ešče z domu a oddychuvali až do od-
polenna. No a o pól druhéj vyrazili na poslen-
ný kus cesty až do Beckova. Po pól devátéj 
večiér boli už v Meste, kde Jurko počkal na 
večerný cúg, čo ho zebral do Bystrice, odtál 
mal domóv už len kúsek cesty. Už ho to moc 
nekoštuvalo, sedem korún stála kartička.
Štefan po pól desátej úterek večiér, konečne 
ból doma. A volky tiéž. Už predtým ím pri-
chystal v maštali oddelené stánie vella koní, 
nastlal suchéj slamy, za rebriny prihodil sena 
aj jateliny, do hranta šrótu aj burgyne. 
Milka bola tiéž velice rada, odpallo jej ko-
pec roboty, čo musela urobit, ked Štefan ne-
ból doma. Šak pribehli jéj pomóct aj bratie, 
Samko, Julko a Palko, čo volali ích Samo, Julo 
a Palo, kerý mal kolko času, prišiél. Švagriná 
Anna tiéž pridala ruku k diélu polla potreby. 
Milka aj velice spokojná bola, volky boli krás-
né, moc sa jéj lúbili a určite aj moc roboty 
urobá. Ani sa nepýtala Štefana, čo za ne dal. 
Šak jéj to neskór povié aj sám. Prenho ale 
mali cenu nesmiérnú.
A tak hned od stredy ráno sa dal Štefan do 
roboty, kerá nemala odkladu. A volky zaprá-
hel tiéž. Cukrovku povozil na štreku, do Bo-
huslavíc, aj burgynu z rolí domóv do Beckova 
do pivnice. Zemáky, čo vyoral s „čertom“ na 
konoch, volky tiéž domóv povozili. Potom 
stihól ešče šecko poorat. Tak jak si ból naplá-
nuval. Volky boli prenho velikánská pomoc, 
bez ních by to šecko tak šikovno nepostíhal.



Daruj krv a urob svet 
zdravším miestom!
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Daruj krv, nech bije srdce sveta! Daruj život!
Spomienka na nezabudnuteľnú udalosť, akou 
je narodenie dieťatka, je jednou z najkrajších 
v živote rodiča. V živej pamäti ju má aj jedna 
mamička, ktorá sa stala z obdarovanej dar-
kyňou...
S príchodom nového života, narodením 
dieťatka, jej však začala v tele ubúdať te-
kutina potrebná k životu, krv. Lekári bez 
váhania rozhodli o transfúzii, ktorá mala 
zabezpečiť bezproblémové zotavenie a op-
timálne zdravie pre rodičku, mladú mamič-
ku. Odvtedy, čo ľudstvo spoznalo možnosť 
záchrany života transfúziou, je to bežný le-
kársky zákrok, ale... Dve dávky životodarnej 
tekutiny matku zachránili a pre dieťatko za-
bezpečili to najdôležitejšie – zdravú matku, 
plnú lásky a odhodlania vychovať zo svojho 
dieťaťa zdravého a vďačného človeka. Kým 
vyrastalo, matka sa stala dobrovoľnou dar-
kyňou krvi. Spolu s otcom dieťaťa boli pra-
videlnými návštevníkmi HTS (hematologicko-
-transfúznej stanice), až kým dosiahli hornú 
povolenú vekovú hranicu pre darcov. O pár 
rokov k prvorodenému synovi pribudla sest-
rička. Z obidvoch súrodencov sa po dovŕše-
ní potrebného veku tiež stali darcovia krvi. 
Pohľad na červenú kvapku na kríži – symbol 
darcov krvi – im pripomínal spolupatričnosť 
a lásku k blížnym. Preto vďačne a neziš- 
tne darovali krv. Možno aj vďaka ich „pár 
kvapkám“ žijú niekde deti, ktorým tieto 
„kvapky“ pomohli priviesť k životu aj ich ma-
mičku.
„Zadarmo som dostal, zadarmo dávam.“

   Ing. Darina Jarábková

Na ozrejmenie: 
• jutro (katastrálne jutro) – rakúsko-uhorská 
plošná miera = 0,57 ha; • urbár – z latinči-
ny, spoločenstvo vlastníkov lesa, prípadne aj 
iných pozemkov; • cenzuár – z latinčiny, spo-
ločenstvo vlastníkov pasienkov, lúk, prípad-
ne iných pozemkov (pieskoviská, štrkoviská, 
neplodná pôda a pod.); • žito – starý miestny 
regionálny slovenský názov pre pšenicu; • du-
ranzie – durandzie, varieta slivky, vhodná na 
pálenie a lekvár s vysokým obsahom cukrov, 
nejde oddeliť od kôstky; • oskeruša, osko-
ruška – odborne jarabina oskorušová, latin-
sky Sorbus domestica, vzácny ovocný strom, 
vyznačujúci sa dlhovekosťou (až 400 rokov 
a viac), plody majú všestranné využitie a lieči-
vé účinky, pálenka z plodov je veľmi cenená, 
drevo je ešte vzácnejšie, kedysi rozšírená, te-

