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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
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

Obec Beckov kontakty
Uznesenia z 27. zasadnutia obecného zastu-
piteľstva (ďalej len OZ) z 22. apríla 2022:

• č.337/2022 – OZ schválilo vybudovanie 
spevnenej plochy na parkovanie osobných 
automobilov na časti obecného pozemku 
parc.č.198/1 pri bytovom dome Beckov č.199 
za podmienok uvedených v zápisnici.

• č.338/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
vstúpiť do jednania s vlastníkmi bytových 
domov Beckov súp.č.199 a Beckov súp.č.200 
s cieľom predaja obecných pozemkov pod 
predmetnými bytovými domami vlastníkom.

• č.339/2022 – OZ vzalo na vedomie žiadosť 
spoločnosti Tryes Real Estate s.r.o. a ukladá 
obecnému úradu:

a) spracovať návrh rozsahu stavebných prác, 
finančných požiadaviek a spôsob financova-
nia týchto prác;

b) rokovať so zástupcami majiteľov bytové-
ho domu Beckov súp.č.195 ohľadom riešenia 
parkovania na obecnom pozemku.

• č.340/2022 – OZ vzalo na vedomie žiadosť 
p.Lenky Jamborovej, bytom Beckov č.543, zo 
dňa 5. apríl 2022 ohľadne vybudovania vodo-
vodnej siete v ulici k ihrisku a uložilo obecné-
mu úradu spracovať cenový odhad na pro-
jektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť 
na dobudovanie vodovodnej siete v lokalite 
Záhumnie.

• č.341/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
spracovať úpravu VZN č.4/2021 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a DSO 
v zmysle návrhov uvedených v zápisnici.

Uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov zo dňa 14. júna 2022:

• č.342/2022 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 8. 
apríla a 22. apríla 2022 bez pripomienok.

• č.343/2022 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana o zápise 
detí do MŠ na školský rok 2022/2023 bez pri-
pomienok.

• č.344/2022 – a) OZ schválilo Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 
2022 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu 
kontrol bez pripomienok.

b) OZ oprávňuje hlavnú kontrolórku obce 
Beckov vykonávať finančnú kontrolu v súla-
de so zákonom o obecnom zriadení a záko-
nom o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov: na obecnom 
úrade, v organizáciách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce, u právnických osôb, v ktorých 
má obec majetkovú účasť a iných osôb, ktoré 
nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol 
majetok obce prenechaný na užívanie, a to 
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, a 
kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté 
účelové dotácie z rozpočtu obce v rozsahu 
nakladania s určenými finančnými prostried-
kami – podľa schváleného plánu kontrol. 

• č.345/2022 – OZ vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
záverečného účtu obce Beckov za rok 2021.

• č.346/2022 – OZ schválilo Záverečný účet 
obce Beckov za rok 2021 a celoročné hospo-
dárenie bez výhrad.

• č.347/2022 – OZ schválilo použitie prebytku 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 225.808,42 €.

• č.348/2022 – OZ vzalo na vedomie Správu 
o hospodárení Obce Beckov za 1. štvrťrok 
2022 bez pripomienok.

• č.349/2022 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hl. kontrolórky obce k zmene rozpočtu 
obce na rok 2022 – úprava č. 3.

• č.350/2022 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
obce na rok 2022 – úprava č.3 bez pripomi-
enok.

• č.351/2022 – OZ schválilo výšku ceny strav-
nej poukážky 6 €  pre zamestnancov obecné-
ho úradu  od mesiaca jún 2022.

• č.352/2022 – OZ schválilo zmenu odme-
ňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 
členov komisií, sobášiacich a členov ZPOZ 
podľa predloženého návrhu s tým, že pre 
sobášiaceho, matrikárku a členku ZPOZ bude 
platiť zmena odmeňovania od 1. júla 2022 
a pre ostatných s termínom od 1. januára 
2023.

• č.353/2022 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu o stave žiadostí o dotácie pre obec bez 
pripomienok. 

• č.354/2022 – OZ podľa § 166 zákona č. 
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu voleb-
ného práva  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov určuje, 
že OZ v Beckove bude mať celkom 9 poslan-
cov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom 
obvode utvorenom pre celú obec.

• č.355/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
dopracovať zadanie na spracovanie urbani-
stickej štúdie lokality „Za školou“ – lokalitu 
R2 rozdeliť na územie bývania, občianskej 
vybavenosti, rekreácie a športu a rezervy na 
zmiešané územie bývania, občianskej vyba-
venosti, rekreácie a športu.

Zapísala: A. Benková
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov ‘22

Život obce v prvom polroku 2022

Predseda NR SR vyhlásil dňa 10. júna 2022 
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov 
samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych 
krajov, ktoré sa uskutočnia spolu v jeden deň – 
29. októbra 2022. Obecné zastupiteľstvo v Bec-
kove podľa §166 zákona č.180/2014 Z.z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, uznesením č.354/2022 zo dňa 
14. júna 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo 

v Beckove bude mať celkom 9 poslancov, ktorí 
sa budú voliť v jednom volebnom obvode 
utvorenom pre celú obec. 

Počet obyvateľov obce ku dňu 10. júna 2022, 
teda ku dňu vyhlásenia volieb, bol 1460 oby-
vateľov. Tento údaj je potrebný pre kandidátov 
na poslancov a kandidátov na starostu, ktorí 
budú kandidovať ako nezávislí kandidáti, na 
petíciu podporujúcu ich kandidatúru. Na pod-
pisovej listine bude potrebných minimálne 100 

podpisov. Kandidátnu listinu kandidáti podajú 
na obecný úrad najneskôr do 30. augusta 2022. 
Obec doručí 25 dní pred konaním volieb do kaž- 
dej domácnosti oznámenie o čase a mieste ko-
nania volieb. V rovnakom termíne obec zverej-
ní zoznam zaregistrovaných kandidátov. Vzory 
kandidátnych listín a všetky potrebné informá-
cie k voľbám nájdete na internetovej stránke 
Ministerstva vnútra SR – www.minv.sk/?selfgo-
v22-vzory01.

Obec Beckov

Nielen nová tabuľka na budove obecného úradu

8. Beckovské slnko

Naša obec uspela v súťaži Dedina roka 2021, 
získali sme cenu OBEC AKO KLENOTNICA 
(spolu s obcou Šumiac). Cenu si bol osob-
ne prevziať starosta obce vo víťaznej obci, 
v Kláštore pod Znievom, 6. mája 2022. Prie-
beh odovzdávania ocenení si môžete pozrieť 
aj na webstránke obce: https://www.youtube.
com/watch?v=w51STQA57Ao (ocenenie pre 
Beckov je v čase 1:30 až 1:36 hod). Okrem di-
plomu sme získali aj novú tabuľu, ktorá na-
šla umiestnenie na fasáde obecného domu 
vpravo pod muškátmi, ktoré sú tiež novin-
kou a darom od Petra Dedíka - ĎAKUJEME.. 

DB

si v stredu 15. júna 2022 prevzala na Beckov-
skom hrade jedna z najvýznamnejších umel-
kýň Slovenska, herečka Emília Vášáryová. Na 
fotke v spoločnosti riaditeľa hradu a starostu 
obce. Foto: ŽP

Minulý rok, približne o takomto čase, nám 
zväzovali ruky pandemické opatrenia a my 
sme veľmi opatrene riešili obecné aktivity 
a akcie. Našťastie, tento rok už máme voľnej-
šie ruky a prvá akcia po uvoľnení opatrení 
bola kladenie vencov pri príležitosti oslobo-
denia obce za účasti verejnosti. Úvodné slová 
patrili starostovi obce, žiakom školy a vystúpil 
aj Beckovský spevácky zbor. Stavanie mája na 
námestí bola ďalšia akcia za hojnej účasti Vás, 
občanov. Žiaci školy nám pripomenuli, prečo 
oslavujú pracujúci 1. máj a vypočuli sme si aj 
romantický opis tohto sviatku. Deň matiek 
v KD mal veľký úspech. Program pripravili 
žiaci školy a škôlky pod vedením svojich vy-
učujúcich. Všetci sa tešili, že mohli opäť vi-
dieť svoje deti vystupovať na javisku. Oslava 
dňa detí bola rozdelená na dva dni. V piatok 
3.6. absolvovali žiaci školy splav Váhu z Bec-
kova na Zelenú vodu so svojimi vyučujúcimi. 
V sobotu 4. júna bolo na ihrisku zábavné po-
poludnie s bohatým programom. Predviedli 
sa psovodi polície SR, naši hasiči, kúzelník, 
rozprávkové postavy. K dispozícii bolo plno 
hier a súťaží, ktoré pripravila kultúrna komi-
sia. Celú akciu zakončila úžasná penová párty. 
V sobotu 4. júna sme si splavom Váhu z Bis-
kupíc až na Zelenú Vodu pripomenuli pod 
vedením Petra Ondrejoviča 200. výročie spla-
venia Váhu Alojzom Medňanským. Ten túto 
plavbu popísal v prvom slovenskom cestopi-
se „Malebná cesta dolu Váhom“.
14. júna sa v telocvični ZŠ konal druhý roč-
ník školskej kvapky krvi. Prihlásených bolo 

viac než 40 darcov, z ktorých krv darovalo 28. 
Akcia bola zaujímavá aj pre regionálne médiá 
a reportáže bolo možné vidieť na TV Pohoda 
alebo terajšok.sk.
Rozbehli sa rekonštrukčné práce na hrade. 
Všetci si všimli vysoký žeriav, pomocou kto-
rého sa dopravuje stavebný materiál do prie-
storu Západného paláca. Práce naberajú na 
intenzite a je vidieť ako pribúdajú „kubíky“ 
kamenného muriva.
V júni v našej obci zasadalo celoslovenské 
zhromaždenie Spolku pre obnovu dediny. 
Vybrali si priestor v kláštore františkánov, 
ktorý ich najviac oslovil pri vyhodnocovaní 
súťaže Dedina roka. 
Ďalšie významné stretnutie nás čaká v au-
guste. Našu obec navštívia členovia asociácie 
českých tajomníkov mestských úradov, ktorí 
absolvujú študijný pobyt na Slovensku. Stret-
nutie organizuje Asociácie prednostov úra-
dov miestnej samosprávy v SR.
V Novom Meste nad Váhom zasadal za účasti 
všetkých starostov regionálny ZMOS a vy-
jadril ostrý protest voči balíčku opatrení od 
ministerstva financií. Všetci starostovia a pri-
mátori sme sa zhodli, že prichádzajú ťažšie 
časy pre samosprávy.
Napriek tomu nás čakajú aj rozvojové aktivi-
ty. Máme kompletne spracovanú projektovú 
dokumentáciu a príslušné povolenia na vy-
budovanie cyklotrasy Beckov – Zelená Voda. 
V spolupráci s Novým Mestom nad Váhom 
budeme žiadať o dotáciu na jej výstavbu.

Aktuálne čakáme na vyhodnotenie dvoch žia-
dostí o dotáciu. Jedna je na kúpu komunálnej 
techniky, traktor s čelným nakladačom a vleč-
ka. Druhá na interiérové vybavenie kultúrne-
ho domu. 
Pripravujeme ešte obnovu detských prelie-
zok na ihrisku a novú autobusovú zastávku 
pri zdravotnom stredisku. Verím tomu, že sa 
podarí poskladať finančné prostriedky aj na 
tieto zámery.
Čaká nás veľa práce, zveľaďovania našej 
obce, aby napredovala a prekvitala. Vďaka 
projektom, ktoré som spomenul, verím že sa 
nám to spoločne podarí.
Na dosiahnutie našich cieľov je potreba mať 
veľa energie, chuti, zapálenia pre vec a ocho-
ty i napriek rozdielnym názorom. Nie všetko, 
čo sa nám podarí napr. obnoviť, urobiť, vy-
budovať, zorganizovať, ide bez problémov. 
Verím, že v rozvoji našej obce a v plánoch, 
nebudú prekážkou rôznorodé postoje.

