Číslo 3

Jún - 2021

Ročník XXVI.

Otvorenie turistickej sezóny

na Beckovskom hrade
1. máj 2021

Návštevníkov vítajú starosta obce,
Daniel Hladký • herečka NS v Bratislave,
Lucia Vráblicová
riaditeľ Hradu Beckov, n.o., Peter Pastier
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Obec Beckov kontakty

Uznesenia z obecného zastupiteľstva

1. OBECNÝ ÚRAD

Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov dňa 14. mája 2021:

• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021,
032 77427 20 | starosta@obec-beckov.sk
• Hlavný kontrolór obce -

• 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, 032 774 2725 | uctaren@obec-beckov.sk

• Pokladnňa, 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 2. HRAD BECKOV, n.o.

• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 0948 216
735 | riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032
77427 27 | 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 Kračunovský, OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@
gmail.com
• Brat Vavrinec Vadkerti, OFM.

6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV

• Farský administrátor - Mgr. František Mašek,
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119
7. CZ ECAV Beckov

• Nám. farár CZ Beckov - Mgr. Ondrej Peťkovský, tel.: 0903 218 143, 032 6497 101 | o.petkovsky@gmail.com
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, tel.: 032
7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, tel.: 032
7777 350
9. LEKÁREŇ
• tel.: 032 7777 111

10. POHREBNÍCTVO
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875

• č.233/2021 – Obecné zastupiteľstvo (ďalej
OZ) vzalo na vedomie informáciu o vzdaní sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
p. Ľuboša Hajdúška ku dňu 13. mája 2021.

• č.234/2021 – OZ konštatovalo, že zvolený
poslanec obecného zastupiteľstva p. Ladislav
Vanek, trvale bytom Beckov č. 356, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva bez výhrad.
• č.235/2021 – OZ vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16. apríla
2021 bez pripomienok.
• č.236/2021 – OZ vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Jozefa Pekaroviča o zápise detí do 1. ročníka základnej školy
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

• č.237/2021 – a) OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2021 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu kontrol.

b) OZ oprávňuje hlavnú kontrolórku obce
Beckov vykonávať finančnú kontrolu v súlade
so zákonom o obecnom zriadení a zákonom
o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov:
* na obecnom úrade,

* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 prostriedkami podľa schváleného plánu kontrol.

• č.238/2021 – a) OZ schválilo termín, podmienky účasti, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky
podľa predloženého materiálu s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

b) OZ uložilo OcÚ zverejniť vyhlásenie dňa
konania voľby hlavného kontrolóra Obce
Beckov formou vyvesenia na úradnej tabuli
a zverejnením na internetovej adrese www.
obec-beckov.sk a na facebookovej stránke
obce v termíne podľa §18a ods.2 zákona od
17. mája 2021.
c) OZ schválilo verejné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra obce a pracovný úväzok 40
hodín mesačne.

• č.239/2021 – OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu
obce za 1. štvrťrok 2021.
• č.240/2021 – OZ schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2021 bez pripomienok.

• č.241/2021 – a) OZ vzalo na vedomie návrh
VZN obce o pravidlách času predaja v obcho-

doch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území Obce Beckov.

b) OZ uložilo OcÚ zverejniť návrh nariadenia na informačnej tabuli na webovej stránke
obce.
• č.242/2021 – OZ schválilo Nájomnú zmluvu s Neziskovou organizáciou Hrad Beckov
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
• č.243/2021 – OZ uložilo predložiť návrhy
na udelenie Ceny obce na rok 2021 s náležitým odôvodnením v zmysle štatútu obce do
25. júna 2021.

• č.244/2021 – OZ schválilo presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
vo výške max. 5.000 € na opravu čerpadla do
prečerpávacej stanice.
• č.245/2021 – OZ schválilo areál Hradu Beckov ako miesto mimo určenej sobášnej miestnosti na uzavretie manželstva.

• č.246/2021 – OZ schválilo výber dodávateľa na štúdiu realizovateľnosti Cyklotrasy
Beckov – Zelená voda Ing. Stanislava Chmela,
SDI – stavebné a dopravné inžinierstvo, Piešťany.
Uznesenia OZ zo dňa 25. júna 2021 sú zverejnené na webstránke obce; v BN budú
publikované až v nasledujúcom čísle.
Zapísala: A. Benková

Termíny zasadnutí OZ
v roku 2021
29. január 2021 – piatok
19. marec 2021 – piatok
14. máj 2021 – piatok
25. jún 2021 – piatok

24. september 2021 – piatok
05. november 2021 – piatok
10. december 2021 – piatok

Termíny zasadnutia OZ schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Beckov dňa 11. decembra 2020 uznesením č.208/2020.

Zjednodušená
komunikácia
Ďakujeme, že využívate obecnú schránku
pri komunikácii s úradom. Ukázalo sa, že je
to riešenie praktické a šetriace čas na oboch
stranách. Nemajte obavy, schránky na budove OcÚ ako ja pri lekárni sa pravidelne vyberajú a vaša pošta sa dostane k určenému
pracovníkovi.
DB

Kalendár vývozu komunálneho odpadu je zverejnený na webstránke
obce. Občania ho dostanú spolu s BN
č.3/2021 do svojich schránok.
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Máj diskrétne postavený...
V piatok dopoludnia pracovníci obecnej prevádzky postavili na Trojičnom námestí máj—
ozdobila ho predsedníčka kultúrnej komisie
a poslankyňa OZ Anna Kabelíková. Pandemické obmedzenia zabránili už po druhýkrát
usporiadať tradičné podujatie s muzikou a
občerstvením. Možno o rok...

DB

Ďeň matiek
V piatok 7. mája 2021 zaznelo vysielanie
z obecného rozhlasu, ktoré pripravili Lenka
a Iveta Martišové so svojimi deťmi Šimonom
a Eliškou. Žiaľ, ešte aj v tom období platia
pandemické opatrenia, takže na spoločné
posedenie v kultúrnom dome pri programe si
ešte budeme musieť nejaký čas počkať.

DB

Hasiči prosia o ochranu
Beckovskí hasiči, členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Beckove, položili veniec
vďaky k soche svojho patróna sv. Floriána v
utorok 4. mája 2021.
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

Zdroj: Facebook obce

DEŇ DETÍ
v škole a škôlke
V utorok, 1. júna v tradičný Deň detí , sa uskutočnil netradičný Deň detí—starosta obce
rozdal všetkým žiakom materskej a základnej
školy 210 balíčkov, ktoré zakúpila obec a pobalili pracovníčky OcÚ. Bolo v nich niečo dobré aj užitočné. Pandémia aj v tomto prípade
zabránila spoločnému stretnutiu na ihrisku
pri hrách, súťažiach a zábave. Verme, že o rok
oslávime tento deň už bez obmedzení...
DB

S darčekmi medzi prvákmi... a deviatakmi...
a v materskej škole. Škôlkari dostali aj reflexné vesty, aby sa bezpečne pohybovali na cestách.
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Testovanie COVID-19

V sobotu 1. mája 2021 sme pretestovali 471
ľudí, 1 bol pozitívny. Ďakujem všetkým za
čas a úsilie, ktoré venovali v tento „voľný“
deň testovaniu. Opatrenia sa výrazne uvoľňujú a náš okres sa v Covid-automate prefarbil na červeno, čo znamená, že by nám
mal postačovať 14 dňový certifikát. O prípadných zmenách v testovaní vás budeme
včas informovať.
Daniel Hladký, starosta obce

Veľká súťaž v bicyklovaní na Barine 2021
Dňa 26. júna 2021 v sobotu od 10:00 hod.
sa konal piaty bezkonkurenčný závod „Veľká
súťaž v bicyklovaní na Barine 2021“. Za krásneho počasia sa na súťaži zúčastnilo zasa veľmi veľa detičiek a ich rodičov. Tento rok sa
zúčastnilo najviac detičiek zo všetkých ročníkov – a to 65. Čo bolo úžasné. Pretekalo sa na
bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, korčuliach, detských autách a na konci súťaže bol
aj záverečný beh. Po veľmi veľkom skandovaní a povzbudení detí sme museli tento rok do
súťaže zaradiť novú disciplínu, a to beh rodičov okolo bariny. Rodičia beh zvládli bravúrne, bez akejkoľvek ujmy na zdraví. Našťastie
sme mali pre rodičov pripravenú aj prvú pomoc. Zo súťaže vyšli všetky detičky víťazne a
dostali už tradične medaile na pamiatku.

Týmto sa chcem srdečne poďakovať všetkým detičkám, ktoré sa zúčastnili uvedených
pretekov a ich rodičom, ktorí nás podporili
s pochutinami pre detičky a pomohli s organizáciou tohto pretekov. Ak budeme mať
podporu a záujem o túto súťaž, určite zorganizujeme aj ďalší ročník tejto super súťaže. Už
sa veľmi tešíme.
Veľmi pekne ďakujem aj starostovi Obce Beckov Danielovi Hladkému, ktorý nás rovnako
podporil a finančne prispel na medaile.

Ing. Marek Jambor

Očkovanie 15. mája 2021
Druhé kolo očkovania proti Covid-19 vakcínou Pfizer sa konalo pre občanov nad 60 rokov v našom kultúrnom dome.

Zaočkovali sme 246 občanov z Beckova, Kálnice a Kočoviec. Spolupráca s výjazdovou
vakcinačnou jednotkou Fakultnej nemocnice
v Trenčíne bola výborná, za čo im ďakujem.
Všetko zvládli absolútne profesionálne a nevyskytli sa žiadne problémy.
Ďakujem aj hasičom za koordináciu v mieste
očkovania. Celú akciu opäť sprevádzali pozitívne ohlasy. Verím, že toto bola posledná
víkendová akcia v spojitosti s ochorením Covid-19 na dlhú dobu.
Daniel Hladký, starosta obce

Školská kvapka krvi
Darujte krv a urobte svet zdravším. Svetový
deň darcov krvi – 14. jún – ako každý rok
opäť upozorňuje na milióny ľudí, ktorí pravidelným darovaním krvi každodenne zachraňujú životy ďalších miliónov na celom svete.
Rady darcov krvi môžete rozšíriť aj vy.