Porobil s nimi potom ešče za skoro dvacat-
pet rokov obrovský kus roboty, jak na poli, 
jak pre svoju potrebu, tak aj pre druhých, aj 
zadarmo, aj za úplatu. Dokonca aj na výrobek 
s nimi chodil, ked sa v štyricátémsiedmém 
začala elektrárna buduvat v Mnešicách pri 
Meste, kamen ze Skalíc a štrk z Váhu vozil na 
volkoch aj s druhými gazdámi na stavbu.
Ból s nimi velice spokojný a nedal by ich za 
ništ na svete. A ból na ních aj velice pyšný, 
šak také volky nemal v dedine žádný gazda. 
A tak to trvalo až do tisícdevatstopadesáté-
ho roku. Prišla nová doba, zafunguval nový 
režim. Potom sa šecko zmenilo. Ale to už je 
inakší príbeh.

raz ojedinelá; • císarka – stará odroda hrušiek, 
stromy dožívajú aj rodia až 250 rokov, majú 
mohutný vzrast, korunu širokú i 20 m, vysokú 
aj 15 m; • rajtár – čistička a triedička vymláte-
ného obilia na ručný, neskôr aj na elektrický 
pohon; deščenák – malý alebo veľký hospo-
dársky voz, štvorkolesový, s drevenými bočni-
cami, rozoberateľný, v prípade potreby bolo 
možno z neho urobiť voz s klanicami – „klani-
čák“ na zvoz na drevo, z veľkého i rebrinák na 
zvoz sena, slamy alebo obilia v snopoch; cha-
jluch – skomolené nemecké nárečové slovo 
„heuloch“, v Beckove sa takto volal v poli alebo 
v chotári senník na seno, otavu alebo suchú 
ďatelinu, v tomto prípade ide o senník, ktorý 
mal aj prístrešok, kde sa dalo schovať pred daž-
ďom; • mangalica – plemeno prasiat z Maďar-
ska, chované pastevným spôsobom, slaninka, 
masť aj oškvarky majú vysoký podiel „dobrého 
cholesterolu“ a nenasýtených mastných kyse-
lín, mäso sa používa hlavne na výrobu pravej 
čabajky; • klčovnica – úzka, vysoká motyka, 
dobre nabrúsená na klčovanie koreňov, bývala 
s obuchom alebo ťažká obojstranná, so seke-
rovitým protiostrím; • lemeš – časť pluhu, musí 
byť ostrá, vodorovne odrezáva po celej šírke 
brázdy spodok ornice od podorničia; • otka – 
časť pluhu, tiež naostrená, zvisle odrezáva, delí 
a zarovnáva brázdu; • širočina – tesárska seke-
ra zo širokým a dlhým ostrím na kresanie trá-
mov, hranolov; • trakovica – štvorrohá, zhruba 
1,5m x 1,5m konopná plachta s „pantľami“ 
(trakmi) na mládzu (prvé seno), otavu (druhé 
seno) alebo ďatelinu; • pengő – vyslov „pen-
gé“, od roku 1927 názov maďarskej meny, do-
vtedy bola od 1918 maďarská koruna; • čibuk 

Výročná členská schôdza PZ Hurban Beckov 
sa konala za dodržania protiepidemiologic-
kých nariadení 19. februára 2022, viedol ju 
predseda PZ Miroslav Uherčík. Interné zále-
žitosti predniesli hospodár Pavol Hladký, po-
kladník Karol Nedbal a kontrolór Ing. Matúš 
Gúčik. Bol zvolený výbor PZ Hurban Beckov: 
Miroslav Uherčík – predseda, Ing. Ján Pavlovič 
– tajomník, Pavol Hladký – poľovnícky hospo-
dár, Karol Nedbal – pokladník, Jaroslav Čaňo 
– strelecký a kynologický referent, Ing. Matúš 
Gúčik – kontrolór. V tajnom hlasovaní bol za 

člena združenia po absolvovaní dvojročnej 
čakateľskej doby prijatý Zdenko Čaňo z Iva-
noviec. V hlasovaní neprešli dvaja žiadatelia 
na pozíciu čakateľa. 
Najlepším strelcom bol vyhodnotený Ing. 
Lukáš Pavlovič. Poľovnícku košeľu odo-
vzdal predseda OZ Štefanovi Slávikovi, kto-
rý v tomto roku oslávi 70 rokov. Záverečné 
uznesenie predniesol Eugen Jurovich, ktoré 
bolo odsúhlasené všetkými prítomnými. Za 
účasť a disciplínu poďakoval predseda Miro-
slav Uherčík. PH