Daniel Hladký, starosta
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Deň matiek 2022

MÁJ

starosta obce

Mgr. Dana Badžgoňová

Akosi sme po minulé dva roky „vypli“ a tak 
nám uniklo, že Deň matiek sa v Beckove slá-
vil po prvýkrát už pred 91 rokmi – konkrétne 
17. mája 1931. Jubileum sme zmeškali, avšak 
treba povedať, že nie každý rok sa tento svia- 
tok ctil. Dôvody boli zväčša politické, ako to 
už býva...
V školskej kronike z roka 1931 riaditeľ štát-
nej školy Dominik Štubňa píše: „Dňa 17. mája 
tunajšia škola usporiadala prvýkrát v Beckove 
„Deň matiek“. Slávnosti sa činne zúčastnili aj 
miestne cirkevné školy. Slávnosť zahájil sta-
rosta obce Pavol Bálent, ev. a. v. farár, a Mária 
Štubňová (učiteľka) predniesla príležitostnú 
prednášku. Účasť bola veľká a obecenstvo 
skoro hlasite plakalo. Zvlášť bola dojemná 
pieseň Osirelo dítě, ktorú zaspievali žiaci štát-
nej školy štvorhlasne.“
Takže po dvojročnej pauze, vynútenej celo-
svetovou pandémiou, sa v kultúrnom dome 

Po dvoch rokoch sme konečne postavili máj 
spolu! Nech je pre nás tento máj symbolom 
nových – lepších časov, bez rúšok, bez ob-
medzení a zlých správ. Ďakujem chlapcom 
z prevádzky za odbornú asistenciu a prípravu, 
žeriavnikovi za dobrú prácu, deťom za pomoc 
pri výzdobe, žiakom za krásne vystúpenie, fir-
me BEKO Nožina za občerstvenie, kultúrnej 
komisii za zabezpečenie akcie a Beckovča-
nom za hojnú účasť a dobrú náladu.

v nedeľu 8. mája 2022 zišlo naozaj hojne 
hostí, a to nielen mám, aby sa potešili sláv-
nostným programom, ktorý pripravila škola – 
pani učiteľky so svojimi žiakmi. Tak ako pred 
91 rokmi. Škola využila príležitosť, aby nielen 
pozdravila matky k ich sviatku, ale aby aj pre-
zentovala schopnosti svojich žiakov – ich sy-
nov a dcér, vnukov a vnučiek. Pani učiteľky ... 
s pomocou „zvukára“ a školníka Jarka Straku 
vyzdvihli naše deti, nechali ich zažiariť v bo-
hatom programe – deti spievali, tancovali, re-
citovali, hrali na hudobné nástroje, vystúpili 
v scénke – a to nielen v rodnom jazyku, ale aj 
v angličtine a nemčine. Bez týchto schopností 
to už dnes nejde (spomeňte si, kedysi sa vra-
velo: koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek). 
Zapojili sa takmer všetky, od predškolákov po 
deviatakov. Poďakovanie za krásny program 
tiež patrí p. riaditeľovi Pekarovičovi, ktorý vy-
tvoril priaznivé podmienky pre takúto skvelú 
prezentáciu školy. 
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Deň detí na ihrisku

Kultúrne výročia

Búrka v noci z piatka na sobotu 4. júna 2022 
vypršala čo sa dalo. Sobotné slnečné počasie 
aj futbalové ihrisko boli ako predurčené na 
program, ktorý bol pripravený pre beckovské 
deti. Okolo 15. sa začali pomaly schádzať deti 
aj ich rodičia.

Podujatie bolo otvorené milým príhovorom 
pána starostu a zároveň sirénou prichádza-
júceho policajného auta. Deti si ho mohli 
preskúmať zvonku aj zvnútra a zároveň si 
pozrieť policajtov a ich prácu so služobnými 
psami. Rozprávkové postavičky Elza a Olaf, 
Aladin, Micky Mouse, Máša a Medveď, Pat 
a Mat a aj Fíha Tralala zahájili svojim prícho-
dom cestu rozprávkovým lesom. Všetky deti 
ukázali svoju šikovnosť a zručnosť pri plnení 
zaujímavých úloh na jednotlivých stanoviš-
tiach. Po úspešnom absolvovaní rozprávkovej 
cesty dostali diplom a sladkú odmenu.
Medzitým podujatie na chvíľku prerušila daž- 
ďová prehánka, ktorá, našťastie, netrvala 
dlho. Program pokračoval s kúzelníkom, kto-
rý deti aj rodičov pobavil zaujímavými kúzla-
mi a trikmi. Pre detičky boli pripravené aj na-

Jana Horečná

nuky – tie zmizli bleskovou rýchlosťou. Na to 
začalo na opačnej strane ihriska horieť – sa-
mozrejme, požiar bol založený zámerne. Ani 
sme sa nenazdali a už zasahovali beckovskí 
hasiči, ktorým sa podarilo rýchlo a úspešne 
požiar uhasiť. Niektoré deti sa stihli aj povo-
ziť na hasičskej tatre, iné utekali na penovú 
party. Tá bola vyvrcholením celého programu. 
Deti si užívali penu striekajúcu z penového 
dela. To bolo radosti. Pena lietala a deti výs-
kali od šťastia. Kúzelník sa ešte vrátil a men-
ším deťom alebo tým, ktoré nemohli ísť do 
peny, vyrábal z balónikov zvieratká a kvety. 
Tí, čo sa už nabažili penovej party, ešte využili 
možnosť povoziť sa na hasičskej tatre. Súčas-

ťou podujatia bol aj skákací hrad a trampolí-
na, kde sa deti mohli vyskákať do sýtosti. Sa-
mozrejme, bolo postarané aj o občerstvenie. 
Pre deti sa čapovala vinea zdarma. V stánku 
sa predávala cigánska či pečená klobása, ná-
poje pre dospelých a iné drobné pochutiny. 

Udalosť to bola nádherná a zároveň aj po-
hodová. A to aj napriek tomu, že je každým 
rokom náročnejšie nájsť ľudí ochotných obe-
tovať svoj voľný čas pre radosť druhých a ne-
zištne sa zapojiť do aktivít obce. Myslím, že 
každý si našiel to svoje, čo sa mu páčilo a čo 
si užil.
Touto cestou úprimne ďakujem všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
príprave a bezproblémovom priebehu toho-
to podujatia. Deti tak prežili krásny deň plný 
nezabudnuteľných zážitkov. 

 Obec Beckov ďakuje za sponzorský dar spo-
ločnosti Tesco DC Beckov

máj – jún 2022
• Eugen Krón (1.5.1882 Sobrance - 7.1.1974 
Budapešť) – maliar Beckovského hradu –  
140. výročie narodenia;
• Edmund Pascha (1714 - 6.5.1772) – kňaz, 
organista, hudobný skladateľ, pôsobil v Bec-
kove – 250. výročie úmrtia;
• 300. výročie svadby v Beckove 13. jún 1722 
– barón Ján Révay z Trebostova, turčiansky 
župan, sa oženil s Beckovčankou, grófkou 
Žofiou Esterházi.
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Beseda o zálohovom systéme 

Žiaci druhého stupňa sa 10. júna 2022 zú-
častnili besedy o zálohovom systéme. Táto 
akcia školy bola jedným z podujatí, ktoré sa 
poriadali v rámci Svetového dňa životné-
ho prostredia. V roku 1972 sa v Helsinkách 
krajiny z celého sveta dohodli venovať pro-
blému životného prostredia. Tento rok sme 
si pripomenuli 50. výročia tohto stretnutia, 
známeho ako Helsinský summit. Odvtedy sa 
5. jún pripomína ako Svetový deň životného 
prostredia.
Besedu viedla Mgr. Erika Hladká, senior ma-
nažér zákazníckeho centra neziskovej organi-
zácie s názvom Správca zálohového systému, 
ktorá podlieha Ministerstvu životného pro-
stredia SR. Vysvetlila žiakom, čomu sa venuje 
táto organizácia a čo je jej náplňou a cieľom. 
Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek má 
motivovať nás – zákazníkov, aby sme obaly 
neodhadzovali, pretože doteraz končili po-
hodené po uliciach, v lesoch a riekach. Video 
prezentácia žiakom priblížila prácu správcu 

This is to certify that

Základná škola s materskou školou
Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov. č.

410, Beckov, Slovakia
participated in

    Pearson and BBC Live Classes    
International Educational Project

held between October 2021 and May 2022
Pearson and BBC Live Classes is an international project for students, teachers
and schools around the world who join a global community to learn English together.
By taking part in this project, schools prove they are fully embedding the principles
of 21st century education. They support teachers and students in getting involved                             
in an authentic, multicultural and respectful learning enterprise.
 
Language: English
 
Pearson and BBC Live Classes is 2020 ELTons Award
Winner in Innovation in Learner Resources category.

zálohového systému od začiatku – od vybu-
dovania triediacej linky, cez skúšobnú pre-
vádzku, až po reálnu prevádzku v hlavnom 
triediacom centre v neďalekých Kočovciach.
Žiaci dostali odpovede na otázky: aký význam 
má zálohovanie pre naše životné prostredie, 
ako vznikol slovenský systém zálohovania, 
kto tento systém zaplatí, ktoré obaly zatiaľ 
nebudú zálohované, na čo všetko sa použí-
va recyklovaný materiál z pozbieraných fliaš 
či plechoviek. Mnohých prekvapilo, že z ta-
kýchto odpadov sa vyrábajú aj iné tovary, na-
príklad koberce, obuv alebo oblečenie. Všet-
kých príjemne potešilo, že naše Slovensko je 
v porovnaní s okolitými európskymi krajinami 
v tomto systéme o krok vpred a sme prvou 
krajinou v tomto regióne, ktorá systém už 
spustila. Kolektívny cieľ pre celú Európsku 
úniu je dosiahnutie 90% vyzbieraných oba-
lov. Takže aj susedské krajiny čaká takýto 
krok, k nám sa budú chodiť učiť, ako zaviesť 
systém do praxe.

Ing. Darina Jarábková

Ing. Darina Jarábková

Ing. Darina Jarábková

Z každého rožka troška, asi takto by sme 
mohli vystihnúť zapojenie žiakov ZŠ s MŠ J. 
M. Hurbana Beckov do Live Classes s rozlič-
nými témami. Tento projekt vydavateľstva 
Pearson v spolupráci s BBC – Live Classes – 
získal v roku 2020 British Award, ocenenie za 
inovatívnosť vo vzdelávaní. Skupiny našich 
žiakov boli pridelené k medzinárodným tí-
mom.
17. marec 2022 – 6. trieda, téma: Robia nás 
smartfóny múdrejšími? (Do smartfones make 
us smarter?) lektor Michael Brand. Na tejto 
hodine si pozreli video o technológiách a ich 
použití vo vzdelávaní, rozvíjali svoje schop-
nosti kritického myslenia, rozobrali výhody 
a nevýhody technológií pre žiakov.
5. apríl 2022 – 7. trieda, téma: Oslava jazy-
kov (Celebrating languages), lektor Elizabeth 
Beer. Žiaci sa dozvedeli o neznámych jazy-
koch, ktorými hovorí menej ľudí, ale aj o tom, 
prečo je dôležité ich zachovávať. Naučili sa 
navzájom vyslovovať niektoré slová v jazy-
koch zúčastnených krajín.
8. apríl 2022 – 9. trieda, téma: Festivaly na 
celom svete (Festivals around the world), lek-
tor Chloe Dennis. Pozreli si video o festivale 
v Japonsku a v pracovných skupinách sa po-
rozprávali o jednom takom aj vo svojej kra-
jine. Diskutovali o festivaloch podľa jednot-
livých ročných období a zvykoch, ktoré sa 
počas nich vykonávajú. 
11. apríl 2022 – 7. a 8. trieda, téma: Udržateľ-
nosť – znižovanie, opätovné použitie, recy-
klácia (Reduce-Reuse-Recycle), lektor Harry 
Waters. Na tej poslednej online hodine sme 
mali doslova exotických partnerov. Okrem 
Poľska, Talianska, Španielska aj Mongolska 
boli v našej skupine účastníci z La Salle Co-
llege z Hong Kongu. Ich žiak Hugo-Wu pra-
coval v break-out priestore s našimi žiakmi. 
Jedným z cieľov hodiny R–R–R bolo usmerniť 
žiakov a vysvetliť im, ako môže každý z nich 
zmeniť prístup a správanie sa k našej planéte. 
Posledné dve online hodiny v tomto školskom 
roku absolvovali žiaci 7. a 8. triedy. Ukonči-
li sme nimi účasť na projekte vydavateľstva 
Pearson a BBC London – LIVE CLASSES. Žiaci 
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove sa zúčastnili 
celkovo 10 „živých hodín“ s anglickými lek-
tormi. „Thousands have lived without love, 
not one without water.“ – Výstižné, pretože 
bez lásky sa dá žiť, ale nik neprežije bez vody. 
V diskusii sa zamerali na spôsoby, ako a v 
ktorých oblastiach života by mohli znížiť svo-
ju spotrebu a a obmedziť plytvanie vodou.
Posledná téma, Sustainability – Deforestati-
on (Udržateľnosť – Odlesňovanie) a príslovie, 
ktoré bolo mottom hodiny, sú veľmi poučné: 
„The best time to plant a tree was twenty ye-
ars ago, the second-best time is now.“ Naj-
lepší čas na vysadenie stromov sme premrhali 
pred 20  rokmi. Nuž, ešte nie je neskoro, dru-
há šanca zasadiť strom je teraz.