„Zdravie a život vážne zranených či chorých
ľudí doslova závisí na dobrej vôli jednotlivcov ochotných pravidelne darovať krv. Nie
je to samozrejmosť, aj keď to možno často
tak vnímame. A hodnota tohto činu každého jedného darcu krvi sa nedá ničím vyvážiť“,
hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. „Slovenský
Červený kríž každoročne oceňuje mnohonásobných darcov krvi. „V minulom roku sme
odovzdali 11.527 plakiet prof. MUDr. Jana
Janského a medailí prof. MUDr. Jána Kňazovického. S veľkou vďakou zisťujeme, že
počty ocenených sa stále zvyšujú. A každý ďalší prvodarca je pre slovenské zdravotníctvo
a celý svet veľmi dôležitý“, zdôrazňuje Zuzana Rosiarová.

Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli zorganizovať na našej škole mobilný odber krvi. Síce
sme sa s touto myšlienkou pohrávali už dávnejšie, no vzhľadom na pandemickú situáciu
sa nám to podarilo až teraz. Dňa 9. júna hneď
zrána bolo rušno. Žiaci pod vedením pána riaditeľa pripravovali priestory telocvične, aby
sa odber mohol uskutočniť presne podľa
pokynov NTS Trenčín. Pôvodne sa na odber
prihlásila viac než dvadsiatka darcov, napokon kvôli rôznym okolnostiam krv darovalo
15 darcov. Čo je na prvý ročník, podľa slov
zdravotných sestier, pekný úspech.

Našu aktivitu prišla podporiť aj televízia Pohoda. Vo svojej reportáži uviedla, okrem iného: „V priestoroch telocvične základnej školy
počas stredy 9. júna, vymenili športujúcich
žiakov darcovia najcennejšej tekutiny. Uskutočnil sa tu prvý ročník akcie: Školská kvapka krvi, ktorou si chceli organizátori uctiť aj
Medzinárodný deň darcov krvi, ktorý pripadá
na 14. jún. „Celú reportáž z darovania krvi si
môžete pozrieť na nasledovnej adrese: https://www.youtube.com/watch?v=FJghntd_
u0o .
Darovanie krvi je rozhodnutie výsostne osobné a pritom ide o nesmierne humánny čin.
Ľudská krv je živá tekutina, ktorá sa nedá
ničím nahradiť. Je nevyhnutá na navrátenie
zdravia a záchranu života. Je to mimoriadne
morálny počin každého jedného darcu. Dať
nezištne zo seba to najcennejšie pre druhého človeka. I touto aktivitou sa snažíme
ukázať deťom, ako môžu byť v dospelosti
nápomocní. Napriek tomu, že majú od veku
vhodného darcu ešte ďaleko, so záujmom si
vypočuli moje prednášky o darcovstve krvi
a práci SČK. Ďakujem im, že sa snažili osloviť
svojich rodičov a známych. Všetkým darcom
veľmi pekne ďakujeme za účasť a ja osobne
pripájam poďakovanie svojim kolegyniam –
prvodarkyniam, že nabrali odvahu a pomohli
aj svoju kvapkou krvi.
Katarína Kučerová
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Vaše názory: Cestou neCestou na Beckove

Robme veci spoločne...
Brigáda na cintoríne
V predošlom čísle novín Zuzka Tehlárová pochválila dôchodcov za prácu pri úprave Bariny. Brigády na cintoríne sa zúčastnili zasa
iba dôchodcovia. A ja sa pýtam, kedy sa do
takýchto akcií zapoja tí občania, ktorí využívajú vymoženosti našej obce, sú šikovnejší, majú
viac síl, ale nemajú záujem a ochotu urobiť
niečo pre obec.

Na facebookovej stránke Cestou neCestou
sa píše: „Stránka je zameraná na cestovanie
hlavne po Slovensku. Každý príspevok má aj
edukačnú hodnotu tak, aby zaujal a predstavil miesto verejnosti. Keďže často sa snažím
vyhľadávať zaujímavé miesta, ktoré nie sú
veľmi navštevované.“
V sobotu 29. mája 2021 sa objavila na Facebooku táto správa:

vedia zapojiť a spríjemniť návštevu. Tento
hrad je na Slovensku pre mňa najúžasnejší na
zážitky a čo pre vás?“
Súhlasíme! Takáto pozitívna odozva svedčí
o tom, že pracovníci Hradu Beckov si robia
svoju prácu na výbornú!
DB
Zdroj: Cestou neCestou, Facebook

„Za mňa, čo sme obehali XY hradov, ktoré
podporujeme vždy kúpou magnetky, ak sa
tak dá, sa podarilo navštíviť najúžasnejší slovenský hrad (zrúcaniny, dokonalejší na základe interakcie návštevníka, možností, ktoré
môže vidieť a aj vstupného. Subjektívny názor môžete mať iný...) BECKOV. Tento naozaj
poklad je veľmi rozľahlý a z brožúrky sa krásne dá vyčítať a aj zistiť veľa informácií. Pani
na pokladni, neskutočne milá, na ktorej bolo
vidno, že ju táto práca baví, vám povie mnoho o tomto hrade a dozviete sa aj o Stiborovi,
keďže tento hrad si spájame len s Matúšom
Čákom Trenčianskym.
Začína so spodným nádvorím, kde je studňa
a aj priestor stretnúť sa s Drakom (ja som o
ňom prvý raz počul v Šarkanej jaskyni a díky
vám a Beckovu viem, že Šarkan brázdil naozaj celé územie minimálne Slovenska a Maďarska): je všade známy a tu som mal tú česť
vidieť ho zoči voči v drevenej podobe. Pri
azda najdôležitejšom mieste hradu – studni.
Interakcia je úžasná, hádanky a úlohy krásne

Veľmi rada by som pochválila tých, ktorí nečakajú, aby niekto po nich, ich detičkách, psíčkoch, urobil poriadok a nespoliehajú sa na to,
že to niekto urobí. Chápem, že chodia do práce, majú deti, sú aj unavení... Aj my sme tým
všetkým prešli. Nebolo by pekné, keby ste aj
s detičkami raz za čas urobili poriadok aj na
spoločných priestoroch a ukázali, že nič nie je
bez práce? Som presvedčená, že i doma vediete deti k poriadku, tak prečo vonku nie? To
nie je naše? To sa nás netýka? Som už vo veku
nad... Pre nás bolo samozrejmosťou, kde išli
rodičia, išli aj deti, vždy sme sa pri nich motali,
a to bola pre nás výchova, živý príklad. Úplne
automaticky sme získavali vzťah k práci, ľuďom, spoločným hodnotám. Viem, že doba
sa mení, nič nejde tak ako kedysi, ale samo sa
to neurobí. Som presvedčená, že spoločnými
silami zvládneme aj ťažšie práce. Treba pochopiť, že spoločné veci by mali robiť mladší a my skôr narodení im budeme pomáhať.
Viem, že i vy vašich rodičov trocha pošanujete a ste radi, keď vám aspoň trocha pomôžu,
keď len toľko, čo vládzu. Vážim si ľudí, ktorí
nám tu zanechali hodnoty, na ktoré sme právom hrdí, ale žijeme TERAZ a TU. Robme tak,
aby sme aj my po sebe niečo zanechali, aby
tie naše deti mohli povedať „wau“, aby každý závidel, kto cez náš BECKOV prešiel... Ale
som sa rozkecala! ĎAKUJEM všetkým, ktorí sú
ochotní darovať trocha svojho času s radosťou a nezištne, vždy, keď je to potrebné.

Mačky
Mám rada zvieratá, ale nemám rada mačky.
Asi to necítia, lebo namiesto toho, aby boli
pekne doma, trajdajú mi po záhrade a robia,
čo robia... Vôbec neviem, ako ich odučiť, že
nie sú u mňa vítané. Nepomáhajú žiadne odpudzovače, dokonca ani náš pes im nevadí.
Občas ich zastraším hlukom, ale hnusoby
prešibané prišli na to, že im to neublíži a len
pohŕdavo po mne pozrú a pohodlne odkráčajú. Kto mi vie poradiť? Aj internet zlyhal. Napadá mi jedna možnosť, kto chce mať
mačky, nech ich má pekne doma a chodí ich
venčiť ako psíkov a pekne po nich čistiť... či?
Eva Budiková

O mačkách z obecného facebooku 28. mája 2021
Obci Beckov prišla e-mailová správa, že niekto v časti obce v smere na Sychrov strieľa mačky. Chceme upozorniť, že takéto riešenie nie je „veľmi
šťastné“. Podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, § 48 ods. 4, písm. c, orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 300 € do 800 €
tomu, kto sa nezdrží konania, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo iné poškodenie zvierat...
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Rhys Evans je docentom tejto univerzity a zameriava sa primárne na rozvoj vidieka, ktorý integruje spotrebu vidieckeho prostredia,
historické a kultúrne dedičstvo vidieckych
miest a ľudí, a endogénny rozvoj, ktorý obyvateľom vidieka umožňuje dosiahnuť ciele,
ktoré sú pre nich považované za dôležité.
Johan Barstad je sociálny ekonóm a sociálny
plánovač. Je vedúcim výskumným pracovníkom školy. Zaoberá sa miestnym a regionálnym rozvojom a verejnými financiami a plánovaním.

Starosta obce Daniel Hladký a riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov, n. o. Peter
Pastier s odborným konzultantom pánom
Tomášom Michalíkom a poradcom v oblasti financovania projektu pánom Petrom
Oravcom odprezentovali partnerom z Nórskeho kráľovstva zámer obnovy západného
paláca. Nasledovne, pri pracovnom obede,
prerokovali možnosti budúcej spolupráce a
workshopov, ktoré by Nóri u nás chceli zrealizovať v rámci dvoch stretnutí.
Mgr. Peter Pastier

Aktuálne prebieha v rámci projektu DRAGON
– obnova západného paláca Beckovského
hradu prípravná fáza. Dolaďuje sa realizačná
dokumentácia, pripravuje sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a bol
dokončený reštaurátorský výskum hodnotných prvkov architektúry tohto paláca, ktoré
sú určené na záchranu.
Popri týchto činnostiach sa realizujú aj tzv.
„ľahké“ aktivity. Medzi ne patrí aj spolupráca
s naším partnerom z Nórska, vysokou školou
Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling z
mesta Bryne. Dňa 24. júna 2021 prišli na pracovnú návštevu predstavitelia tejto školy pán
Rhys Evans a Johan Barstad.