PZ Hurban Beckov - výročná členská schôdza

– pôvodne turecká fajka s dlhou trúbeľkou – 
pipasárom; • jarmo – špeciálny drevený po-
stroj zo železným kovaním na spriahanie páru 
dobytka pre volský, prípadne kravský záprah; 
• holba – stará objemová miera, 0,775 litra, 
na Slovensku 0,884 litra; • žajdlík – objemo-
vá miera, na Slovensku 0,416 litra, dva žajdlíky 
sa počítali ako jedna holba • Makó – oblasť aj 
mesto v juhovýchodnom Maďarsku, oddávna 
známa ako poľnohospodársky veľmi aktívny 
región, známy hlavne svojou kvalitnou cibuľou 
a výborným cesnakom; • cent – stará uhorská 
(aj slovenská) hmotnostná jednotka, rovnajú-
ca sa 56,006 kg, 1 cent = 100 funtov; • funt 
– stará uhorská hmotnostná jednotka, počíta-
la sa ako 0,56 kg, stotina z jedného centu; • 
akcis – z latinčiny, ľudové pomenovanie dane 
z dovozu, prípadne dane z výroby potravín 
a nápojov; • úzus – z latinčiny, pravidlo ale-
bo ustálený postup, príp. zvyk alebo obyčaj, 
tu ako právna norma; • vyza – jeseterovitá 
ryba, vyznačujúca sa veľkým vzrastom a dlho-
vekosťou, produkuje najlepší čierny kaviár, 
v minulosti hojná aj na dolnom toku Dunaja 
i Váhu, teraz veľmi ohrozený druh; • cúg –  
z nemčiny, vlak, • čert – ľudový názov stroja na 
vyorávanie zemiakov, zvyčajne ťahaný párom 
koní. 
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Adam Ondra na beckovskej skale 2

Filmový dokument: Svetový prelez sa podaril
Beckovská skala sa opäť ukázala v celosve-
tovom spektre najťažších skalných výstupov. 
Nielen obtiažnosťou, ale aj prekrásnym pro-
stredím podporeným výnimočným hradom. 
Adam Ondra, svetová lezecká jednotka, pre-
liezol projekt nazvaný Absolutní vědomí, kto-
rý 27 rokov čakal na svoje prvé prelezenie. 18 
minútové video ponúka vzrušujúci príbeh a 
vizuálny zážitok. Pochopíte, o čo ide v špor-
tovom lezení. Svetová verejnosť sledujúca 
túto superstar potvrdzuje záujem obrovskou 
sledovanosťou. Za prvých 24 hodín od zve-
rejnenia malo video 95 tisíc pozretí.

9a Project Climbed After 27 Years / Abso-
lutorium 9a FA / Adam Ondra. Dokument 
natočili Laco Korbel, Pavel Blažek a Katřina 
Kuřátková na jeseň 2021. Zverejnený bol 19. 
januára 2022 na: https://www.youtube.com/
watch?v=mA7ye4fXNwo&t
Na fotkách 2-3 je Adam ešte v júni 2000 pri 
svojej prvej návšteve. Vtedy bol neúspešný  
v OS preleze Absolútneho vedomia klasifi-
kácie 8B+, ale naskúšal si kroky v projekte 
pod ním, aby vzniklo následne prepojenie 
s Absolútnym vedomím. Toto preliezol kon-
com októbra 2021 ako novú cestu a dal jej 
klasifikáciu 9a. Ciest stupňa nad 9 je na sve-
te ešte málo. Najťažšou cestou sveta je nór-
sky jaskynný previs s názvom Silence, ktorá 
zabrala Adamovi 3 roky návratov, až sa mu 
podaril prvý a doteraz nezopakovaný pre-
lez. Hodno podotknúť, že Adamovi ako už 
niekoľko rokov najlepšiemu svetovému skal-
nému lezcovi „ide po krku“ viacero svetových 
skalných špecialistov. Jeddným z nich je aj 
Mišo Mikušinec z Trenčína. Minulú zimu Mišo 
vyfúkol Adamovi najťažší projekt na Súľove 
s názvom Chiroptera, kde Adam asi trikrát 
neuspel. Mišovi chýbalo málo a mohol Abso-
lutórium na Beckove ako prvý preliezť práve 
on. Týždeň pred Adamovou októbrovou ná-
vštevou si roztrhol bruško na jednom prste a 
nestihlo sa mu už zahojiť. Adamova návšteva 
Beckova bola strategicky výborne načasova-
ná, pretože potreboval chlad a dlhší čas bez 
dažďa, aby žiadny chyt nebol vlhký a prsty sa 
nepotili ako v horúce leto rok predtým. 

Foto 1 a 4: V nedeľu v októbri 2021 bol na Bec-
kove opakovane Adam Ondra. Vyliezol projekt 
najťažšej cesty. Vytýčil ho ešte v roku 1993 
Pilka, autor dovtedy najťažšej cesty Absolutní 
vědomí 10/10+UIAA. 
Foto 2: Adam Ondra bol na Beckovskej skale 
prvýkrát 30. júna 2020. Foto: Peter Ondrejovič.
Foto 3: Adam Ondra s rodinou Vlada Striežen-
ca. Vlado, beckovský rodák, roky patril k špič-
kovým slovenským skalným lezcom.
Pozri aj BN 3/2020,s.12-13.

Peter Ondrejovič