Certifikát z Veľkej Británie pre našu školu
Projekt Live Classes získal v roku 2020 
ocenenie za inováciu zdrojov a spôsobov vo 
vyučovaní anglického jazyka – English Lan-
guage Teaching (ELT). Toto medzinárodné 
ocenenie od British Council oceňuje inova-
tívne produkty, projekty a riešenia, ktoré po-
máhajú študentom a učiteľom na celom svete 
pre výučbe svetového jazyka.

K výročiu svetového dňa životného prostre-
dia, 5. jún, sme pre všetkých žiakov našej ško-
ly pripravili visačky so zalamiovaným logom. 
Predstavuje našu modrú, priezračnou vodou 
obklopenú planétu Zem, ktorú vypĺňa krás-
na príroda s kvetenou a živočíšstvom, čistým 
ovzduším, osvetlená žiarivým slnkom. Do tej-
to scenérie sú jemne vsadené obydlia. V kaž- 
dej triede učitelia pri odovzdávaní visačiek 
vysvetlili žiakom, o čo sa snažia krajiny po ce-
lom svete – spôsoby a aktivity pre záchranu 
životného prostredia, pre zabezpečenia zdra-
via nás aj budúcich generácií.

Live Classes aj s našimi  
žiakmi

Zem je len jedna – 
téma roka 2022
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Malebná cesta dolu Váhom 2022

Viete, že...

Významný Beckovčan barón Alojz Medňanský pred 200 rokmi absol-
voval s liptovskými pltníkmi dobrodružnú plavbu dolu Váhom až po 
sútok s Dunajom. Svoje zážitky opísal v prvom cestopise o Slovensku 
pod názvom „Malebná cesta dolu Váhom“. Po 200 rokoch, iný výz- 
namný Beckovčan, Peter Ondrejovič zorganizoval dva dni splavovania 
rieky našej rodiny, ako Váh označil Andrej Sládkovič.

lubomircikel@gmail.com  
foto: Peter Ondrejovič

V piatok 3. júna spoznávalo 110 žiakov a zamestnancov beckovskej 
školy čaro vodnej turistiky. Plavili sa na trikrát v piatich veľkých raftoch 
na krátkom, pokojnom 4 km úseku z Beckova do Nového Mesta nad 
Váhom.

V sobotu 4. júna už bez rozdielu veku sa splavoval náročnejší 18 km 
úsek z Trenčína do Beckova. 63 Beckovčanov na 18 člnoch rôznej 
veľkosti a konštrukcie si vyskúšalo nástrahy rieky. Pre väčšinu to bola 

prvá skúsenosť s pádlom v ruke na vratkom plavidle. Po počiatoč-
ných rozpakoch sa posádky lodí rýchlo zosynchronizovali a začali si 
užívať unikátnu atmosféru rieky. Niektorým rieka ukázala aj svoju silu 
a nedobrovoľne sa ovlažili v atmosfére slnečného dňa. Plavbu rozdelili 
dve prestávky na regeneráciu síl. V Opatovciach sa doplňovali tekutiny 
a na pláži pri Ivanovciach sme šírili vôňu opekanej slaninky a klobásky. 

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomohli Petrovi On-
drejovičovi zorganizovať Malebnú cestu dolu Váhom: dobrovoľným 
guidom za kormidlovanie raftov, vodičom sprievodných vozidiel, ve-
deniu obce za technickú a finančnú pomoc a aj všetkým účastníkom 
za disciplinovaný a zodpovedný prístup.

Film Amazonia Vertical (2005),
bol zaradený medzi 30 najlepších slovenských filmov? Kde? Na portáli 
hashtag.zoznam.sk 14. mája 2022. Ide o slávny film Pavla Barabáša, 
v ktorom hlavnú úlohu hrá stolová hora a Beckovan Peter Ondrejo-
vič: „Auyan Tepui je najväčšia stolová hora Amazónie. Indiáni veria, že 
na jej vrchole sídlia démoni. Beckovi Ondrejovičovi sa podarilo prejsť 
prvý kompletný prechod hory. Jej vertikálne línie mu tak učarovali, že 
sa pod horu vrátil aj s priateľmi, aby vyliezli nikým nedotknutú panen-
skú stenu. Amazonia Vertical je film o sile prírody a dobrodružnom 
objavovaní strateného sveta.“
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Exkurzia do Rakúska

Poďakovanie od rodičov

Učíme sa byť vďační a tolerantní

Darovanie krvi

V stredu ráno (15. júna) sme vyrazili na exkur-
ziu a výlet do Rakúska. Na tom sme sa vopred 
dohodli v škole a na hodinách nemčiny sme si 
precvičili nové frázy a výrazy. Po dvoch hodi-
nách zábavnej cesty sme prišli do čokoládov-
ne v Kittsee. Na úvod nám pustili videofilm 
o vzniku čokoládovne a výrobe čokolády. Po-
tom nám pani sprievodkyňa ukázala výrobné 
priestory, kde vznikajú dobroty ako známe 
banány v čokoláde, rumové gulôčky, slivky 
v čokoláde a rôzne bonbóny. Tieto výrobky 
sme si mohli na záver kúpiť v malej predaj-
ni, kde nám ponúkli aj ochutnávku. Bolo tam 
dobre a zaujímavo, až na to teplo a závan 
čokolády a rumu. Pred čokoládovňou sme sa 
odfotili a presne podľa programu sme pokra-
čovali v ceste do Family parku pri Neusied-
lersee (Niziderské jazerá v Rakúsku). V parku 
sme sa rozdelili do skupín, pani učiteľky nám 
dali ešte pokyny a mohli sme si užívať atrak-
cie a použiť znalosti nemčiny pri dorozu-
mievaní sa. Priebežne sme sa stretávali s pani 
učiteľkami, porozprávali sa, čo sme už stihli 
vyskúšať a bežali sme ďalej. Každá atrakcia 

bola niečím výnimočná alebo zaujímavá. Za-
bavili sme sa na rôznych kolotočoch, vodných 
šmykľavkách, horských dráhach, ktoré bež-
ne na jarmokoch u nás nevidíme. Perfektné 
bolo napríklad Da Vinciho krídlo alebo my-
šia dráha. Mnohí žiaci stihli využiť atrakcie aj 
niekoľkokrát. Takže zábave a zážitkom nebolo 
konca kraja. Pochutili sme si na zmrzline, aj na 
obedovom menu. Počas cesty tam i späť sme 
sledovali krajinu a rozprávali sme sa o rozdie-
loch u nás a v Rakúsku. Možno sa niekomu aj 
niečo na výlete nepáčilo, no nedá sa vždy vy-
hovieť 100% všetkým. Podľa nás to bol jeden 
z najlepších výletov, na akých sme boli, splnil 
naše očakávania a veríme, že o rok sa nám 
podarí zažiť opäť niečo podobné – poučné 
i zábavné zároveň.
   Ďakujeme pánovi šoférovi, s pevnými ner-
vami, že nás dopravil všade presne na čas, 
no hlavne bezpečne. A taktiež našim pani 
učiteľkám – Kučerovej, Školníkovej, Kreperá-
tovej, Szijartovej – za zorganizovanie super 
výletu a pohodovú náladu po celý deň. 

Žiaci 6.,7.,8. ročníka

V základnej škole sme si v utorok 14. júna 
pripomenuli Medzinárodný deň darcov krvi. 
Škola v spolupráci s obcou zorganizovala už 
druhý ročník Školskej kvapky krvi. Potreba 
krvi je stále veľká, najmä v letných mesiacoch, 
kedy hrozia rôzne úrazy, nehody. Na odber 
bolo prihlásených asi 45 darcov krvi, no po-
čet sa priebežne menil, pretože niektorí sa 
nemohli odberu zúčastniť a naopak prišli aj 
neohlásení darcovia. Nie všetci mohli kvôli 
zdravotným výsledkom darovať túto vzácnu 
tekutinu, no nakoniec odobrali krv 28 dar-
com, čo je veľmi pekný počet pri mobilnom 
odbere krvi. Je v poriadku, ak niekto nemôže 
krv darovať, i keď veľmi chce, pretože nemô-
že byť ohrozený darca ani príjemca. 

Stretla som sa s názorom, načo je dobré or-
ganizovať mobilný odber krvi, čo z toho člo-
vek má. Tak táto otázka je iba ak na hlboké 
zamyslenia sa... Nech si každý nájde odpoveď 
sám v sebe. Napriek rôznym názorom verím, 
že vybudujeme peknú a pre životy iných ľudí 
dôležitú tradíciu na našej škole. 

KK

Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným 
darcom, zdravotnej poisťovni za vitamínové 
balíčky a starostovi obce za občerstvenie. 
Reportáže z odberu krvi si môžete pozrieť na 
Terajsok.sk a TV Pohoda.

Všetko môžeme na svete stratiť, ale vedomosti a zážitky nikto deťom nevezme! Touto cestou 
by sme sa ešte raz chceli poďakovať p. učiteľke Kučerovej za zorganizovanie perfektného, škol-
ského, náučného a zábavného výletu pre naše deti. Spolu s p. učiteľkami Školníkovou, Krepe-
rátovou a Szijartovou prevzali na seba veľkú zodpovednosť. V stredu 15.6.2022 žiaci 6. až 9. 
ročníka navštívili najskôr v malinkej dedinke Kittsee čokoládovňu a potom najväčší zábavný 
park v Rakúsku. Ďakujeme, že vďaka takýmto pedagógom sa dá škola vnímať aj inak. Prajeme 
im, aby si cez prázdniny poriadne oddýchli a tešíme sa, čo prinesie nový školský rok.

Triedna dôverníčka 6. ročníka Ľubica Ondrášiková

Každý deň sa nachádzame v rôznych situá-
ciách, rozhovoroch... a určite si robíme ná-
zor na všetko. Hodnotíme, kritizujeme a tak 
trochu zabúdame na seba. Aký som ja? Som 
dobrý, chápajúci, ochotný, mierny v hodno-
tení iných, alebo som prísny, netolerantný, 
kritický a stále s niečím nespokojný? JA naj... 
Skúsme zmeniť uhol pohľadu a skúsme si 
pripustiť, že nikto nie je dokonalý, no SPOLU 
sme PERFEKTNÍ.

Eva Budiková

Pápež Ján XXIII mal 10-bodový zoznam na 
IBA DNES... „lebo iba dnes mám možnosť po 
celý deň robiť dobre. Mohlo by ma znechutiť, 
keby som si myslel, že dobro musím presa- 
dzovať po celý život.“ Aj keby to šlo ťažko,  
skúsme aplikovať aspoň jeden bod: Iba dnes 
sa budem tešiť zo všetkého, čo je krásne 
a veriť v dobro.

Deň matiek... veľká vďaka všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili k tak nád-
hernej akcii. Srdiečko mi poskočilo, keď som 
videla plnú sálu. A tak som bola vďačná za 
úžasnú atmosféru plnú radosti, lásky a vďaky 
z toho, že konečne...  Ďakujeme.
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FLORBAL: Vyhasnuté hviezdy zažiarili

Malebná cesta dolu Váhom po 200 rokoch

Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa 
v telocvični ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove 
opäť stretli nadšenci a fanúšikovia florbalu. 
Po dlhom čase si mohli všetci zúčastnení užiť 
nielen kvalitné zápasy, ale aj množstvo zába-
vy. 
Florbalový turnaj MDD o Putovný pohár je 
jedným z troch turnajov, ktoré sa u nás kona-
jú od roka 2017. 
Tento rok sa turnaja zúčastnili štyri družstvá 
a to obhajcovia pohára 1. FT Beckov, Ka-
pacity, A-team ZŠ s MŠ Beckov a Vyhasnu-
té hviezdy. Práve posledne menovaný team 
ukázal, že ani zďaleka nemajú nič spoločné 
s ich názvom, pretože tento rok hviezdy za- 

žiarili ako sa patrí. Vyhrali s prehľadom všetky 
zápasy, a preto im zaslúžene patrí na celý rok 
putovný pohár. 
Absencia tréningového procesu a hlavne me-
rania si síl vo vzájomných zápasoch sa vôbec 
neprejavila. Naopak, celý turnaj sa niesol vo 
vysokom tempe. Nepadalo veľa gólov, zápa-
sy boli viac než vyrovnané, ale víťaz môže byť 
iba jeden.
A čo náš tím? Aj napriek účasti troch legio-
nárov (Luboš Prokopenský, Zdenko Matejdes, 
Jozef Pekarovič ml.) sa nám nedarilo tak, ako 
sme si predstavovali. Mali sme mladé druž-
stvo, ktorého časy ešte len prídu... ak nás ko-
rona opäť nezatvorí, chceli by sme prekvapiť 
na vianočnom turnaji.