Hrad Beckov: Cesta za dukátmi
to rodu. Hrad Čachtice, Plavecké Podhradie a
Uhrovec zase patrili aj s príslušnými dedinami,
mestami a majetkami do ich dŕžavy.
Základný príbeh z histórie hovorí, že kráľ Žigmund Luxemburský, krátko po nástupe na
uhorský trón, musí zachrániť svoju manželku
kráľovnú Máriu z chorvátskeho zajatia. Vyzbieraním výkupného poverí svojho verného vojvodu Stibora zo Stiboríc. Úlohou návštevníka
tak bude pomoc vojvodovi Stiborovi. Je potrebné „vyraziť“ na štyri jeho hrady Uhrovec,
Beckov, Čachtice a Plavecký hrad a na každom
z nich vyraziť Žigmundov dukát. Vyzbierať výkupné a napokon oslobodiť tak kráľovnú Máriu zo zajatia.

Čo bude vašou úlohou?

„História, ktorá nás spája“
Hrad Beckov, n.o., pripravil s partnermi pre sezónu 2021 atraktívnu hru pod názvom „Cesta
za dukátmi“. Tento produkt cestovného ruchu
je určený najmä pre rodiny s deťmi. Nepriamo
nadväzuje na úspešnú aktivitu spred dvoch rokov, ktorá sa niesla pod názvom „Tri kľúče pre
Katarínu“. Obe vychádzajú z histórie spojenej
osobou vojvodu Stibora zo Stiboríc a jeho rodiny. Hrad Beckov bol honosným sídlom toh-

Je to jednoduché. Aby ste pomohli Stiborovi vykúpiť kráľovnú Máriu zo zajatia, budete
musieť navštíviť štyroch kastelánov Beckovského hradu, Čachtíc, Uhrovca a Plaveckého
hradu. Každý z nich vám dá alebo vám umožní
si vyraziť Žigmundov dukát. Na každom hrade
získate mincu s rovnakým rubom, ale rozdielnym lícom. Cena jednej mince je 1 €. Po vyzbieraní štyroch mincí nám pošlite fotografiu
týchto mincí s lícovou stranou a vašim kontaktom na adresu: mince@hrad-beckov.sk.
Môžete tak vyhrať jednu z atraktívnych cien.
Ceny budeme postupne zverejňovať na jednotlivých stránkach hradov Beckov, Čachtice,
Uhrovec a Plavecké Podhradie.

Koľko času budete mať?
Príbeh „Cesta za dukátmi“ a putovanie za
dukátmi sme spoločne otvorili na hrade Beckov 5. júna. Na získanie kľúčov budete mať
celé leto a či sa vám podarilo napraviť krivdu,
spáchanú na kráľovnej Márii, sa dozviete 2.
októbra, kedy podujatie uzavrieme.

A to je všetko?

Zďaleka nie. Táto sezóna bude poučná, zábavná a aktívna. Tešiť sa môžete na množstvo
atraktívnych podujatí na štyroch hradoch Stibora zo Stiboríc (zverejňované na stránkach
hradov).
Putujte a spoznávajte s nami pomocou pútavého príbehu históriu našich predkov. Tešíme
sa na vás túto sezónu na hradoch Beckov, Čachtice, Plavecký hrad a Uhrovec.
Mgr. Peter Pastier
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Dedina roka 2021

Naša obec prijala návrh, aby sa zapojila do
celoslovenskej súťaže DEDINA ROKA 2021.
Ide o súťaž, ktorá je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Vyhlasovateľmi
súťaže sú Ministerstvo životného prostredia
SR, Slovenská agentúra životného prostredia,
Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest
a obcí Slovenska. Viem, mnohí si poviete na
toto naša obec nemá, pretože nám chýba to
i ono, a bolo by určite potrebné urobiť viac
na to, aby sme sa dokázali reálne umiestniť
v súťaži, do ktorej sa tento rok zapojilo až 29
obcí. Konkurencia je naozaj silná. A súhlasím
s vami, že v našej obci je toho dosť, čo by sa
dalo a malo urobiť. Budeme veriť, že tí, ktorí
o tomto rozhodujú, nás v blízkej budúcnosti
prekvapia zrealizovaním zatiaľ neuskutočnených projektov. Avšak stačí sa zastaviť, rozhliadnuť, a priznať si, že Beckov má nezameniteľné čaro. Okolitá príroda, stále prítomná
história, ktorá nás obklopuje hádam na každom kroku. Lipy v parku, ktoré nám okrem
kvetov, vône, včiel, ktoré sa jej rovnako ako
my nedokážu nasýtiť, poskytujú v horúcom
lete tieň. Sú domovom, sú náručou, a keď sa
chvíľu započúvate, nádherne šumia. Nemožno zabúdať ani na majestátne pagaštany,
ktoré tento rok kvety priam obsypali. Ale veď
to určite pozná každý z vás. Naša obec je výnimočná aj mnohými osobnosťami, ktoré sa
tu narodili, žili, pôsobili, tvorili. A práve tieto
skutočnosti očarili komisiu, ktorá k nám zavítala 14. júna 2021. V priebehu 3 hodín sme
sa im snažili ukázať to najkrajšie, čo tu máme,
i keď sa nedalo obsiahnuť všetko. Keď sme
dávali dokopy program, akoby sme si nasadili inú optiku, a zrazu sme videli to, čo nám
predtým možno unikalo. Nebudem vám opi-

sovať celý priebeh, pretože by mi na to nestačilo celé jedno vydanie novín. Absolvovali
sme cestu hradom, kláštorom, kostolom Sv.
Jozefa, zastavili sme sa pri pamätníkoch významných osobností a rodákov, ukázali im
evanjelický kostol, rímsko-katolícky kostol,
hradné bralo, školu, škôlku, futbalové ihrisko,
tehelňu, kultúrny dom, obecný úrad. Predstavili im život v obci, činnosť miestnych spolkov, naše kultúrne podujatia. Verím tomu, že
každý z nás celý čas myslel na to, či sme náhodou na niečo ešte nezabudli. Možno áno,
ale to nevadí, pretože ich záverečné zhodnotenie dňa bolo ocenením. Bolo ocenením
nás všetkých. Aj keby sme sa neumiestnili,
tak sme vyhrali. Našou výhrou bola snaha
a práca, ktorá dokazovala, že keď je treba,
vieme sa zjednotiť, vieme byť súdržní, vieme
byť ľudskí. Čo viac si priať.

Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu: pracovníkom prevádzky, hasičom, poľovníkom (Marek Jambor,
Janko Pavlovič, čarostrelec, ktorého meno
neviem), Marián Strieženec, Milka Mináriková, Jaroslav Hlava, Danka Badžgoňová, Anka
Kabelíková, pani Bubeníková, Janka Horečná,
Anička Gábová, brat Jozef, brat Anton a Paľko,
Peter Ondrejovič, Drahuška Šrámková, Peter
Pastier, Jozef Pekarovič, ako aj učiteľky a deti
zo ZŠ, Viliam Maslo, Zuzana Tehlárová a, samozrejme, starosta obce Daniel Hladký.
Silvia Hlavová
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Škola pre obec a pre životné prostredie
Deň narcisov 2021
Práve vtedy, keď som začala písať tieto informácie, sa mal uskutočniť jubilejný – 25. ročník
Dňa narcisov. No opäť to nie je možné. Prijmime však realitu takú, aká je.
Deň narcisov sa uskutočnil v termíne 10. - 12.
júna 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach. Liga proti rakovine chcela, aj
v týchto časoch zachovať myšlienku spolupatričnosti Dňa narcisov u dobrovoľníkov, preto
pripravili návrh na motiváciu žiakov a študentov v dvoch rovinách: zachovanie povedomia o Dni narcisov, motivovanie k tvorivosti,
kolektívnosti a súťaživosti. Vyzvali školy, aby
sa ich zverenci zapojili do súťaže o „najväčší narcis“. Zadanie bolo nasledovné: vyrobiť
z akéhokoľvek materiálu čo možno najväčší
narcis, ktorý treba aj odfotiť. My sme sa tak
ako každý rok, samozrejme, zapojili.

Deň zeme 2021
I keď je už leto, vrátim sa krátko do mesiaca
apríl. Vo štvrtok 22. apríla sme sa vybrali pri
príležitosti Dňa Zeme upratať park. A bola to
zároveň predpríprava priestoru na umiestnenie „Najväčšieho narcisu“.

Milo ma prekvapilo, ako si žiaci všímajú ľudí
a vedia oceniť prácu. Keď už boli aj troška
unavení a čudovali sa koľko cigaretových
ohorkov, papierikov a rôznych odpadkov vyzbierali, vtom si spomenuli v dobrom práve
na Aničku Škodákovú. Ako si vždy ona všímala neporiadok a pozbierala všetky smeti alebo pozametala okolie. A tak sa spýtali sami
seba, kto to teraz bude robiť? Podotkli, akí
vedia byť ľudia nevšímaví, ľahostajní a nevážia si prácu druhých. Popri práci sme prebrali
rôzne témy, pekne sme sa porozprávali a ani
nevieme ako rýchlo nám ubehol čas a museli
sme sa vrátiť naspäť do školy. Pravdaže, ako
to už u žiakov býva, spočiatku sa nápad – ísť
upratovať park nestretol s nadšením, no nakoniec uznali, že to boli dve užitočne strávené hodiny, nielen prácou ale i poučnými rozhovormi. Prišli na to, aké je dôležité správať
sa zodpovedne k životnému prostrediu, nebyť sebecký a bezohľadný.
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord
Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku
1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch poskytované
Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské
zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a
prostredníctvom spoločného celosvetového
úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Týmto chcem pochváliť našich ôsmakov.
Uvedomila som si, že i keď v škole pri vyučovaní to nebýva vždy „ružové“, viem, že z nich
vyrastajú usilovní a všímaví ľudia.

Žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov
pod vedením pani učiteliek Ing. Kučerovej
a Mgr. Hladkej vyrábali narcis z drôtu, prepletaný žltými a zelenými pásikmi z rozstrihaných vriec.

Narcis sme umiestnili na strom pri vchode do
parku v centre obce. Takže má ideálne umiestnenie, je ho vidieť z viacerých smerov. Výška narcisu je 3.870 mm od vrchného okvetného lupeňa až po zem. Taktiež dievčatá kreslili
na chodník v parku čo najväčšie narcisy, aby
táto aktivita upútala čo najviac návštevníkov
Beckova i domácich obyvateľov (našťastie
nám prialo aj počasie...). Okrem toho žiaci 5.
ročníka pri tejto príležitosti napísali báseň.
Do súťaže sa prihlásilo množstvo škôl z celého Slovenska. Takže sme mali silnú konkurenciu. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách.
I keď náš narcis nebol napokon najväčší, porota ho vyhodnotila ako najkrajší zo všetkých.
Liga proti rakovine nám poslala diplom a darčeky pre najaktívnejších žiakov i pani učiteľky.
Úprimne sa tešíme.

A pridávam odkaz z našej e-mailovej komunikácie: „Dobrý deň, ešte raz Vám ďakujeme za
podporu v rámci zbierky Deň narcisov a zapojenie sa do súťaže. Aj napriek tomu, že Vami
zaslaný narcis nebol jednoznačne najväčší,
rozhodli sme sa, že Vám a najaktívnejším
deťom zašleme darčeky. S mojimi kolegyňami – odbornou porotou, sme vybrali práve
váš narcis ako ten najkrajší. Pozdravujeme
deti, sledujte www.dennarcisov.sk, čoskoro
tam budeme pridávať ich nádherné práce.
Básnička nás veľmi zahriala pri srdci a Beckovčania musia byť pyšní, aké šikovné deti
majú.
Ďakujeme pani učiteľkám, že vedú deti k humánnym činom. Ďakujeme, že aj s Vašou pomocou môžeme zachovať myšlienku spolupatričnosti počas Dňa narcisov!“

Katarína Kučerová

Vážení priatelia,
dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o
pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov. Veľmi potrebujeme informácie o jeho
konaní dostať do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí. Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje
v znamení koronavírusu. Napriek mnohým
uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa
jubilejný – 25. ročník Dňa narcisov – musí
zaobísť bez našich tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Ale Deň narcisov nemá pauzu
a prosíme o jeho podporu. A vopred za ňu
ďakujeme.
Liga proti rakovine

Darujme vzdelanie
každému dieťaťu
Počas pandémie COVID 19 sa mnohé problémy ukázali oveľa viac aktuálnejšie ako inokedy. Deti trávili oveľa viac času pri počítačoch
a vzdelávali sa online formou. No nie každé
dieťa malo prístup k vzdelávaniu.
A preto sa žiaci piateho ročníka, v spolupráci s triednou pani učiteľkou a pani učiteľkou
Kučerovou, zapojili do projektu v spolupráci
s nadáciou UNICEF Škola priateľská deťom.
Splnením troch úloh tak získa škola certifikát.
Už počas dištančného vzdelávania deti splnili dve úlohy. Čaká ich ešte posledná – tretia
úloha. Úlohou žiakov je vytvoriť darcovskú
výzvu a zbierku na podporu vzdelávania v
rozvojových krajinách. My sa stále snažíme
našich žiakov viesť k ľudskosti a nezištnej pomoci. Nielen učíme, no i vychovávame. Chceme, aby pochopili každú stránku života. Preto
sme sa rozhodli zapájať žiakov do rôznych
výziev a aktivít.
Výzva na pomoc deťom z rozvojových krajín
bude zverejnená na stránke obce, školy a FB
stránke. Budeme radi, ak si výzvu pozriete
a prispejte tak na dobrú vec. Ďakujeme.
Mgr. Lucia Školníková
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Rozlúčka deviatakov
Milá naša pani učiteľka Janka Zbojová,

naše krásne spoločné 3 roky sú už na konci.
Nikto z nás nečakal, že nám skočí do cesty vírus, no aj napriek zobratému roku sme si 9.
ročník užili naplno. Zostanú nám krásne spomienky či už na školu, plesy, opekačky, výlety
a všeličo iné. Podarilo sa Vám vytvoriť nových
pätnásť Štúrov a okrem toho z nás spraviť
dôležitú vec – KOLEKTÍV „jeden za všetkých,
všetci za jedného”. Veríme, že spomienka na
našu triedu zostane pre Vás neopakovateľná
a jedinečná. Tak, ako sme spievali v našej rozlúčkovej pesničke „viem byť blázon, rátajte s
tým, no bránu k svojmu kľúču už viac nestratím,” presne to ste nás naučili Vy – nevzdávať
sa. Každý jeden z nás máme špecifickú povahu, no vždy, keď sme boli šťastní, zdieľali ste
radosť s nami, a keď sme boli smutní, nemali
ste problém nás objať a podať pomocnú ruku.
Za všetko, čo ste pre nás za tie tri roky robili,
Vám patrí jedno obrovské ĎAKUJEME. Boli
ste nám oporou, triednou učiteľkou, kamarátkou, a niekedy aj druhou mamou. Každého
jedného z nás naša cesta vedie inam, no nikdy
nezabudneme, kde sme začínali... Čakajú nás
nové 4 roky na stredných školách, kde sa z nás
už budú stávať dospeláci...

Za všetko, čo sme prežili na škole, či už na
hodinách, na výletoch alebo na iných akciách,
by sme chceli poďakovať celému učiteľskému
zboru a aj nepedagogickým zamestnancom
našej školy. Poďakovanie patrí p. učiteľke
Hladkej, pri ktorej sme sa naučili, že nikdy ne-

máme hrať „hurá systém“, veď sme predsa jej
žabky, p. učiteľke Čičalovej, ktorá nás naučila, že aj 3 hodiny matematiky za deň sa dajú
zvládnuť, p. učiteľke Kučerovej, vďaka ktorej
vieme, že aj spievanie Stille Nacht môže byt
zábava, takisto aj pánovi riaditeľovi a, samozrejme, pani učiteľke Cintulovej a pánovi
učiteľovi Brezovi, vďaka ktorým vieme speakovať po anglicky o sto šesť. Zároveň sa Vám
chceme ospravedlniť za všetky problémy,
ktoré sme vám spôsobili častokrát kvôli našej
nezodpovednosti, ľahostajnosti, lenivosti, neposlušnosti či drzosti.

Vzácna návšteva v škole

Najväčšia vďaka však patrí našej triednej pani
učiteľke Janke Zbojovej, vďaka ktorej sme bez
problémov zažili krásne tri roky, na ktoré nikto
z nás nezabudne...
Vážený pán riaditeľ, učiteľský zbor, milí žiaci,

teraz, keď sa naše spoločné chodníčky
rozchádzajú, vám môžeme sľúbiť, že našu základnú školu budeme reprezentovať, robiť jej
dobré meno a v dobrom na ňu spomínať.
Nastal čas, aby sme vám všetkým ešte raz vyslovili vďaku a dovoľujeme si povedať – ELITA
ODCHÁDZA!
Johanka Bartošová a kolektív 9. ročníka

Skrášlenie okolia
školy
Žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci sa
v mesiaci jún podieľali na úprave okolia školy.
Obnovili sa záhony výsadbou nových kríkov
a kameňom, vytvorili sa nové kvetinové záhony a drevené zásteny s bylinkami. Ďakujeme p. T. Urbanovi za odbornú konzultáciu,
p. P. Dedíkovi za zvýhodnenú cenu drevín, p.
J. Matlákovej za drevené záhony, obecnému
úradu za poskytnutie nákladného auta a všetkým, ktorí sa pričinili k tomuto vytvorenému
dielu za ich vykonanú prácu.

Jedného dňa mi zazvonil mobil. Ozval sa milý
hlas pani Bubeníkovej. „Rada by som prišla
do školy, deťom rozdala knihy a podporila
ich tak v čítaní.“ Veľmi som sa tomu potešila.
Pani Margita Bubeníková, učiteľka na
dôchodku, prišla a priniesla deťom knihy
s tematikou povestí. Vysvetlila, čo je povesť
a porozprávala rôzne príhody zo svojej mladosti. Rozpovedala im, ako chodili kedysi deti
na koncoročné výlety, ako prvýkrát uvidela
hrad Beckov. Nezabudla podotknúť, že práve
jej starká jej ako prvá rozprávala povesti. Potom ich ona rozprával svojim deťom a tí zase
svojim. Deti v triede ani nedýchali, boli z toho

nadšené. Vtedy som si uvedomila, aké vzácne
poklady v sebe ukrývajú aj naši starší spoluobčania, len si treba nájsť čas a počúvať ich.
Nakoniec sme deťom rozdali knihy povestí.
Dostali úlohu prečítať jednu povesť z knihy
a napísať jej reprodukciu. O mesiac sa stretnutie zopakovalo. Na oplátku zase deti rozprávali povesti pani Bubeníkovej.
Bol to veľmi príjemný čas, z ktorého sme mali
hodnotný zážitok, za čo veľmi pekne ďakujeme pani Bubeníkovej.
Verím, že sa ešte
takéto stretnutia zopakujú a podporia tak
v deťoch lásku ku knihám a ich čítaniu.
RP

ZRŠ
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Spomienka na Pavla Šprincla

Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
mal rád život a mal rád nás.
„Tvojim verným, Pane, život sa neodníma,
ale iba mení.“
V Teba som dúfal, nebudem zahanbený.

Narodili sa:

Sofia Aluna Kusendová • Sára Anna Polláková • Lukáš Pacek •
Hanka Barinková

S pretrvávajúcim zármutkom v duši pripomíname, že 3. júna 2021 uplynulo dvadsaťpäť rokov, čo nás opustil vo veku 49 rokov náš milovaný manžel, otec a starý otec
Pavol Šprincl.

Manželstvo uzatvorili:

Jakub Rýdzi a Lucia Lacková • Peter Cibula a Gabriela Straková
• Pavol Porubský a Veronika Sládková • Lukáš Unčík a Kristína
Slezáčková
Blahoželáme

50 rokov: Roman Bánovský • Monika Striežencová •
Alena Ondreková • Dana Ivanová • Antónia Bánovská
60 rokov: Norika Straková • Eugen Jurovich

65 rokov: Mária Šrámková • Zuzana Tehlárová • Anna Šimovcová
70 rokov: Ing. Peter Dedík • Anna Endelová • Eva Vlnová •
Daniela Zverbíková • Štefan Toman

Pamiatka na neho je stále živá v našich srdciach. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca manželka, dcéra a dvaja synovia s rodinami.

Svadba na matrike a v kostole 3. júna 1967 p. Viselka. a vdp. Šebík.
Pavol Šprincl zomrel v deň výročia sobáša. Aj to prináša život.

75 rokov: Jaroslava Bánovská • Jozef Šrámka
85 rokov: Margita Bubeníková
Rozlúčili sme sa:

Ivan Psotný • Angela Psotná • Július Pavlovič • Jaroslava Bánovská

Z minulosti jednoty dôchodcov

Nedožité jubileum

Vážení a milí seniori, bývalí členovia Jednoty dôchodcov, tí, čo neodišli
na večný odpočinok! Pozývam vás zaspomínať si na náš prvý výlet.