RP

Alojz Medňanský patril začiatkom 19. storočia medzi najplodnejších 
spisovateľov – publicistov v Uhorsku z prostredia vyššej šľachty. Veno-
val sa národopisu, hospodárstvu, histórii, geografii a štatistike. Postup-
ne v jeho tvorbe začali prevládať vlastivedné rozpravy. Niektoré mali 
charakter serióznych vedeckých článkov, iné zase popularizačných až 
zábavných. Jeho spisovateľská aktivita sa stupňovala, výsledkom bol 
zrod kníh Dávne povesti o hradoch a najmä Malebná cesta dolu Vá-
hom, ktorá v knižnej podobe s ilustráciami rytín predstavuje skutočné 
umelecké dielo. Bol to práve „cisársky komorný medirytec“, rakúsky 
maliar Jozef Fischer, kto dal bezprostredný podnet na vznik tohto vý-
znamného diela. Niekoľkokrát absolvoval umeleckú cestu do Haliče 
a po Považí a roku 1818 vydal vo Viedni zbierku akvarelových medi-
rytín Malebná cesta dolu Váhom. Dielo vyšlo bez slovného sprievodu 
a nemalo veľký ohlas, preto Fischer požiadal baróna Medňanského 
o sprievodný text. Medňanský sa začiatkom leta 1822 plťou plavil dolu 
Váhom. Malebnú cestu dolu Váhom potom vydal vlastným nákladom 
a pod svojím menom.
Práve pri tejto príležitosti (200 rokov od plavby Alojza Medňanského) 
nás oslovil ďalší významný rodák z Beckova, pán Peter Ondrejovič, 
ktorý sa rozhodol iniciovať pripomienkovú plavbu po rieke Váh. Táto 
myšlienka sa nám veľmi zapáčila, slovo dalo slovo a v piatok, 3. júna, 
sa mohli žiaci ZŠ Beckov vydať na skrátenú dobrodružnú cestu dolu 
Váhom.
Počasie vôbec nevyzeralo lákavo. Zatiahnutá obloha neveštila nič 
dobrého. Našťastie sa postupne ukázalo slniečko a naša spoznávacia 
cesta od Beckovského brodu sa mohla začať. 
Na splav sa prihlásilo takmer 110 žiakov. Bolo pre nich pripravených 
5 nafukovacích raftových člnov. Úvodné inštrukcie pre pani učiteľky 
a ich žiakov o tom, ako sa obliecť, čo si obuť, prebehli ešte v škole, ale 
tie skutočné, vodácke, ich čakali priamo v teréne, o ktoré sa postarali 
skúsení gajdovia (kormidelníci). Spočiatku bolo vidieť, hlavne u tých 
mladších, že majú pred vodou rešpekt, ale keď si obliekli vesty a na-

Som rád, že škola a šport v nej opäť ožili, že 
sa stretla výborná partia ľudí, ktorí dokázali 
obetovať svoje piatkové popoludnie na dob-
rú vec. Obhajcovia pohára – 1. FT Beckov si 
pre nás prichystali sladkú odmenu, za ktorú 
im patrí veľká vďaka. 
Do budúcich zápasov by sme chceli povzbu-
diť aj našu najmladšiu hráčku, Líviu Proko-
penskú, ktorá sa ako žiačka piateho ročníka 
dokázala postaviť v obrane oveľa starším 
a väčším protihráčom. Iba hrou a zápasmi 
človek získa ďalšie skúsenosti.
Konečné poradie:
1. Vyhasnuté hviezdy • 2. Kapacity • 3. 1.FT 
Beckov • 4. A-team ZŠ s MŠ

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

lodili sa, rešpekt sa zmenil na pocit pohody a očakávania, čo ich čaká.
Spoznávaniachtivých dobrodruhov sme rozdelili do troch skupín. Prví 
sa na cestu vydali naši najmenší, žiaci prvého až tretieho ročníka. Kaž- 
dá plavba, počas ktorej sme mali aj komentovaný výklad od pána On-
drejoviča, trvala takmer 90 minút. Vylodenie bolo v Novom Meste nad 
Váhom pod mostom. Odtiaľto čakala na našich vodákov, podľa ich 
slov, najťažšia časť dobrodružnej cesty, a to cesta späť po hrádzi. Kaž-
dého vodáka po vylodení čakala odmena ako spomienka na tento deň 
vo forme prívesku – drevené pádlo.
Cieľom tejto akcie bolo sprostredkovať nevšedný zážitok splavovania 
hlavne pre tých žiakov, ktorí ho doteraz nepoznali. Týmto pripomien-
kovým podujatím sme prežili niečo nevšedné na našej domácej rieke 
Váh, ktorá je pre mnohých nepoznaným priestorom.
Touto cestou sa chcem poďakovať nielen pánovi Petrovi Ondrejovi-
čovi, ale aj ostatným gajdom, a to pánom Vladimírovi Mikúšovi, Jáno-
vi Macejkovi, Tomášovi Szijartovi a Dominikovi Pacekovi. Naša vďaka 
patrí aj pánovi školníkovi za to, že sa nám postaral o bezpečný prevoz 
raftov a pánovi starostovi za zapožičanie obecného auta.
A reakcia žiakov? Zopakovať!
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Budúcnosť

Blahoželanie

Blahoželanie

Spomíname

Spomíname

Dňa 17. júna 2022 sa dožíva významného ži-
votného jubilea – 70 rokov – bývalý predseda 
PZ Hurban Beckov Štefan Slávik. 
Pevné zdravie, rodinnú pohodu a presnú muš-
ku želajú členovia PZ Hurban Beckov 

80 rokov je krásny vek – prežitý v jednej obci, 
v jednej základnej škole, kde sa svojou prá-
cou podieľala na vstupe do ďalšieho života 
troch generácií žiakov. Usmerniť množstvo 
žiakov s rôznymi povahami bolo nesmierne 
ťažké, čoho sa zhostila triedna učiteľka Marta 
Reháková s veľkou precíznosťou a zo základ-
nej školy nás vyprevadila plne pripravených 
na ďalšiu etapu života. Za všetko, čo pre nás 
pani učiteľka urobila, jej do ďalšieho života prajeme pevné zdravie, 
rodinnú pohodu a ešte veľa pekných chvíľ medzi nami.

Koncom mája oslávil okrúhle 70. narodeni-
ny PhDr. Jozef Karlík, významný regionálny 
historik a archivár, bývalý vedúci Podjavorin-
ského múzea v Novom Meste nad Váhom, 
pobočky Trenčianskeho múzea  (1996-2014). 
Narodil sa 23. mája 1952 v Piešťanoch, býval 
v Trenčíne a ako dôchodca (2015) žije a pôso-
bí v Novom Meste nad Váhom, kde – okrem 
iného – je členom reakčnej rady Novomest-
ského spravodajcu a mestským kronikárom. 
Pre Beckovčanov je dôležité, že bol zostavovateľ a spoluautor mono-
grafie Beckov 1 (2006) a je občasným prispievateľom do Beckovských 
novín. V tomto roku vyjde monografia Kočovce, ktorej je zostavova-
teľom a do ktorej prispela aj jeho manželka Janka, rovnako historič-
ka, ktorú sme mali možnosť počuť prednášať na oslavách 50. výročia 
otvorenia novej budovy beckovskej školy.

Lenka ONDREJOVIČOVÁ, naša milovaná 
dcérka, sestrička a neter nás po statočnom 
boji s ťažkou a zákernou chorobou navždy 
opustila vo veku 36 rokov. V našich srdciach 
bude žiť navždy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
vyslovením úprimnej sústrasti snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ a smútok za touto vzácnou 
bytosťou. Nech odpočíva v pokoji v rodnej 
zemi svojich predkov na cintoríne pod Lipka-
mi v Beckove. Nikdy nezabudneme.

 Začiatkom mája oslávila okrúhle 70. na-
rodeniny naša rodáčka Marta Mácelová, rod. 
Lompartová. Archeologička, docentka na 
UMB v Banskej Bystrici, publicistka, sprievod-
kyňa, manželka a matka. Do ďalších rokov jej 
želáme pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa 
energie do ďalšej práce! 

Redakcia BN, beckovská rodina a priatelia

Narodili sa: 
Adriana Priadková, Ján Cibula, Vanesa Anna Šimková, 
Alžbeta Jarošová a Daniela Jarošová
Rozlúčili sme sa: 
Mgr. Anna Vazovanová, Mária Čikelová, Mária Šimková, 
Vladimír Psotný
Blahoželáme: 
50 rokov: Marta Srncová, Jana Pavlovičová
60 rokov: Ladislav Šutovský
65 rokov: Gabriela Zbudilová, Daniela Šišková
70 rokov: Štefan Slávik
75 rokov: Eleonóra Masariková, Ing. Ján Turan

máj - jún 2022

PH a JZ

 Smútiaca rodina

Lenka
Svet široký si prešla celý, 

no posledná Ťa zaviala cesta, 
tam na tie miesta, 

kde korene má rod Tvoj.
Ťažký, preťažký bol posledný boj. 

Stojíme všetci v nemom úžase, 
tam pod Lipkami v Beckove, 
kde miesta Tvojho leží rov.

Ach Bože, ač spravedlivý sis, 
jak dopustiť si mohol, 

že netvor čierny z hlbín pekla, 
ten mladý život zmohol.

Srdečne gratulujeme!
PhDr. J. Karlík na výstave, ktorú pripravil pre obec Beckov k 200. výročiu 
narodenia J.M. Hurbana, TSK, 19. apríl 2017. 

26. júna uplynulo 10 rokov, čo svojich najbliž-
ších opustila Anna Kobidová vo veku 61 rokov. 
Zostáva v srdciach svojich troch synov a všet-
kých blízkych...

Spomína rodina Kobidová a Sládková

Prežili sme smútok, žiale vyplakali, 
len tvoje prázdne miesto dodnes v srdci páli...

Každý z nás si predstavuje svoju budúcnosť po svojom. Niektorí túžia 
po rodinnom dome a veľkej rodine, iní snívajú o kariére, mnohí po 
ceste okolo sveta. Jedno je však nad slnko jasné, že dopredu nikto 
nevie, čo ho čaká. A to je vlastne super. Mnohí sa chcú dozvedieť, čo 
bude o týždeň, čo o mesiac... Čítame horoskopy, chodíme za veštica-
mi..., ale naozaj chceme vedieť, čo bude ďalej?
Ľudia si predstavujú svoju budúcnosť ako niečo tajomné a krásne, 
chcú byť pripravení na každú situáciu. Očakávajú väčšinou pozitívne 
veci, nie vždy to život naservíruje podľa predstáv. Všetci máme svoj 
imaginárny svet, kde občas každý z nás zablúdi. Stačí jeden nevyda-
rený deň a nastane zmena. Síce si povieme, bude lepšie, zmení sa to. 
Uspokojili by sme sa, keby sme všetko vedeli vopred? Že náš krásny 
vysnívaný dom nikdy nebude, že nebudeme tým, čím chceme – slávni, 
uznávaní, obletovaní. Lebo sme niekto? Bol by to zvláštny pocit a ne-
myslím si, že jednoduchší. Všetci si všímame okolie a dianie okolo nás. 
Zdá sa mi, že je to relatívne, dočasné.
Keď sa nad tým zamyslím, budúcnosť v mojom živote zaberá miesto. 
Vedieť, či sa moje sny splnia a budem mať všetko, po čom túžim, 
je vlastne zbytočné. Človeka najviac charakterizuje to, čo je schopný 
pre svoju budúcnosť urobiť. Myslím si, že by bolo vhodné mať v sebe 
viac úcty, empatie, ľudskosti, pokory. Tým, že momentálne sa mi darí, 
sny mám splnené viac, ako som očakávala, neznamená, že som NAD-
ČLOVEK. Snažme sa všetci urobiť niečo pre lepšiu budúcnosť. Pretože 
nech je budúcnosť akákoľvek, snívať o nej je rovnako krásne, ako keď 
ju prežívame. ZT
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Spomienky sedemdesiatničky na Beckov
Marta Mácelová, rod. Lompartová: „Nakoľko 
väčšinu svojich spomienok na moje pôso-
benie v rodnej obci mojej mamy v Beckove 
som už odovzdala na stránkach Beckovských 
novín 3/2010, s. 12-13, snáď trochu oživenia 
neuškodí, pretože už tridsaťdva rokov po 
smrti nášho otca (1990) sa spolu so sestra-
mi staráme o rodičovský dom v Zelenej ulici, 
v ktorom každoročne trávime voľný čas od 
jari až do neskorej jesene. S Beckovom nás 
spájajú posledné dve naše tety – Anka Kroči-
tá a Vierka Hlávková, ktoré nám boli po celé 
roky nápomocné. 
Po promóciách mojich aj manželových v júni 
1975 sme si založili rodinu a nakoľko som sa 
nevedela zamestnať vo svojom odbore ar-
cheológia, nasledovala som manžela do Ban-
skej Bystrice, kde začal pracovať v Závodoch 
výpočtovej techniky a ja v Stredoslovenskom 
múzeu. Po presťahovaní do 4-izbového bytu, 
v ktorom sa mi narodili deti Silvia (1976) a Ján 
(1982) sme zostali natrvalo bývať v historic-
kom banskom meste v strede Slovenska. 
Mojím rodiskom je Kežmarok, otec po-
chádzal zo Spiša, kde som sa narodila 11. 
mája 1952. Rodičia sa presťahovali do Bec-
kova r. 1956, kde kúpili predný trakt rodinné-
ho domu od významného športovca Dušana 
Čikela na hlavnej ulici. Tento opravili a obý-
vali sme ho až do roku 1971, kedy sme sa 
presťahovali do novostavby na Zelenú ulicu. 
Roky detstva v Beckove patria medzi najkraj-
šie medzníky môjho života. Do základnej ško-
ly som chodila rada, mala som tam dobrých 
a milých spolužiakov z Beckova, Rakoľúb aj 
Kálnice, s ktorými sa nepravidelne stretávam 
v päťročných intervaloch. Medzi obľúbených 
spolužiakov patril Peter Šimko, s ktorým som 
aj sedela v lavici, ale najmä sme spolu trá-
vili letné prázdniny pri pasení husí na Váhu. 
Mala som rada jeho mladšieho brata Paľka 
a staršiu sestru Oľgu. Okrem kúpania sme si 
robili bunkre pod zemou, hrali sa rôzne hry a 
ja som tam prečítala všetky novinky z miest-
nej knižnice, ktoré mi knihovníčka pani Ele-
na Hrušovská poctivo odkladala. Na jar sme 
behali po kopcoch na Hôrke, v zime sme sa 
sánkovali na ceste vedúcej na hrad. Rada som 
sa hrala vybíjanú na hlavnej ulici s mojimi 
spolužiakmi. 
Môj otec bol dobrý odborník – tesár a po 
dôkladnej evidencii nájdenej v jeho pozosta-
losti sme zistili, že v Beckove a okolí postavil 
viac ako 200 striech ku všeobecnej spokoj-
nosti majiteľov. Pracoval aj na výmene stre-
chy farského kostola sv. Štefana a tiež františ-
kánskeho kostola sv. Jozefa. Mama pracovala 
v školskej jedálni ako kuchárka v budove 
dnešnej zdevastovanej kúrie Dubnických. 
V Beckove som navštevovala materskú ško-
lu a základnú deväťročnú školu, kde som 
zásluhou vynikajúcich učiteľov získala kva-
litné základné vzdelanie, na ktoré nadviazalo 
štúdium na Strednej všeobecnovzdelávacej 
škole v Novom Meste nad Váhom. Skúsenos-
ti  práce v múzeu som získala u svojho učiteľa 
dejepisu Jozefa Ondrejku, riaditeľa Podja-

vorinského múzea, kde som brigádovala. Po 
maturite (1970) som sa prihlásila na štúdi-
um archeológie na Univerzitu Komenského 
v Bratislave (1970-1975). Roky štúdia boli na-
plnené novými priateľstvami, ktoré pretrvali 
doposiaľ, aj rokmi spoznávania s manželom, 
ktoré vyústili do manželského zväzku.

Svoje archeologické začiatky som uskutočnila 
ešte na Beckovskom hrade, kde som brigádo-
vala u PhDr. Štefky Tóthovej-Schönweitzovej 
a PhDr. Márie Kodoňovej. Prvé zápisy a kres-
by kamenných článkov nájdených na hrade 
v odbornom denníku lapidária sú mojím die-
lom. Počas štúdia som brigádovala na Burichu 
pri Veľkom Slavkove pod Vysokými Tatrami, 
na Liptovskej Mare, v Hronskom Beňadiku, 
v Radzovciach, Liptovskej Anne a v Parížovci-
ach. V poslednom ročníku vysokej školy som 
pracovala na úväzok v depozitári Slovenské-
ho národného múzea pod vedením riaditeľa 
PhDr. Alojza Habovštiaka, DrSc., ktorý mi 
bol láskavým učiteľom. Mala som šťastie na 
vzácnych odborníkov – archeológov, ktorí 
boli mojimi tútormi na prvých systematic-
kých výskumoch po nástupe do Stredoslo-
venského múzea v Banskej Bystrici. Spome-
niem PhDr. Darinku Bialekovú, CSc., ktorú 
som obdivovala ešte ako maturantka počas 
prednášok o jej výskume v Pobedime. Tá ma 
viedla aj počas záchranného arch. výskumu 
slovanských sídlisk v Sliači, okr. Zvolen, bola 
mi konzultantkou aj oponentkou aj počas 
výskumu veľkomoravského hradiska vo Zvo-
lene-Môťovej. Oponentské posudky mi robil 
aj významný archeológ-stredovekár a náro-
dovec PhDr. Belo Polla, DrSc. (pre mňa ujo 
Belo), ktorý ma uviedol aj do kruhu česko-
slovenských medievalistov na medzinárodnej 
konferencii v Brne r. 1988. Práca v múzeu mi 
priniesla veľa možností spoznať rôznorodosť 
činností. Bola som kustódom (správkyňou) 
zbierkového fondu archeológie po celých 30 
rokov pôsobenia (1975-2005). Jednou z mo-
jich obľúbených činností bolo sprevádzanie 
návštevníkov mesta po pamiatkach, mala 
som česť sprevádzať aj významné návštevy 
z cudziny, napr. pána veľvyslanca USA s man-
želkou. Odborné sprievody som robila aj pre 
múzejníkov, archivárov, študentov vysokých 
škôl, kolegov z družobných európskych miest 
a dvakrát aj pre skupinu Beckovanov. Pa- 
miatky v centre Banskej Bystrice som dôver-
ne poznala aj preto, že som v samotnom 

mestskom hrade a priľahlých uliciach robila 
archeologický záchranný aj systematický vý-
skum. Ten som robila 30 rokov aj v okresoch 
Banská Bystrica a Zvolen. V rámci metodiky 
krajského múzea som mala na starosti viac 
ako 10 múzeí v Stredoslovenskom kraji, kde 
som spolupracovala s kolegami a spoznávala 
nové nálezy a expozície, podieľala sa v spo-
lupráci aj na výstavách a expozíciách týchto 
múzeí. Pracovala som ako členka Komisií pre 
nákup zbierok, viedla som oddelenie histórie 
v Stredoslovenskom múzeu a tiež pracovní-
kov konzervátorskej dielne. V rokoch 1990-
2003 som bola zástupkyňou riaditeľa múzea. 
V rámci Slovenskej archeologickej spoločnos-
ti pri Slovenskej akadémii vied som pracovala 
v rokoch 1974-2014 v mnohých funkciách, od 
radovej členky až po predsedníčku revíznej 
komisie a členku predsedníctva a výboru SAS 
pod predsedom PhDr. Dušanom Čaplovičom, 
DrSc. Dlhé roky som pracovala ako členka 
Komisie pre terénny archeologický výskum 
na Slovensku (1988-2002), členka Archeolo-
gickej rady, poradného orgánu Ministerstva 
kultúry SR (2003-2013), členka Správnej rady 
Nadácie Antona Točíka pri SAV v Nitre.
Voľného času som veľa nemala, pretože som 
ho trávila písaním odborných článkov a ka-
pitol do monografií okolitých miest a obcí. 
Pokiaľ sa mi podarilo nejaký týždeň ukrojiť, 
dovolenky sme s rodinou trávili najmä na Slo-
vensku a v českých zotavovniach ROH, na čo 
si radi spomínajú naše deti. Vydarili sa nám aj 
rodinné dovolenky v Maďarsku pri Balatone 
a na Korzike. Trinásť rokov sme sa spolu so 
sestrami starali o chorú mamu, ktorá sa s lás-
kou starala viac ako 9 rokov o otca na vozíč-
ku. V tých rokoch sme zveľaďovali rodičov-
ský dom zavedením plynu, novým oplotením 
a neskôr výmenou strešnej krytiny. Keď boli 
naše vnúčatá menšie, prázdniny tiež s rodičmi 
trávili v Beckove a pomáhali pri údržbe domu 
a zaváraní. 
V rokoch 2005-2015 som získala po konkurz-
nom konaní miesto asistentky na Katedre 
histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela. Učila som odborné predmety zo staršej 
histórie, stredoveku a muzeológie. Až do ja-
nuára 2022 som prednášala muzeológiu pre 
externých poslucháčov. Viedla som aj odbor-
né kurzy na Univerzite tretieho veku pri UMB 
o archeologických pamiatkach a historických 
mestách UNESCO vo svete do februára 2022.
V rámci učiteľskej mobility SOCRATES som ab-
solvovala prednášky na Ostravskej univerzite 
v Ostrave a na Univerzite Jana Kochanowskie-
ho Kielce v Poľsku. Zároveň som sa zúčastnila 
20 medzinárodných vedeckých konferencií, 
na ktorých som predniesla odborné referáty. 
V roku 1988 som predniesla príspevok k včas-
nostredovekému osídleniu Beckova na Med-
zinárodnej konferencii v Brne. So študentami 
sme okrem slovenských, moravských a čes-
kých miest navštívili počas exkurzií množstvo 
pamiatok v Taliansku (niekoľkokrát Rím, Ra-
vennu, Feraru Florenciu, Benátky, Pizzu, Sien-
nu, San Gimignano, Pompeje, Herkulaneum, 
Neapol). 