V tomto roku 24. júna uplynie 15 rokov od
úmrtia Rudolfa Baníka, ktorý by sa bol 11.
júla 2021 dožil okrúhleho jubilea 80 rokov.
Spočíva v beckovskej zemi...

22. septembra 1999 sme sa vybrali na celodenný výlet, aj keď práce
v záhradkách bolo ešte dosť. Ráno, už pred siedmou hodinou, bol
pristavený autobus, zaželali sme si príjemnú cestu a pekné zážitky.
Prvá zastávka bola v Hlohovci – múzeum. Vedenie výrobne vianočného skla nám umožnilo návštevu ich pracoviska. Videli sme, ako sa
prácne vyrábajú vianočné ozdoby, kto mal záujem, mohol si za výrobnú cenu aj zakúpiť.
Pokračovali sme do Topoľčianok. Hodinu čakania do múzea sme vyplnili návštevou žrebčína, sprevádzala nás pani z riaditeľstva, videli sme
dostihové koníky – bol to zážitok! Prekvapil nás sprievodca múzea,
starý pán s kočkou na pleci, privítal nás straníckym pozdravom a vyprával blbosti. Prehliadku sme si urobili sami.

Navštívili sme Nitru, prešli sme si centrum, nakúpili, zjedli zmrzlinu.
Vracali sme sa cez Hlohovec, u „Jaštera“ sme zjedli vopred objednanú
večeru, k tomu pohár vínka.
Prežili sme jeden pekný deň – vďaka p. starostovi Pavlovičovi a obecnému zastupiteľstvu za úhradu autobusu.
Zdroj: Kronika ZO Jednoty dôchodcov v Beckove

Na svojho manžela, otca a starého otca
s láskou spomínajú
manželka Tatiana, dcéry Tatiana a Martina
a synovia Rudolf, Miroslav a Richard s rodinami.
Blahoželanie

Ku krásnemu jubileu – 85. narodeninám
– želáme našej prispievateľke, bývalej kronikárke, sprievodkyni na hrade, čestnej
predsedníčke ZO Jednoty dôchodcov v Beckove a pani učiteľke na dôchodku Margite
Bubeníkovej veľa zdravia, telesnej i duševnej sviežosti, aby ešte dlhé roky prispievala
nielen do Beckovských novín, ale aj aktivizovala „pokojné životy“ našich seniorov.
Redakcia BN

Opis pre mamičku
Moja mama má pekné meno Janka. Je to 40-ročná dáma s dvomi
synmi. Jej oči sú tmavo zelené ako sova. Jej vlasy sú hnedé a má ich
zopnuté v peknom cope. Keď vidím jej úsmev, hneď mám lepšiu náladu. Je veľmi vysoká. Skoro ako žirafa. Nie je ani tučná ani štíhla, je tak
akurát. Veľmi rada pestuje bylinky aj kvety. Náš psík Džeky jej všetko
podupe, a to je škoda. Žiadnej výzvy sa nebojí a je odvážna. V našej
domácnosti by sme bez mamy neprežili ani jeden deň. Je tvorivá, keď
treba pomôže, výborne varí a pečie chlebík.
Mám ťa rád! Tvoj Tomi (žiak 4. ročníka)
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DEŇ MATIEK - 8. máj
Máma
je těžké projít pokojem a nepotkat Tebe  
si všude i na stenách bílých jako plátno
promítací plátno, kterým běží první dějství
druhé, třetí to čtvrté kdosi ustřihl
otevřu skříň a v ní visí celý život
jaro, léto, podzim i zima několikrát po sobě
visí v ní vůně mýdla, tvého mládí, Tebe
chci si ji zapamatovat

Drahé naše mamy, milé staré mamy! V tento
sviatočný májový deň vás všetkých zo srdca pozdravujem.

Každý z nás poznal alebo stále pozná človeka, ktorého si váži a zároveň obdivuje. To
najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť skôr, ako vieme chodiť, to je slovo
je MAMA. Dala nám to najcennejšie – život. Matka – najkrajšia bytosť na svete. Každý povie, že mama je najkrajšia, najlepšia
a moja. Možno už nie krásou, výzorom, so
svojimi vráskami, ale tým, čo má vo svojom vnútri. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu,
majú sa komu zdôveriť so svojimi boliestkami. Má len jedno srdce, v ktorom je však dosť
miesta pre lásku – môže ju prijímať či rozdávať všetkým svojim blízkym.

otočím se a Ty sedíš v křesle
vidím Tvůj úsměv a chci Tě pohladit
bojím se, že by ses rozplynula
tak tu chvíli sbírám jako zrnka prachu
které víří vzduchem

je těžké projít pokojem a nepotkat Tebe
ještě těžší by bylo, kdyby tomu tak nebylo  
Silvia Hlavová

Dospelá
a ja, ja už smiem všetko
všetko čo nedovolila mi mať
a ja, ja už smiem všetko
čo nesmela som a chcela mať
potkýnať sa o vlastné chyby
potrhané ideály po nociach zošívať
láske špúliť malinové pery
pred snom slzy pod vankúš ukrývať
po každom páde vedieť aj vstať
obité kolená sukňami si zakrývať
a šrámy čo hyzdia mi dušu?
pripomínať si po každý krát
a ja, ja už smiem všetko
len Teba som mala viac počúvať

Má len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku,
ktorú nám celý život rozdáva plným priehrštím, prijímame so samozrejmosťou ako
každodenný chlieb. Matka nás učí milovať
sa navzájom, všímať si ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným voči ich starostiam. Učí nás
prijímať premeny v prírode i v živote. Taká
je alebo bola naša drahá mama, ktorá vie
a vedela nekonečne ľúbiť.

Silvia Hlavová

Keď hovoríme o matkách, musíme hovoriť
i o deťoch a otcoch. Všetci spolu tvoria rodinu. Nech sú naše rodiny dobrými stromami,
ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte
stromy, podľa šľachetnosti zasa nás ľudí, naše
rodiny, naše slovenské matky. Až keď stratíme mamu, potom pochopíme pravý význam
tohto slova.
K tohtoročnému sviatku vám želám veľa zdravia, šťastia, vnútornú pohodu, pokojný a dlhý
život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí. Prajem vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť vás.
Aby ste milovali a boli milované, naše nenahraditeľné MAMIČKY.

ZT

Fotky: Z. Tehlárová, K. Kučerová, D. Badžgoňová, D. Jarábková, S. Hlavová.
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Spomienka na prvé vysvedčenie
Nuž, siahla som po nej do mojej pamäte
a vrátila sa o niekoľko desaťročí do minulosti. Pamätám sa, aká nedočkavá som bola
do chvíle, kým mi moja pani učiteľka v prvej
triede, Ruženka Hubinová, podala moje prvé
vysvedčenie. „Juchú!“ Od radosti som v duchu vykríkla, a potom som spokojná odkráčala domov. Mala som zvláštny pocit – odteraz
si budem vedieť sama prečítať rozprávky,
ba i dlhokánske povesti. Tie som veľmi rada
počúvala, túliac sa k svojej staršej sestričke,
ktorá čítanie ako štvrtáčka už plynule zvládala. Často sa stalo, že k nám znenazdajky,
potichúčky pricupkalo naše mačiatko. Bolo
spokojné, s plným bruškom, pretože sa mu
vždy ako prvému ušla dávka čerstvého mliečka od našich kravičiek. Babička mu odlievala
mliečko za odmenu, pretože chránilo komoru
s truhlou plnou obilia od myší. Stalo sa ďalším sestriným poslucháčom. Keby vedelo, že
v jednom z príbehov, ktoré mi sestrička čítala,
vystupuje práve taká mačička ako bola ona,
a to aj so svojím kamarátom, tiež takým psíkom, akým bol náš Lordík. Túto knižočku od
Josefa Čapka – O psíčkovi a mačičke, som si
počas prázdnin často otvárala, pomaly sama
čítala veselé príbehy nerozlučných, huncútskych kamarátov. Začínali sa slovami:
„Keď psíček a mačička ešte spolu gazdovali,
mali pod lesom malý domček a tam spolu bývali. Jedného dňa zbadali, že majú vo svojom

domčeku veľmi špinavú dlážku.

„Počúvaj, havko,“ vraví mačička, „tá dlážka je
voľajaká špinavá.“
„Aj mne sa zdá, že je už voľajaká veľmi špinavá,“ vraví psíček, „len pozri, aké mám zababrané labky od tej dlážky.“

„Strašne špinavé ich máš,“ vravela mačička,
„fuj, to je hanba! Musíme tú dlážku umyť.“
„Dobre,“ povedal psíček, „ale ako to spravíme, keď tu nemáme kefu?“

„Na to som už myslela,“ vraví mačička, „veď
ty máš na sebe také hrubé a ježaté chlpy, ako
sú na kefe, a tak môžeme tú dlážku vyrajbať
tebou.“
„Dobre,“ povedal psíček.

Mačička vzala mydlo a hrniec s vodou, kľakla si na zem, vzala psíčka ako kefu a vydrhla
psíčkom celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá,
ale čistá veru nebola.
„Mali by sme ju ešte niečím suchým poutierať,“ vraví mačička.

„Tak vieš čo, ja som už celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mäkké chĺpky
ako ten najlepší uterák! Teraz zasa vezmem ja
teba a vysuším tebou dlážku.“

Vzal mačičku a poutieral celú dlážku mačičkou. Dlážka bola teraz umytá a suchá, ale zato
psíček a mačička boli mokrí a strašne špinaví

Spievankové okienko je pootvorené
Uplynulý rok 2020 sme prežili, čo sa týka kultúrneho života v našej obci, akoby vo vzduchoprázdne. Vzhľadom k obmedzeniam,
ktoré sme väčšinou všetci brali ako povinnosť
a ich dodržiavanie sa zaradilo do nášho života, sme v jeho priebehu len spomínali na podujatia, ktoré sme si museli odrieknuť, pretože boli zrušené. Preto sa po ročnej prestávke
(v roku 2019 to boli napr. podujatia zachytené v BN č.2/2019 - úspešné vystúpenie BSZ
pri spomienkovej slávnosti k 100. výročiu
narodenia rodáka, najdrahšie predávaného
maliara v Európe Ladislava Mednyánszkeho)
opäť vraciam k rubrike Spievankové okienko.
Dôvod je nasledovný:

Na začiatku milénia, v roku 2001, sa skupina
nadšencov z Beckova, ktorí ešte k tomu disponovali „zlatom v hrdle“, ochotne a vďačne zoskupila. Pod vedením svojej dirigentky
Mgr. Anežky Ilavskej prvýkrát vystúpil tento
spevácky zbor pri odhalení pamätnej tabule
nášmu rodákovi Jánovi Ondrejovičovi, priemyselnému dizajnérovi, ktorý tragicky zahynul v roku 1991. Bolo to pri spomienke na 10.
výročie jeho úmrtia (v januári t.r. uplynulo 30
rokov od jeho smrti).

Potom nasledovali rôzne podujatia a akcie
v Beckove a okolí, ktoré svojím programom
obohatili speváci Beckovského speváckeho

od toho, ako jeden druhým tú dlážku umývali.
„No, vyzeráme,“ povedali si obaja. „Takto
nemôžeme ostať, veď by sa nám každý smial!
Musíme sa vyprať!“

Keď som si sama prečítala ďalšiu stranu,
spokojne som zatvorenú knižočku odložila
na novučkú školskú poličku, na ktorej bolo
na čestnom mieste vystavené moje prvé vysvedčenie.
Ing. Darina Jarábková

zboru. Po piatich rokoch pôsobenia nahrali
svoj prvý zvukový nosič – CD s titulom Beckovský spevácky zbor 2006. Pri príležitosti 10.
výročia svojho vzniku získal spevácky zbor
ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja za rozvoj kultúry.
Nuž, žijeme vo roku 2021 a Beckovský spevácky zbor znova „oslavuje“. Tentoraz však
potichu, bez spevu, iba v srdci každého jeho
člena je úprimná túžba živená nádejou, že
čoskoro sa skončí toto neželané, pandemické
obdobie a spev nášho zboru bude spríjemňovať, obohacovať a sprevádzať všetky kultúrne podujatia, ako tomu bolo v uplynulých
dvadsiatich rokoch.
Ing. Darina Jarábková
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Redakčné stretnutie na hrade
Počas prípravy tohto čísla Beckovských novín
sme sa dohodli na stretnutí na Beckovskom
hrade. Máme ho blízko a patrilo by sa, aby
sme boli informované takpovediac z prvej
ruky – či na vlastné oči. Sprevádzal nás kastelán Ľubo Mordin. Ako sprievodca patrí k tým,
čo vedia zaujať i poučiť – aj nám priamo ukázal výsledok doterajšieho úspešného reštaurovania priestorov hradu. Každá z nás si mohla utvoriť názor. Aj vďaka tejto prehliadke by
sme mali byť schopné dať odpoveď na rôzne
všetečné otázky o hrade, ako napríklad či je
hrad pre obec potrebný a prínosný alebo je
záťažou, či sa na hrade za posledných 25 až
50 rokov dačo dobré urobilo, prečo sa obec
stará len o hrad a pod.
Dovoľte mi malú poznámku: Dedín na Považí je dosť, mnohé sú si podobné ako vajce
vajcu, ale tá naša je jedinečná práve hradom
a významnými ľuďmi, ktorí sa v priebehu ti-

Zobudilo ma ráno...
Zobudilo ma ráno. Teda skôr kroky slnka. My,
ktorí bývame pod hradom, musíme chvíľu
počkať, kým sa preštverá bralom. Už-už cítiť
jeho lúče, avšak ešte stále putuje kdesi nad
slivkovou alejou. A náhle, akoby ho samo
nebo vypľulo, vykotúľa sa a začne hriať. Až
počuť, ako si samou úľavou povzdychne. Netuší, že kým ono kráčalo oblohou, moje kroky
viedli zemou, krajinou, záhradou, že moje kroky chladili kvapky rosy v tráve. A okrem tých
mojich aj drozdovi, trasochvostovi bielemu či
žltochvostovi domovému. Kŕdle malých ope-

sícročia v nej narodili, pôsobili alebo zomreli.
Tomu, čo po sebe zanechali pre svojich potomkov (teda pre nás), sa hovorí kultúrne dedičstvo, o ktoré sa obec musí starať, aj keď
všetci obyvatelia túto potrebu necítia. Je to
v poriadku, každý človek je iný, má iné potreby, záujmy, iné možnosti.

S kultúrnym dedičstvom, do ktorého patrí aj
náš hrad, je to ako so starým nábytkom po
prababke. Keď ho vyhodíme, po rokoch nám
začne chýbať a ľutujeme, čo sme z nerozvážnosti vykonali. Ale už je neskoro. Nielen preto, že to bola vzácna starožitnosť, ktorú sme
teraz mohli dobre predať. Na onen predmet
boli viazané aj naše spomienky a jeho strata
nás citovo aj mentálne zasahuje.
Takže dajme šancu aj dnešným „odporcom“
kultúrneho dedičstva dozrieť a pochopiť, že
máme klenot, o ktorý sa nielen musíme, ale

rencov, ktorí si pletú hniezda v blízkosti našich životov. Len tak, potichu, nebadane a za
spevu, ktorý počuť od východu až po západ,
až pokým ich spev nepohltí deň, aby nás prikryla noc. Záhrada postupne vydáva svoje
tajomstvá. Stačí sa k nej nakloniť, ovoňať ju,
počúvať jej šepot. Šepká príbehy. O bosých
krokoch včiel, ktoré obťažkajú fialové minarety levandúľ, o motýľoch s dlhými sosákmi,
o čmeliakoch nazerajúcich pod žlté sukne
kvetov cukín. A ja tým príbehom načúvam. Sú
pre mňa rozprávkami, v ktorých z malého semiačka, ukrytého pod zemou vyrastie rastlina,
strom, krík. Zázrak. Rastú a zrastajú so zemou

Moja rodná dedina, môj BECKOV
Miesto, kde som sa narodila, miesto, kde
som vyrastala, miesto, ktoré nazývam domovom. Toto miesto je tiché, pokojné. Každý sa
s každým pozná. Áno, mojím domovom je
dedina. Jej ľubozvučný názov je BECKOV.

Táto krásna a pôvabná dedinka je známa každému svojou históriou. Keď som bola mladšia, pripomínala mi svojou panorámou dlhú
rieku. Život sa tu podobá životu v raji. Mám
tu všetko, čo k životu potrebujem – rodinu a
priateľov. Slovami sa ani nedá opísať, čo všetko ma tu fascinuje. Človek sem musí zavítať,
aby spoznal čaro a krásy našej dediny.
Každé ráno ma budí slniečko, svojimi lúčmi
ma šteklí po tvári a dáva mi znamenie, že
je čas vstávať. Veru, že sa tu oplatí vstávať
skôr. Prečo? Keď sledujem tie nádhery z poza
okna, mám chuť vyletieť z postele ako vtáčik
z hniezda. Oproti  môjmu domu sa týči majestátny hrad. Perla Považia. Pohľad naň mi
denne vždy vyplní prázdno na duši a dobije
ma energiou.
Ranné prebúdzanie pri nádherných spevoch vtáčikov je to najkrajšie, čo môžem počuť. Najradšej chodím na prechádzky po
dedine a blízkej prírode, pretože svoju krá-

su ponúka nonstop. Večer celá dedina podľahne nočnej atmosfére, lampy sa rozsvietia,
ich lúče padajú na domčeky.

Toto je môj skromný domov a ja som hrdá, že
žijem v ňom. Vždy si budem uchovávať v duši
obraz môjho domova ešte z detských čias.
Z prítomnosti mojich najbližších. Nevedela

aj radi staráme, lebo chceme. Pre dobrý pocit, pre hodnotu veci samotnej, aj pre našu
úroveň, ktorú tým získavame. Veď schopnosť
ničiť z nás nerobí ľudské bytosti, ani tvorcov...
Až keď postavíme „hrad“, teda niečo, čo nás
presahuje a neskončí s nami, až vtedy sa stávame hodní slávy a úcty našich potomkov.
DB

spolu s nami. Brezy, lipy, pagaštany. Majestátne veže. Nemí svedkovia, ktorí čosi šumia
spolu s vetrom. Podaktoré šumia iba tíško, iné
zase krepovo zvonia. Najradšej píšem a tvorím
v záhrade. Šepot prepisujem do slov. Večer jej
kropím vodou smädné pery a ponáram sa
spolu s ňou do tmy. Noc sa zakráda a obaľuje nás svojimi tieňmi. Slnko vystrieda mesiac
a hviezdy ako drobné bodky za každým dňom
obsypú nebo. A ja, ja už čakám, kedy ma opäť
zobudí ráno, teda skôr kedy ma zobudia kroky
slnka nad Beckovom...
Silvia Hlavová

by som si predstaviť krajšie miesto pre mňa
a moju rodinu, prežila som tu najkrajšie detstvo v kruhu mojej rodiny a priateľov. V mojej
mysli sa nachádzajú nezabudnuteľné zážitky,
prežité v tomto očarujúcom kúsku sveta, ktorý pre mňa znamená stred vesmíru.
Je to moje malé vyznanie. Medzi hrdých obyvateľov určite patrí väčšina z nás.
ZT
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Ferdiš Duša - Z Beskýd do Beckova
Dnes vám priblížime život a dielo ďalšieho
moravského umelca (po Ludvíkovi Dvořáčkovi z Brna, BN 1/2017, s.16), ktorý stvárnil
Beckovský hrad počas jednej zo svojich ciest
na obľúbené Považie, kedy sa dostal aj do
nášho Beckova.
Ferdiš Duša (13.01.1888 Frýdlant nad Ostravicí – 1.12.1958 Frýdlant nad Ostravicí), grafik,
ilustrátor a maliar, keramik a maliar porcelánu. Označuje sa za sociálneho expresionistu.
Pochádzal z chudobnej železiarskej rodiny,
jeho otec umrel v roku 1902 po úraze v hute
a syn musel pomáhať živiť rodinu. Od roku
1903 sa učil maľbe na porcelán a keramiku
v smaltovni Postelberg. V rokoch 1905/6 až
1910 zbieral skúsenosti v dielňach remeselníkov a umelcov na cestách počnúc Prahou cez
Nemecko po Rakúsko-Uhorsko. Nezískal akademické vzdelanie, iba (vraj) krátko študoval
v Drážďanoch u grafika Maxa Slevogta. Začínal ako remeselník v roku 1910 v Dohnalovej
maliarskej dielni v Jablůnce u Vsetína a v keramickej dielni v Rožňove pod Radhoštěm,
kde neskôr založil keramickú manufaktúru,
ďalšiu v Kunčicích pod Ondřejníkem (1913).
Prvýkrát vystavoval v roku 1914 vo Frenštáte
pod Radhoštěm na prvej výstave umeleckého
spolku Koliba, ktorý založili s F. Hlavicou.
V roku 1915 bojoval v prvej svetovej vojne na
ruskom fronte v Haliči, od roku 1916 pracoval
v skupine vojenských maliarov na Slovensku,
Balkáne, Poľsku, Rusku a severnom Taliansku.
Po vojne si otvoril vlastnú keramickú dielňu
vo Frýdlante a maľoval na porcelán (1919 1924). Stal sa členom Obce umeleckej tvorby na Morave Koliba (1919 - 1922), podieľal
sa na založení časopisu Kněhyne, neskôr bol
členom Skupiny výtvarných umelcov v Brne
(1922-1926). Od roku 1924 sa naplno venoval
grafike a maliarstvu. Oženil sa s Arnou Holoubkovou (1928), manželstvo zostalo bezdetné. V roku 1928 sa presťahoval do Prahy,
kde mal na Spořilově dom s ateliérom. Bol
členom SČUG Hollar, s ktorým niekoľkokrát
vystavoval, a Umeleckej besedy; v Brne Skupiny výtvarných umelcov, aj členom Zväzu
čs. výtvarných umelcov. Do svojho rodiska,

Frýdlantu, sa vrátil v roku 1955. Mal dom na
Hukvaldsej ulici, kde si postavil keramickú
dielňu a ateliér. V rokoch 1959 – 2006 v ňom
bola zriadená pamätná izba Ferdiša Dušu; od
roku 2008 je otvorená v Kultúrnom dome vo
Frýdlante nad Ostravicí.