... pokračovanie článku na strane 12



Jubilant PhDr. Jozef Karlík 

číslo 1 - február 202112 XXVII. • Číslo 3

Okrúhle jubileum so šťastnou sedmičkou oslávil 23. mája 2022 aj his-
torik a archivár PhDr. Jozef Karlík. Vybral si svojho času odbornosť, 
ktorá mu zabezpečuje vekom neobmedzené pôsobenie v profesii. 
V nasledujúcom rozhovore sa možno dozviete, ako sa človek stáva 
regionálnym historikom.
Pán Karllík, ako prebiehal u Vás výber povolania? Kto Vás ovplyvnil 
alebo čo rozhodlo, že sa čerstvý maturant prihlásil na VŠ štúdium, 
odbor archívnictvo?
Maturoval som na gymnáziu v rodných Piešťanoch a pre čerstvého 
maturanta boli len dve možnosti ako ďalej – buď pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole, alebo ísť na dva roky na „vojnu“. Pri výbere vysokej 
školy som nemal veľmi na výber, pretože odbory, ktoré by som chcel 
študovať, teda astronómiu alebo dejiny umenia, boli obsadené buď 
s maturantami so super vynikajúcim prospechom, ktorým som nedis-
ponoval, alebo uchádzačmi, ktorí mali vplyvnú „tlačenku“, teda pro-
tekciu. Študentom na Katedre československých dejín a archívnictva, 
odbor archívnictvo na Filozofickej fakulte UK som sa stal vďaka mojim 
dvom starším sestrám, ktoré štúdium v tomto obore absolvovali predo 
mnou. Na škole sa zapísali ako vynikajúce študentky a predovšetkým 
vďaka ich dobrému menu ma prijali bez väčších problémov na štúdi-
um archívnictva a pomocných vied historických. 
Čo iste neľutujete.
Hoci to tak spočiatku nevyzeralo, ale keď som sa nad tým po čase 
zamýšľal, nemohol som si vybrať lepšie. Pozitívny vzťah k histórii som 
nadobudol predovšetkým vďaka vysokoškolským pedagógom, ktorí 
sa radili medzi tých najvýznamnejších slovenských historikov. Spome-

S manželom sme viackrát precestovali Turecko spoznávaním pamia-
tok na pobreží Egejského a Čierneho mora a ostrov Rhodos. Manžel 
v rámci svojej profesie bol viackrát vo Francúzsku, Dánsku, Nemecku, 
Fínsku a v USA. Mgr. Dana Badžgoňová

... pokračovanie článku zo strany 11 Publikačná činnosť vykazuje viac ako 250 odborných článkov, 5 kapi-
tol o pravekom osídlení v monografiách miest a obcí, 2 monografie 
„Slovanské osídlenie Zvolenskej kotliny“ a „Krása kachlíc“.
Na dôchodku sa nemám čas nudiť, robím recenzie do zborníkov, po-
sudky na diplomovky a na doktorandské práce. Občas ma pozvú na 
odborné komisie, chodím na stretnutia archeológov a na stretnutia 
s kolegami. Robím aj prednášky pre seniorov a návštevníkov múzea 
ako dobrovoľníčka, za čo ma odmenilo Mesto Banská Bystrica v roku 
2017 ocenením „Srdce na dlani“. Vediem na facebooku stránku „MO-
NOGRAFIE“ o nových či starších knihách a zborníkoch miest a obcí. 
Zdravie ma už občas zrádza, tak navštevujem aj lekárov, čo patrí k 
môjmu veku.“
Na záver ešte uvedieme, že jubilantka PhDr. Marta Mácelová, PhD., je 
našim čitateľom dobre známa. O jej aktivitách sme v Beckovských no-
vinách opakovane písali (BN 3/2010, s.12-13; BN č.1/2014,s.21), aj ona 
sa s nami podelila o svoje spomienky na Vianoce v rodnom Beckove 
(BN č. 4/2012, s.10). Vážime si, že pre Beckov 1 napísala odborný text  
Praveké a včasnohistorické osídlenie Beckova a jeho okolia (Wil-Art 
2006, s.6-15).
K peknému životnému jubileu želáme len to najlepšie a tešíme sa na 
ďalšie stretnutie!

Oslava sedemdesiatky so sestrami Silviou a Máriou. Zdroj: M. Mácelová 
Odborná komisia na archeologickom výskume v Banskej Štiavnici na Glan-
zenbergu – 3. zľava PhDr. Jozef Labuda CSc., vedľa Marta Mácelová a PhDr. 
Ján Beljak, PhD.

niem napr. profesorov Jozefa Nováka, Andreja Marsinu, Matúša Ku-
čeru. A predstavte si, že pre tieto vedecké kapacity sme neboli len 
študentami, ale ich kolegami, tak nás totiž oslovovali. Dôraz kládli pre-
dovšetkým na úroveň záverečných prác – diplomoviek, ktoré podľa 
nich o absolventovi štúdia povedali viac ako všetky dovtedajšie štu-
dijné výsledky. Zastávali ten názor, že archivármi a historikmi sme sa 
mohli stať len po obhájení diplomoviek. Môžem sa pochváliť, že som 
pri tejto skúške obstál veľmi dobre.
Ako viem, v škole ste získali nielen diplom.
Myslíte moju pani manželku. Áno, študovali sme v jednom ročníku. 
Moje spolužiačky boli pekné dievčatá, ale moja budúca manželka bola 
z nich najkrajšia. Deň po spoločnej promócii sme mali svadbu a päť 
dní po nej som musel narukovať na jeden rok do Prostějova na vojnu. 
Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby na Vás čakalo prvé pra-
covisko...
Áno, vyslovene čakalo, pretože pár týždňov pred odchodom na vojnu 
som sa zamestnal v Štátnom okresnom archíve v Trenčíne. Manželka 
však hneď nemohla nájsť primerané miesto, neskôr sa jej podarilo 
nastúpiť do Trenčianskeho múzea, kde pracovala vo funkcii historičky 
36 rokov. 
Teória, štúdium je jedna vec, ale práca v skutočnom archíve je určite 
niečo hodne odlišné. 
Presne tak. Archívna práca sa zdala pri štúdiách veľmi atraktívnou 
a zaujímavou, ale stretnutie s realitou viacerí vyštudovaní archivári ne-
zvládli a mnohí z nich v archívoch pracovať odmietli. Ale ja pokladám 
roky, ktoré som pracoval v archíve, za veľmi šťastné obdobie. Tren- 
čiansky archív mi skrátka prirástol k srdcu. Tykal som si s ním. Bol som 
nadšený obrovským bohatstvom archívnych prameňov, veď história 
Trenčína a celého regiónu sa mi prihovárala zo všetkých strán. Hoci 
je archívnictvo predovšetkým službou pre ľudí, predsa som si našiel 
čas aj na publikačnú činnosť a iné odborné aktivity. Na pôde archívu 
vznikali moje prvé články a prednášky, prvé vlastivedné monografie, 
prvé mestské a obecné erby, ktorých som bol autorom alebo spoluau-
torom, ale i prvé výstavy. 
Na čo si rád spomínate z týchto archívnych časov? 
Spomínam si, ako sa mi podarilo v roku 1982 upozorniť Trenčanov 
na sté výročie narodenia spisovateľa Jozefa Braneckého. Bola to dosť 
veľká odvaha, pretože Jozef Branecký bol provinciál piaristov v me- 
dzivojnovom období, teda kňaz a o kňazoch sa za socializmu priveľmi 
písať nedalo, ba priam nesmelo. Z osobného fondu, ktorý som spra-
covával, som však poznal, že to bola veľmi výrazná osobnosť Trenčína 

S rodinou po jednej z prednášok v roku 2000



13Jún - 2022

a zaslúžila by si patričnú pozornosť. Oslovil som starších Trenčanov, 
ktorí ho poznali osobne a požiadal som ich, aby o ňom napísali. Ale tí 
vtedy v sebe odvahu nenašli. A tak som o ňom napísal ja, zamestna-
nec štátnej organizácie, čo príliš nebolo po chuti okresným ideologic-
kým pracovníkom. V súčasnosti sa výročia Jozefa Braneckého oslavujú 
naplno. V Trenčíne je po ňom pomenovaná ulica a tiež i piaristické 
gymnázium.
A čo rodina, rozrastala sa? 
Áno, rozrastala, v roku 1980 a 1983 sa mi narodili dvaja synovia. Bývali 
sme v rodinnom dome s rodičmi mojej manželky, v tichej ulici na pred-
mestí Trenčína, ktorej kľud narúšali len hrajúce sa deti a to bolo fajn. 
Synovia tu mali kamarátov a myslím, že aj pekné detstvo. 
Archív ste napokon opustili, prečo?
Nebolo mi ľahké opúšťať pracovisko, v ktorom som sa našiel, archív 
sa nachádzal iba niekoľko desiatok metrov od domu, v ktorom som 
s rodinou býval. Ale život je už taký, je v ňom niekoľko medzníkov, 
ktoré sa jednoducho musia prežiť a rešpektovať, hoci zmeny, ktoré 
prinášajú, prežívame veľakrát ťažko a menia nám život. Boh ma asi 
má rád, lebo v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom 
som sa dostal do pracovného prostredia, ktoré mi v mnohom pripo-
mínalo archív, i keď charakteristickú vôňu starých archiválií nahradila 
vôňa trojrozmerných múzejných predmetov. Podjavorinské múzeum 
mi umožňovalo viac sa venovať aktivitám, ktoré som robil rád a ktoré 
sa v archíve nedali robiť vo väčšej miere. Boli to expozície a výstavy 
a tiež i prednášková a publikačná činnosť.
Rýchlo ste sa zorientovali na novom pracovisku?
Musel som, pretože som prevzal po dlhoročnom vedúcom Jožkovi 
Ondrejkovi žezlo vedenia múzea  práve v čase, keď múzejné zbierky 
boli čerstvo presťahované do renovovanej budovy na námestí. Takmer 
štvrťstoročie sa budova múzea opravovala a múzeum ako také pre 
prípadných návštevníkov neexistovalo. Padla na mňa zodpovednosť 
za dokončenie stálej expozície, ktorej inštalovanie sa prakticky ani 
nezačalo. Naviac, nemohol som sa riadiť pôvodným scenárom, ktorý 
vznikol ešte za socializmu, pretože jeho nosnou časťou boli dejiny ro-
botníckeho hnutia v regióne. Mal som však skvelý kolektív – odborní-
kov na všetko a s pomocou pracovníkov z Trenčianskeho múzea sme 
nainštalovali expozíciu, ktorá trvá od roku 1997 do dnešných čias, teda 
presne 25 rokov. 
Svoje múzejné aktivity ste nezamerali len na Nové Mesto nad Váhom. 
Samozrejme, že nie. V tom čase fungovalo Podjavorinské múzeum, 
hoci bolo „len“ pobočkou Trenčianskeho múzea, ako samostatné 
pracovisko, teda ako múzeum, ktoré vykonávalo samostatne všetky 
múzejné odborné činnosti. Zo svojho rozsiahleho zbierkového fondu 
si vybudovalo svoje expozície, napr. v Draškovičovom kaštieli v Čach-
ticiach, v kúrii Ambrovec v Beckove, Pamätnú izbu Ľudmily Podjavorin-
skej v Bzinciach pod Javorinou.  
Podjavorinské múzeum bolo svojho času pokladané za múzeum pre 
všetky obce okresu.
Je to možné, pretože sme robili aktivity po celom okrese, ktoré učili 
obyvateľov obcí objavovať a vážiť si hmotné kultúrne dedičstvo ich 
predkov. K takejto propagácii histórie sme využili obecné oslavy, väčši-
nou to boli oslavy prvej písomnej zmienky o obci. Nazývali sme to od-
borným servisom, ktorý pozostával spravidla z týchto činností – spolu 
s výtvarníkom Mirkom Ďuržom sme vytvorili obecný erb, samozrejme, 
v prípade, keď ho ešte obce nemali – a zostavil som kolektív, ktorý 
vytvoril monografiu obce. Starosta alebo starostka vyzvali obyvateľov, 
aby zo svojich domov priniesli predmety, ktoré sme nainštalovali na 
výstave a na samotných oslavách som povedal pár slov o histórii obce. 
Z tohto malo úžitok aj samotné múzeum, pretože sa po týchto akciách 
takmer vždy obohatilo o nejaké predmety ľudovej kultúry, ktoré nám 
z vďaky darovali občania.
Aktivity múzea neobišli ani Beckov.
Ako by mohli. Beckov svojou bohatou minulosťou prekonáva hocijaké 
iné slovenské lokality, génius loci tohto miesta je veľkou inšpiráciou 
pre archeológov, historikov, pamiatkarov. Preto som sa vďačne  podu-
jal zostaviť monografiu o Beckove, ktorá by vydala svedectvo o tomto 
klenote histórie Považia. Vydanie jej prvého dielu inicioval vtedajší sta-
rosta Karol Pavlovič, vyšiel v roku 2006 a doteraz ju pokladám za jedno 

z najhodnotnejších diel, ktoré som pomohol vytvoriť. Podjavorinské 
múzeum nestálo bokom ani pri oslavách 800. výročia písomnej zmien- 
ky o Beckove v roku 2008. Pripravil som výstavu o histórii Beckova, 
ktorá bola nainštalovaná v priestoroch beckovského múzea. 
Pre Beckov ste určite urobili oveľa viac, ako sme doteraz spomenuli. 
Beckov je aj rodiskom velikána našej slovenskej histórie Jozefa Milo-
slava Hurbana. Jeho významné výročia som si nemohol nevšimnúť. 
Už v roku 1997 som bol autorom stálej výstavy inštalovanej v kúrii 
Ambrovec, keď sa oslavovalo 170. výročie Hurbanovho narodenia. Vý-
stavu sme inovovali o desať rokov neskôr. Žiaľ, pri oslave 200. výročia, 
v roku 2017, som už v múzeu nepracoval, ale snažil som sa, už ako 
dôchodca, čo najúčinnejšie pomáhať starostovi Jankovi Križanovi, aby 
sa oslavy úspešne zvládli. Myslím si, že to obec zvládla na jednotku. 
Prekvapila nás však priam ignorancia zo strany hlavných vládnych či-
niteľov, z ktorej ani jeden jej člen do Beckova počas osláv nezavítal. 
Patrilo sa to hlavne vtedajšiemu predsedovi parlamentu, veď Hurban 
bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady.  
V tom roku sa Vám, aspoň dúfam, na stránkach Beckovských novín 
podarilo vyvrátiť zaužívané tvrdenie, že Hurban svoje rodisko Beckov 
nemal rád. 