Ferdiš Duša, odmalička vnímavý na sociálne protiklady, bol vo svojej umeleckej
tvorbe ovplyvnený nemeckým expresionizmom i básnickým dielom Petra Bezruča.
Výrazovo i tematicky sa umelecky vyhranil
predovšetkým ako grafik (bol majstrom drevorezu) v 20. rokoch: cykly: Frýdlantské hutě,
Dík poutníka (1916-1917) – inšpirácia Karpatmi, Chudí a ponížení (1920), Slovenské obrázky (1920), Těšínsko (1920), Smutná země
(1921), Peklo práce (1922), Život člověka
(1923), Hříčky (1928), Ban Strachinič (1931),
Pražské mosty a Vltava (1932), Dolu Váhom
(1933). Podobne ako aj iní umelci z jeho generácie podnikal cesty po Európe, na Slovensko,
do Talianska, Nemecka, Švajčiarska, Ukrajinu.
Z ciest na Slovensko vznikli grafiky i akvarely,
napr. Slovensko v Čičmanech a Valašské Belé,
Tatry (1936), Slovensko (1938), Bílé Slovensko
(1953). Aj počas pražského pobytu sa neustále vracal k rodnému Tešínsku (Těšínsko, 1938),
ilustroval diela Petra Bezruča (Slezské písně),
Karla Čapka (Hordubal), J.A. Komenského (Labyrint světa), A.M. Tilschovej (Haldy), Vojtěcha Martínka, venoval sa drobnej a užitej grafike, maľbe na sklo v štýle ľudových obrázkov
(súbor Jánošík, 1938)a maľbe. Tvoril plagáty,
novoročenky, písal básne a rád fotografoval.
V roku 1938 v Brne vydal štúdiu o ľudovom
drevoryte v XVIII. a XIX. storočí.
Duša vo svojom diele stvárňoval protiklad
dvoch svetov – svet priemyslu, ako ho videl
v ostravských hutách, a svet prírody a vidieka, ako ho spoznal na svojich cestách najmä
po slovenskej krajine, v jeho pominuteľnosti,
podfarbený romantickým smútkom.
Dušovo dielo je sústredené v mnohých galériách a múzeách i v súkromných zbierkach.
Najväčší súbor jeho diel vlastní Galerie výtvarného umění v Ostrave. SNG v Bratislave
má 128 diel, medzi nimi aj drevorez Beckov
(G 1129) – na obrázku.

„Do vinárny u Paukertů chodíval i malíř Ferdiš
Duša... Byl z Beskyd a měl na své tváři něco
pěkného z těch krásných hor. Všichni jsme ho
měli rádi. Nebyl veliký ani moderní malíř. O
malířství jsme s ním však nikdy nemluvili. Maloval své krajiny smutným štětcem, ale raději
ryl dřevoryt. V tom se vyznal dobře. Vzpomínám si, že Petr Bezruč byl s jeho dřevoryty
k Slezským písním spokojen. Říkal o nich, že
jsou pravé.“ – zdroj: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Ferdi%C5%A1_Du%C5%A1a
Vystavoval od roku 1914 v Československu, Poľsku, Viedni, New Yorku, Moskve,
Petrohrade, Miláne, Benátkach a Zurichu.
Posledná výstava jeho slovenských prác sa
konala od 29. apríla 2015 do 12. júla 2015 vo
výstavnej sieni v Sobášnom paláci v Bytči pod
názvom Obrazy s Dušou.

Jeho dva obrázky Beckovského hradu pochádzajú z 30. rokov, ide o voľnú grafiku
z majetku SNG a siluetu hradu z prebalu
grafického súboru Dolu Váhom, ktorý vyšiel
v Bratislave v roku 1933 pre účastníkov bibliofilského večera – sú v ňom grafiky: Zelené pleso, Likava, Hričov a Gúty z pôvodného
cyklu Dolu Váhom s 32 drevorytmi.
Mgr. Dana Badžgoňová

Obrázky: 1) Ferdiš Duša, Beckov. 1932, 29,6 x 33,9
cm, voľná grafika, hodvábny papier, drevoryt. Zdroj:
SNG G 1129 • 2) Ferdiš Duša – vlastný portrét. Zdroj:
http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/
DU%C5%A0A_Ferdi%C5%A1_13.1.1888-1.12.1958
Text: Dr. Emanuel Posche a kol.: Encyklopedie českého výtvarného umění, ACADEMIA Praha 1975;
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdi%C5%A1_Du%C5%A1a;
•
http://biog r a p h y. h i u . c a s . c z / P e r s o n a l / i n d e x . p h p /
DU%C5%A0A_Ferdi%C5%A1_13.1.18881.12.1958.
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Komtesa Zuzana Beňovská - Móricova verná družka života

Výročia - 270. narodenia a 195. úmrtia

Móric Beňovský, hoci bol šľachtic, nemal na
ružiach ustlané. Keď mal štrnásť rokov, zomrela mu matka Rozália (1719 – 1760) a o
dva roky neskôr aj otec Samuel (1703 – 1762).
Strata opory v rodine nútila dospievajúceho
chlapca a mladého muža ťažko sa pretĺkať životom. Tak sa stalo, že sa dostal na Spiš, a to
sa mu stalo osudným.

Tam v starobylom meste Spišská Sobota sa
zahľadel do Anny Zuzany Hönschovej, dcéry
miestneho mešťana. Zuzana, tak ju obyčajne
menujeme, bola od neho o päť rokov mladšia. Narodila sa v Spišskej Sobote, ktorá dnes
tvorí súčasť Popradu, 10. októbra 1751. Jej otcom bol mäsiar Pavol Hönsch a matkou Anna
Mária, rodená Zieserová, dcéra kožušníka.
Niektorí bezdôvodne uvádzajú, že je dcérou
poľského šľachtica Henského. V seriáli Vivat
Beňovský! (1975) dostala dokonca meno Zuzana Hanská – tak sa nazýva aj jeho druhý diel.
S dátumom jej narodenia býva však problém.
V mestečku sa v tom čase narodili aj iné Zuzany Hönschové. U našej je problém v identifikácii, pretože farár ju do matriky omylom
zapísal pod menom jej matky: Anna Mária.
Meno Zuzana mu vypadlo (mal v úmysle zrejme napísať Anna Zuzana), avšak keď posudzujeme matričné údaje v kontexte, dopátrame
sa skutočnosti. Mala viacerých súrodencov.

Vzťah 22-ročného Mórica a 17-ročnej Zuzany
vyústil do sobáša. Svoje áno si povedali 20.
apríla 1768 v dedine Wielkanoc (obec Gołcza),
severne od Krakova v Poľsku. Čoskoro – 9. decembra 1768 – sa dočkali prvého dieťaťa. Išlo
o syna Samuela, ktorý dostal meno po Móricovom otcovi. V matrike je pri menách rodičov poznačené: Prevaricatores 6-ti Precepti
– Priestupníci 6. prikázania. Avšak Móricovi,
ktorý sa živil vojenským remeslom, nebolo
dopriate chlapca vidieť, pretože sa dostal do
ruského zajatia a deportovali ho na Kamčatku. Tam strávil strastiplné chvíle. Podarilo sa
mu však ujsť loďou do portugalského Macaa
na čínskom pobreží a odtiaľ do Francúzska.
Jedno z prvých rozhodnutí, ktoré tam urobil,
bolo vyslanie kuriéra na Slovensko po svoju
manželku. Ich synček však krátko predtým
(22. septembra 1772) zomrel. Zuzana nasle-

dovala svojho manžela i so sestrou Johannou
(1760 – 1782) na Madagaskar, kam sa mienil
vydať. Cestou sa mladým manželom na Ile
de France 22. novembra 1773 narodil druhý
syn Móric Karol Ľudovít August. Beňovský to
s radosťou oznámil najvyšším francúzskym
predstaviteľom. Ale ani tento syn si dlho nepožil. Zomrel 11. júla 1774 v Louisbourgu na
Madagaskare. Móric to poznačil aj vo svojich
Pamätiach: „Môj jediný syn Karol Móric Ľudovít August barón Beňovský 11. júla o siedmej
hodine ráno zomrel na tunajšiu chorobu. Jeho
smrť mi spôsobila veľký zármutok.“

Keď manželia Beňovskí po úradnej inšpekcii
opustili Madagaskar, 1. mája 1777 sa dostali
opäť do Paríža. Čoskoro – koncom roka 1777
alebo začiatkom roka 1778 – sa vrátili do vlasti. Cisárovná Mária Terézia Mórica omilostila
a 3. apríla 1778 povýšila na grófa. Odvtedy
aj Zuzana spoločensky postúpila, dostala titul komtesa (grófka). V Beckovskej Vieske,
ktorá od roku 1960 patrí k obci Kočovce, si
kúpili pongrácovský kaštieľ, či skôr kúriu. Je
zaujímavé, že si vtedy priviedli so sebou aj
najmenej šesť mladých černošiek, ktoré dali
pokrstiť. V matrike sa uvádza, že 6. januára
1779 na sviatok Zjavenia Pána prijali krst tri
dvanásťročné dievčatá (Tres Mauras, Annorum 12): Rozália, Eva a Karolína a 14. januára tri dospelé dievčatá (Adultas tres Puellas
Mauras), ktoré dostali mená Karolína, Rozália
a Jozefa. V tom čase – 18. januára 1779 – sa
Beňovskovcom vo Vieske narodila dcéra Anna
Zuzana ROZÁLIA, ktorá sa vydala za Donáta
Váradiho Sakmáriho. Pokrstil ju farár Ján Balog. Nové aktivity ich doviedli k Jadranskému
moru do mesta Rijeka, ktoré nieslo aj taliansky názov Fiume.