Jedným z cieľov Hurbanových osláv v roku 2017 bolo dokázať, že to 
nie je vôbec pravda. Keď si pozorne prečítame báseň Po padesát le-
tech, dozvieme sa to priamo od Hurbana. Ten nešťastný Hurbanov 
výrok, o ktorý sa väčšina životopiscov opiera, aby potvrdili jeho nega-
tívny vzťah k Beckovu, že je to nepekné mestečko, kde sa uprostred 
mesta kúpu v barinách husi a kačice a zarastené je bodľačím, žihľavou 
a tŕním, nie je totiž vôbec dôkazom. Tento Hurbanov postreh patril 
Beckovu, ktorým prechádzal ako 26 ročný mladík v roku 1843, teda 
viac ako po 15. rokoch, kedy z neho odišiel. Nebol to už Beckov z jeho 
detských rokov. Naviac, nezabúdajme na to, že Hurban vyrastal na 
periférii tohto mestečka, pri kostole a pri fare, kde sa narodil. Celé dni 
strávil v prírode, v lese, na lúkach a vrchoch – v lokalitách, ktoré zvečnil 
v spomenutej básni. Tu trávil svoje detstvo. Pokojne si mohol v dospe-
losti na adresu rodného Beckova zanôtiť – „Môj rodný kraj zo všetkých 
najkrajší“. Žiaľ, v médiách sa v súvislosti s oslavami konštatovalo, že 
Beckovčania sa musia vyrovnať s tým, že Hurban rodnú obec vôbec 
nemal rád. To nás so starostom riadne zamrzelo. 
Nedávno ste oslávili sedemdesiatku, ale na dôchodok sa vraj ešte 
nechystáte.
Je pravda, že som vôbec nepredpokladal, že po odchode z múzea 
v roku 2015 budem ešte pracovať. Vedenie mesta Nového Mesta nad 
Váhom sa však rozhodlo využiť moje archívne skúsenosti a znalosti 
z regionálnej histórie a zamestnať ma jednak ako „archivára“ a jednak 
ako mestského historika. Mestu som za to veľmi vďačný.
Ale Mesto je vďačné aj Vám, vieme, že ste nedávno dostali od neho 
ocenenie „Osobnosť mesta“, gratulujeme.
Ďakujem pekne, toto ocenenie si nesmierne vážim, ale trocha ma aj 
zaväzuje, aby som pre históriu mesta a regiónu ešte čosi urobil.

Za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová

S generálnym biskupom ECAV Milošom Klátikom počas vernisáže 
výstavy venovanej 190. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 
v Beckove v roku 2007
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Jogový festival 

Turíce
Burza kníh v parku

Adam Straka

V sobotu 14. mája 2022 sme uskutočnili prvú 
knižnú burzu v tomto roku, celkovo štvrtú. 
V ponuke boli vyradené knižky z obecnej 
knižnice, ako aj knihy, ktoré nám na tento 
účel čitatelia darovali. Podujatie bolo celkom 
úspešné – predali sme vyše stovky kníh a do 
obecnej kasy vložili 143 eur, ktoré použijeme 
v priebehu roka na nákup nových kníh. Obo-
hatením knižnej burzy bola aj ponuka obra-
zov, pohľadníc a originálnej bižutérie, ktoré 
vytvorila Jana Soukeníková – Ondrejovičová. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s realizá-
ciou burzy, darcom kníh, a predovšetkým Evke 
Budikovej, ktorá nám nielenže robila spoloč-
nosť od 10.00 do 17.30 hod, ale aj prispela 
občerstvením a pomocou pri prenášaní kníh 
a stolov. Napriek trom párom očí sme neust-
riehli, že 9 kníh Jula Verna zmizlo bez platenia 
u neznámeho „zberateľa“. 
Ďalšia burza kníh a bižutérie J. Soukeníko-
vej sa konala v sobotu 18. júna. Tentoraz bol 
menší záujem o knihy, zarobili sme len 50 eur, 
ale aj tak ďakujeme. Vážení návštevníci, za-
chránili ste ďalšie knižky pred ich nechceným 
koncom v zbere papiera.
Všetkým návštevníkom podujatia ďakujeme 
za podporu! Mgr. Dana Badžgoňová

Byť na správnom mieste, 
pod Beckovským hradom
V pondelok 9. mája podvečer sa zastavili na 
kávu do Kúrie dve učiteľky z našej základnej 
školy, Janka Zbojová a Lucka Kačicová, ne-
tušiac, že príde aj pani NÁHODA – do Kúrie 
zavítali manželia Geissenovci, hviezdy tele-
víznych show. 
Ako správne učiteľky, idúc mladým príkla-
dom, využili príležitosť – a fotka s celebrita-
mi je na svete. DB

Dom Maríny 
v Banskej Štiavnici 

navštívil 17. júna 2022 predseda PZ Hurban 
Beckov Miroslav Uhrečík s manželkou Oľ-
gou. Sprevádzal ju po meste svojich štúdií na 
Lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici. 
Mesto aj Dom Maríny obaja vrele odporúčajú 
navštíviť. PH

Dňa 26. júna sa v exteriéroch bývalého Žup-
ného sirotinca, v krásnom a historickom 
prostredí priamo pod hradom, konala akcia 
s názvom Jogový festival 2022. Tento malý 
festival organizovalo občianske združenie 
Kolowrátok v spolupráci s Kolkárňou Beckov. 
Akcia bola určená aj pre širšiu verejnosť so 
zámerom príjemného pohybovo-relaxačného 
popoludnia. Program bol nasledovný: pri-
bližne o 14. hodine cvičenie jogy s lektorom 
Adamom Strakom, nasledovala vedená au-
tosugestívna relaxácia a ochutnávka pravých 
čajov z Indie, Číny a Japonska, tiež pod tak-
tovkou Adama Straku. Ako vrchol programu 
bol okolo 18. hod hudobný workshop spoje-
ný s bubnovačkou a ukážkou muzikoterapie 
s lektorom s umeleckým menom Javor Di-
votvor. Atmosféra sa niesla v príjemnom pria-
teľskom rodinnom duchu pozvoľna až do pol 
deviatej večer, kedy vyvrcholila energickou 
bubnovačkou, ktorá rozvibrovala všetkých 
Slnkom unavených účastníkov. Súčasťou pro-
gramu boli aj výstavno-predajné trhy, kde si 
mohol každý, kto niečo vytvára vystaviť čo-to 
zo svojej tvorby. O občerstvenie sa postaral 
Kolowrátok OZ, Kolkáreň Beckov a každý, kto 
chcel prispieť na tzv. stôl hojnosti v duchu 
osláv letného slnovratu. 

Ďakujeme každému, kto prišiel s nami prežiť 
tento deň, ďakujeme, že ste prispeli svojou 
pozitívnou energiou, ďakujeme Kolkárni Bec-
kov za poskytnutie charizmatického pries-
toru, menovite Dorke Pienčákovej, Martine 
Zorničkovej, Petrovi Olejarovi, za profesioná-
lne ozvučenie Radkovi Poláčkovi a všetkým 
priateľom, ktorí pomohli s organizáciou po-
dujatia. Ďakujeme aj všetkým vystavujúcim a 
v neposlednom rade Obci Beckov za finančnú 
podporu tohoto projektu.
Veríme, že do budúcna sa z akcie stane pra-
videlná tradícia a o rok sa z nultého ročníka 
prenesieme do ročníka prvého. 
Ďakujeme, že sme mohli toto podujatie vy-
tvoriť.

„Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť 
zeme“.
Nie žeby mi tento pojem nič nehovoril, ale 
pre doplnenie vedomostí som pátrala po in-
ternete, kde sa píše:
„Prví kresťania prevzali slávenie tohto svi-
atku zo židovstva, pričom používali názov 
Päťdesiatnica pochádzajúci z gréčtiny. Slo-
venské pomenovanie Turíce vzniklo od slova 
tur a súvisí s rovnomenným staroslovanským 
božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim 
silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k ob-
lohe. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 
dní po Nanebovstúpení Pána. Pochádzajú 
zo židovského sviatku Šavu’ot. Teologicky sa 
tento sviatok vzťahuje v židovstve na odo-
vzdanie Zákona na Sinaji a v kresťanstve na 
zoslanie Ducha Svätého na apoštolov po Je-
žišovom zmŕtvychvstaní.“ 
Na Turíce sa spájajú kresťanské významy 
so starými symbolmi z predkresťanskej éry. 
Tento sviatok je okrem cirkevného významu 
spojený s otváraním studničiek a so sadením 
májov.
V kláštore sme s pátrami františkánmi tento 
sviatok prežívali v sobotu (4.6.2022) večer od 
20,00 hod. krásnymi obradmi pri sviečkach, 
spevmi, hovoreným slovom. Celá atmosféra 
bola naplnená silou Ducha a kto bol správ-
ne naladený, mohol ho prijať plnými dúška-
mi. Snáď len pre zopakovanie, dary Ducha 
svätého sú: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, 
poznania, nábožnosti a dar bázne voči Bohu. 
Myslím, že ich potrebujeme všetky a všetci. 
Ďakujeme. EB
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PZ Hurban Beckov - POĽOVNÍCTVO V OBCI

Jánsky oheň sa znovu rozhorel

Výcvik hasičov vo výcvikovom centre HaZZ Lešť

Je tu mesiac jún, ktorý naša spoločnosť uzná-
va ako mesiac poľovníctva. Po celý rok vás 
informujeme v BN o stave poľovníctva v re-
víri Beckov, upozorňujeme občanov na AMO 
a iné nákazlivé choroby, o ktorých nás vyro-
zumieva RVaPS v Novom Meste nad Váhom. 
Máte možnosť sledovať našu činnosť v revíri, 
na strelnici, v chate; na chode obce sa podieľa 

ako poslanec náš člen Ing. Marek Jambor. 
Tiež naši členovia napomáhajú p. Skovajsovi 
pri každoročnej chovateľskej prehliadke ple-
mena nemecký ovčiak. 
Dňa 23. apríla 2022 členská schôdza riešila 
predaj chaty Pod Lašidom, ktorá po tajnom 
hlasovaní zostáva v majetku PZ Hurban Bec-
kov. Ak by bol záujem, konkrétnu informáciu 
poskytne hovorca PZ Ing. Ján Pavlovič. 
Napísalo sa veľa, a teraz prišlo na rad poďa-
kovať sa občanom za pomoc pri činnosti PZ, 
bez ktorej by sme nedosiahli úspechy za po-
sledných 10 rokov. Poďakovanie patrí obča-
nom obce Beckov: Marián Gába, Karol Šimko, 
Jozef Fiedler ml., Jozef Gestinger, Miroslav 
Košút st., Ivan Hladký, Ľuboš Hladký, Anton 
Uherčík ml., Ing. Jozef Šimor, Pavol Strieže- PH

„Auxilium in periculo missio nostra“ (Pomoc 
v núdzi je naše poslanie)
V dňoch 13.-14. mája 2022 sa konal výcvik 
hasičov vo výcvikovom centre HaZZ Lešť, 
ktorého sa zúčastnili hasičské družstvá z 
obcí Diviaky, Partizánske – Bielice, Dolné 
Orešany, Veľký Meder, Skačany, Devičie, 

Hontianske Tesáre a Beckov. Náš hasičský 
zbor reprezentovalo 6 členov – Marek Šu-
tovský, Radoslav Šprincl, Ing. David Jaroščiak, 
Marek Jaroščiak, Peter Šimko, Patrik Šimko s 
vozidlom Iveco Daily CAS15. 
Prvý deň sme začali nástupom družstiev 
a bezpečnostným poučením, nakoľko sme sa 
nachádzali vo vojenskom výcvikovom stre-
disku. Nasledoval nácvik čerpania vody z prí-
rodného zdroja, výcvik rýchlej jazdy s Ivecom 
Daily v ťažkom teréne, hasenia lokálnych 
požiarov, hľadania zranených osôb v sutinách 
a zdravotná príprava. Druhy deň sme tréno-
vali hasenie požiaru v poschodových domoch 
a orientáciu v zadymenom priestore. Skúšali 
sme aj hasenie automobilu vodou. Účinnosť 
vody je však pri hasení ropných produktov 
veľmi nízka, preto sme použili spôsob hasenia 
penou, pomocou ktorej sme požiar úspešne 
zahasili. Posledné cvičenie bolo zamerané 
na hasenie požiaru pomocou diaľkovej do- Ing. David Jaroščiak

úspešní tím beckovských hasičov

hasiči pri zásahu

nec, Ľubor Guriš, Zdenko Fiedler. Sympatizo-
vali s nami starostovia obce Karol Pavlovič, 
Ing. Ján Križan a Daniel Hladký, firmy REX – 
Peter Čikel, KLIMAT – Ján Skovajsa, PD Beckov 
- Matej Kořínek.
Dôležitou súčasťou PZ je predpísaný stav 
poľovníckych psov po kvalifikačných skúš-
kach: 
Ing. Matúš Gúčik – pes bavorský farbiar To-
res • Ing. Lukáš Pavlovič – pes Welsh terrier 
Bady  • Eugen Jurovich – pes Deutscher Jagd- 
terrier Bini 
Oznamujeme občanom obce, že v dňoch 18. 
- 21. august 2022 sa na výstavisku Agrokom-
plexu Nitra uskutoční výstava Poľovníctvo 
a príroda Nitra 2022. Našu obec tam repre-
zentuje zlatá medaila muflóna lesného, ulo-
veného v revíri Beckov 2021.

pravy vody použitím všetkých zúčastnených 
vozidiel na diaľku cca 2 km. Počas všetkých 
výcvikov sme si precvičili aj komunikáciu pro-
stredníctvom vysielačiek. 
Na záver sa uskutočnilo vyhodnotenie, na 
ktorom každé úspešné družstvo obdržalo 
Osvedčenie o vykonaní výcviku s vozidlom 
Iveco Daily CAS 15.

Ako napísal Peter Ondrejovič, človek, ktorý 
dal podnet k tomuto skvelému podujatiu, 
ktoré sa uskutočnilo v sobotu 25. júna 2022 
podvečer v réžii dobrovoľníkov: „Tradícia je 
obnovená. Počasie na jednotku a zábava na 
parádu.“

Podujatie zorganizovali a sponzorsky pod-
porili Beckovčania Majo Nemček Dibaro 
(kosenie lúky), Igor Sisvald (pivo), Martina 
Betáková (pivo), Marek Čaňo (skvelý poľov-
nícky guláš), Zdenko Fiedler a Marek Košút 
(drevo). Vatru stavali Majo Nemček, Zden-
ko Fiedler, Marek Košút, Richard Blatnický, 
Miroslav Hunča, Juraj Hlávka, Majo Sevald, 
Matej Šimko, Tomáš Varga, Radko Poláček. 
Najmladšia účastníčka Hanka Fiedlerová pri-
chystala ohniská na opekanie. Drevo na ope-
kačku narúbal Tomáš Kročitý a Vlasto Kubicek 
vykášal okolo vatry. Zapojili sa aj beckovskí 
hasiči („vyskúšali“ si malé hasenie trávy). Aj 
nečakaná policajná hliadka na mieste skon-
štatovala, že všetko prebieha v najlepšom 
poriadku. 
Oheň zapaľovali o 21.15 h Richard Blatnic-
ký a Zdenko Fiedler. O hudobnú zábavu sa 
postaral Miro Černák Frenkie s kamarátmi. 

Organizátori boli skvelí až do konca – ako 
hovorí Becko – na druhý deň nezostala na 
mieste žiadna pamiatka (rozumej: nechcený 
odpad). 
Po 22 rokoch sa v Beckove konala výbor-
ná zábava pri hudbe a guláši, ktorá trvala 
dokiaľ vatra dohorela, teda do svitania. 
Takže o rok, ak sa všetko podarí, zase pri 
ohníku. DB
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Prehľad podujatí na hrade Beckov júl - august  2022

• 5. júl 2022 
Naprieč dejinami III. Slovania na hrade

Hrad Beckov stál už v časoch Veľkej Moravy 
– vtedy ešte len ako drevené hradisko s va-
lom. Vráťte sa s nami tento víkend do čias 
raného stredoveku s dobovým táborom 
a ukážkou kuchyne Slovanov. Chýbať nebudú 
ani aktivity o živote, zvykoch, boji a kultúre 
Slovanov a, samozrejme, ich histórii. Získate 
základy hlaholiky, preveríte svoju zdatnosť 
a bystrý um. Okrem toho sa môžete tešiť na 
lukostreľbu, remeselnú výrobu a sokoliarske 
vystúpenia. 

• 9. – 10. júl 2022 
Medový víkend

Už tradičné podujatie aj tento rok prinesie 
množstvo medových produktov, workshopy 
a prednášky o včelárskom remesle a včeliu 
pátraciu hru. Nebude chýbať ani výstava úľov 
a iných pomôcok nutných pre včelárstvo, 
mini pozorovací úľ, v ktorom môžete bezpeč-
ne sledovať život včiel či ochutnávka medu 
či napr. odviečkovancov. V nedeľu sa taktiež 
môžete tešiť na Divadelnú nedeľu – Príbeh 
Jedného rytiera divadla Gaston. Nebude chý-
bať ani remeselná výroba, výstava dobových 
kuchýň a sokoliarske vystúpenia. 

• 13. júl 2022 
Hradné hlavolamy

Príďte osláviť Medzinárodný deň hlavolamov 
na hrad Beckov a precvičte si svoj um vďaka 
aktivitám pod taktovkou Mensa Slovensko.

• 15. júl 2022 
Slniečko alias Punto a Rybacé hlavy

Slniečko alias Punto a Rybacé hlavy je kulto-
vá piešťanská kapela, ktorá sa nedá hudobne 
zaškatuľkovať. Na scéne je už 35 rokov a za 
ten čas prešla mnohými žánrovými premena-
mi: od folk-rocku a blues, cez country, world 
music až po gypsy-swing. Svoju hudbu ozna-
čujú výrazom „úderný dedinský rock“. Ich 
špecifikom je spev v piešťanskom dialekte a 
humorné texty Petra Remiša.

• 16. – 17. júl 2022 
Naprieč dejinami IV. Stiborovo vojsko

Tento víkend sa opäť prenesieme do časov 
vojvodu Stibora – príďte objaviť, ako sa na 
konci 14. storočia žilo a bojovalo v Stiboro-
vom bandériu – čaká vás tábor, ukážky stre-
dovekých zbraní a delostrelectva; overíme 
silu a ostrosť európskeho meča a odvážlivci si 
budú môcť prejsť aj ťažkým výcvikom. Priučí-
te sa nielen rytierskej vernosti, ale aj umeniu 
používania meča, kopije alebo štítov. Okrem 
toho už tradičná remeselná výroba, výstava 

hradných kuchýň a sokoliarske vystúpenia. 
A ktovie, tých najzdatnejších si veľactený pán 
Stibor možno na hrade nechá.

• 22. – 23. júl 2022 
Noc tajomných svetiel

Netradičná hra(d)ná nočná prehliadka, ktorá 
zamrazí aj počas horúcich letných nocí. Po-
norte sa do dejín hradného panstva a prí-
behov jeho duchov z úst samotného hradu. 
Beckovské mátohy budú nariekať nad svojimi 
ťažkými osudmi, dušičky kradnúť, nič netu- 
šiacich tulákov strašiť a čarodejnice upaľo-
vať. A taktiež vám predvedú veľkolepú oh-
ňovú šou. Hradné brány ostanú otvorené 
až do polnoci, jednotlivé dejstvá budete 
môcť vidieť v ľubovoľnom poradí a pokojne 
aj opakovane alebo prosto na hrade stráviť 
celú noc pri niečom chutnom a osviežujúcom 
z hradného bufetu.

• 23. – 24. júl 2022 
Duša dreva

Aj tento rok sa môžete tešiť na rezbárskych 
majstrov a ich výrobky. Pripravené sú pre 
vás nielen ukážky rezbárskeho umenia, ale aj 
súťažné disciplíny pre deti aj dospelých, ktoré 
preveria nielen vašu silu, ale aj šikovnosť. Te-
šiť sa môžete aj na workshop kresania klá-
ta a dielne pre deti. Okrem toho už tradičná 
remeselná výroba, výstava hradných kuchýň 
a sokoliarske vystúpenia.

• 24. júl 2022 
Divadelná nedeľa

Tradičné rozprávky pre deti v podaní mario-
netového Divadla pod hríbikom opäť zavítajú 
na hrad Beckov. A okrem nich bude aj v ne-
deľu pokračovať podujatie Duša dreva. 

• 30. – 31. júl 2022 
Assassini na Beckove

Aj toto leto sa môžete tešiť na vystúpenia 
plné akrobacie a dynamiky, ktoré vás prevedú 
celým hradom a tajuplným príbehom. Ukážky 
parkour a freerunning sa, samozrejme, neza-
obídu bez workshopov akrobacie a fyzickej 
zdatnosti. Vystúpenia a workshopy assassi-
nov budú doplnené o šifru majstra alchy- 
mistu a sokoliarske vystúpenia.  

• 6. august 2022 
Marie Rottrová – Lady Soul 

Marie Rottrová, prvá dáma česko-slovenské-
ho soulu, ostravská rodáčka, skvelá speváčka, 
umelkyňa, klaviristka a skladateľka. Tentoraz 
sa Marie Rottrová predstaví galakoncertom s 
Big Bandom Septet Plus Orchestra a hosťom 
Petrom Němcom, na ktorom zaznejú okrem 

JÚL
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osvedčených hitov ako Lásko voníš deštěm, 
Ten vůz už jel, Skořápky ořechů aj skladby zo 
začiatku jej kariéry, za ktoré si právom Marie 
Rottrová vyslúžila prezývku „Lady Soul“.

• 6. – 7. august 2022 
Dračí víkend 

Tento dračí víkend sa lepšie pozrieme na 
zúbok drakovi Blundusovi, o ktorom je diva-
delná prehliadka hradu, Drak v studni, pod 
taktovkou ochotníkov z Malého Ríma. Okrem 
toho sa dozviete niečo o slávnom Dračom 
ráde Žigmunda Luxemburského, ktorého 
členom bol aj beckovský hradný pán Stibor 
zo Stiboríc. Chýbať nebudú ani sokoliarske 
vystúpenia, remeselná výroba, lukostreľba 
alebo tvorivá dielňa ako odmena za správne 
zodpovedané otázky dračej cesty. 

• 19. – 20. august 2022 
Noc tajomných svetiel

Anotácia: Netradičná hra(d)ná nočná prehli-
adka, ktorá zamrazí aj počas horúcich letných 
nocí. Ponorte sa do dejín hradného panstva 
a príbehov jeho duchov z úst samotného 
hradu. Beckovské mátohy budú nariekať nad 
svojimi ťažkými osudmi, dušičky kradnúť, 
nič netušiacich tulákov strašiť a čarodejnice 
upaľovať. A taktiež vám predvedú veľkolepú 
ohňovú šou. Hradné brány ostanú otvore-
né až do polnoci, jednotlivé dejstvá budete 
môcť vidieť v ľubovoľnom poradí a pokojne 
aj opakovane alebo prosto na hrade stráviť 
celú noc pri niečom chutnom a osviežujúcom 
z hradného bufetu.

• 20. – 21. august 2022 
K moru bez moru

Na mor najlepšie divadlom, na tragédiu hu-
morom. A nezabudnite na Dekameron. Keď-
že sa blíži jeseň, tento víkend sa pozrieme na 
zúbok epidemiologickým opatreniam a me-
dicíne naprieč históriou. Okrem zaujímavej 
pátracej hry sa môžete tešiť na divadelnú 
inscenáciu Kdekrademor na motívy Deka-
meronu divadla Notdis. Nebude chýbať ani 
remeselná výroba, výstava dobových kuchýň 
a sokoliarske vystúpenia. 

• 27. – 28. august 2022 
Rozlúčka s letom

Túto divadelnú nedeľu na hrade Beckov mô-
žete zažiť rozprávkovú prehliadku s dvoma 
klaunami, ktorú si pre vás pripravilo Divadlo 
ZáBaVKa. Počas prehliadky budeme žonglo-
vať, chodúľovať aj tancovať. Pripravená je 
pre vás škola šaškovín aj súťaž masiek. Preto 
neváhajte a príďte na hrad Beckov v kostýme 
(šašovský sa víta, ale nie je podmienkou) a 
zabavte sa spolu s nami. Nebude chýbať ani 
lukostreľba, výstava dobových kuchýň a so-
koliarske vystúpenia. 