Dobová tlač to takto zaznamenala: „Z Fiume
16. októbra [1780]. Pricestoval sem slávny
gróf Maurice Beniowski s rodinou. Má v úmysle otvoriť obchod s uhorskými produktami a
vytvoriť značný podnik na ich prepravu.“ (Le
Nouvelliste Politique D´Allemagne, 13. 11.
1780, č. 137, s. 550). Tam 12. novembra 1780
uzrela svetlo sveta jeho druhá dcéra ŽOFIA
Augustína Monika Jozefa, ktorá si vzala za
manžela šľachtica z Boroviec Rudolfa Očkaia.

Po čase sa mladí Beňovskovci dostali znova
do Paríža. Vo francúzskej metropole nadviazali užší kontakt s Benjaminom Franklinom
(1706 – 1790), vtedy americkým vyslancom vo
Francúzsku. Zuzana mu napísala 6. júla 1782
v Passy svoj prvý list z piatich zachovaných.
14. apríla 1784 sa Móric so Zuzanou vypravili
z Londýna do USA. Ale už 25. októbra 1784
Móric opúšťa Ameriku. Z prístavu v Baltimore
sa vypravil na svoju druhú expedíciu na Madagaskar, tentoraz nie z úradného poverenia,
ale na vlastnú päsť. Manželka, keďže bola tehotná, ostala v meste, ale jej brat Pavol (1747
– 1786) sa vydal na plavbu so švagrom. Keď sa
začali šíriť chýry, že Móric po príchode na ostrov nešťastne zahynul (hoci v tom čase to ešte
nebola pravda), Zuzana hľadala pomoc opäť
u Franklina, chcela sa dozvedieť, čo s ním je.
Onedlho – 24. mája 1786 – však Móric naozaj

na Madagaskare zomrel pri trestnej výprave,
ktorú proti nemu vyslali Francúzi. Mladá vdova, keď sa jej to potvrdilo, rozhodla sa vrátiť
na Slovensko.
Po Móricovej predčasnej smrti žila v Beckovskej Vieske ešte štyri desaťročia. Keď 2. júna
1793 uviedli vo Viedni na scéne Landstrassertheatra Vulpiusovu hru Graf Benjowsky
[Gróf Beňovský] o údajných ľúbostných
avantúrach jej manžela, vyvolalo to nevôľu
Beňovského vdovy. Podala žalobu na pätnástich hercov a direktora divadla kvôli všeobecnej urážke rodiny, najmä s ohľadom na
nedospelé deti.

Vo Volebnom denníku z roku 1805 ju uvádzajú ako B. Zuzanu Hönčovú, vdovu po grófovi
Móricovi Beňovskom (Diarium Comitiorum
Regni Hungari?. Posonii: Typis Georgii Aloysii
Belnay, 1805, s. XXI), o dva roky neskôr v obdobnej publikácii figuruje ako Anna Hönčová
(Diarium Comitiorum Regni Hungari?. Pestini: Typis Michaelis Lederer de Füskút, 1807,
s. XXV).

Anna Zuzana prežila aj obe svoje dcéry (rozlúčili sa so svetom v roku 1816 a 1817). Zomrela 1. marca 1826 v Beckovskej Vieske. 4.
marca ju pochoval beckovský farár Pavol Hurban, otec známeho slovenského národovca.
Do matriky zaznačil: „An[nus] 1826 Mart. 4.
Comitissa An[n]a Suza[n]a de Hönsch. 79. –
R[eli]cta Excellentiss. D[omi]ni Comitis et G[ene]ralis Benyovszki Mauritii. Betzko – debilitas
senectutis.“ Za príčinu úmrtia je správne uvedená staroba, hoci vek je uvedený chybne, v
skutočnosti mala niečo cez 74 rokov. Správu
o jej úmrtí priniesli i bratislavské noviny Pressburger Zeitung (10. 3. 1826, č. 19, s. 221).
V nej sa píše: „1. marca zomrela na svojom
panstve Vieska v Trenčianskej stolici vo veku
79 rokov na starobu grófka Zuzana Beňovská,
vdova po grófovi Móricovi Augustovi von Beňovský, ktorý sa preslávil svojimi dobrodružstvami a osudmi. Mŕtve telo 4. marca previezli
do rodinnej hrobky v Beckove.“
Ľubomír BOSÁK – Patrik KÝŠKA

1. Od roku 2006 pripomína pamiatku Zuzany
Hönschovej v jej rodisku pamätná tabuľa. Nachádza sa na Sobotskom námestí na dome č.21.
Uvedený rok narodenia nie je správny.
2. Fragment listu, ktorý napísala Zuzana 9. septembra 1786 v Baltimore po smrti svojho manžela,
krátko pred odchodom z Ameriky do Európy. Lúči
sa v ňom so svojou priateľkou z Philadephie.
3. Kúria v Beckovskej Vieske. V roku 2006 ju pre zlý
stav museli zbúrať.
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Nové knihy v obecnej knižnici: november 2020 - jún 2021
• Eric de Kermel, Kníhkupectvo na Bylinkovom námestí.
Metafora 2021 - B4396

Krásna literatúra pre dospelých

• Ben Elton, Popcorn (dar). P&K - B14370

• Fredrik Backman, Muž menom Ove. Ikar BA 2015 - B14374
• Juraj Červenák, Anjel v podsvetí. Slovart 2020 - B14375

• Jana Pronská, Srdcom a mečom. Sl. spisovateľ 2020 - B14376
• Julie Klassen, Most na Belle Island. i527.net 2020 - B14377

• Gaelen Foley, Tajomný vojvoda. Sl. spisovateľ 2020 - B14378
• Julie Caplin, Kaviareň v Kodani. Cosmopolis 2020 - B14379
• Jo Nesbo, Kráľovstvo. IKAR Ba 2020 - B14380

• Agnes Martin-Lugand, Smútok lásku neodplaví (dar).
Lindeni 2020 - B14381

• Ella Carey, Dom pri jazere (dar). FortunaLibri 2016 - B14382
• Julie Klassen, Učiteľova dcéra (dar). i527.net 2013 - B14383

• Julie Klassen, Tajomstvo Pembrooke Parku. i527net 2021 - B14393
• Lucinda Rileyová, Dievča na útese. Tatran 2021 - B14388

• Lucinda Rileyová, Mesačná sestra 5. Tatran 2020 - B14389

• Peter May, Tajomstvo tretej hviezdy 5. Lindeni 2019 - B14390

• Alex North, Temný priateľ. Lindeni 2020 - B14397

• Sally Readová, Žiarivá temnota noci. DONBOSCO 2020 - B14398

• Jana Pronská, Právo na lásku. Slovenský spisovateľ 2020 - B14399
• Vladislav Doktor, Prekliaty poklad a meč. IKAR 2021 - B14400
• Janet Skeslien Charles, Parížska knižnica. IKAR 2021 - B14401
• Sofía Segovia, Bzukot včiel. Cosmopolis 2021 - B14402

Krásna literatúra pre deti a mládež

• Ransom Riggs, Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej 1.
Plus Praha 2017 - M14371

• Ransom Riggs, Bezduché mesto.
Neobyčajné deti slečny Peregrinovej 2. Plus Praha 2016 - M14372
• Ransom Riggs, Knižnica duší.
Neobyčajné deti slečny Peregrinovej 3. Praha Plus 2016 - M14373

Spoločenská literatúra pre dospelých

• Ing. Marcel Pilka, História pošty v Rakoviciach (dar).
Obec Rakovice SCHD 2017 - S14368

• Dominik Dán, V tieni. Slovart 2020 - B14392

• Marián Klčo a kol., História Rakovíc 1262 – 2012 (dar).
Tripsoft Trnava 2012 - S14369

• Julie Caplinová, Pekáreň v Brooklyne. Cosmopolis 2021 - B14395

• J.M. Hurban, Prózy a články. Kalligram a SAV BA 2014 - S14387

• Dominik Dán, Klbko zmijí. Slovart 2020 - B14391

• Táňa Keleová Vasilková, Manželky po rokoch. IKAR 2021 - B14394

OBECNÁ KNIŽNICA

• Ján Kváčala, Komenský. 2. vyd. Matica slovenská 1921 - S14386
• Anne Rooney, Príbeh biológie. FONI Book 2021 - S14403

Trocha histórie

Obecná knižnica v Beckove bola založená
ako Miestna ľudová knižnica – dokladá to
záznam z obecnej kroniky, ktorý zapísala kronikárka p. uč. Ružena Hubinová (1967–1989)
– 1. marca 1967: „Rok 1967 bol neobyčajne
pestrý na kultúrne udalosti veľkého významu. 1. marca 1967 previedlo sa v našej obci
slávnostné otvorenie MĽK za účasti občanov
a žiakov ZDŠ. Otvorenie previedol okresný
inšpektor s. M. Poruban z odboru školstva
v Trenčíne. Pri tejto príležitosti pozdravili prítomných svojím programom členovia Divadla
poézie OĽK z Trenčína.“

Nebola to však prvá obecná knižnica – úplne
„prvá“ obecná knižnica vznikla ešte v medzivojnovom období. Bola zriadená, resp. spravovaná, v súlade so zákonom č.430/1919
Sb.z. o verejných knižniciach obecných. V Považských hlasoch z roku 1928 (roč.11, č.11,
str.3), bola publikovaná správa okresného
školského inšpektora Karola Treského – Výkaz o obecných knihovniach novomestského
a jednej časti myjavského okresu podľa stavu k 17. decembru 1927. Uvádza sa tam, že
v roku 1927 sa do knižnice zakúpili knihy za
560 Kč. Knižný fond tvorilo 140 zväzkov a knihy boli uložené v skrini. Funkciu knihovníka
vykonával Fridrich Sloboda, učiteľ rímskokatolíckej školy. Informácie nám poskytla Bc.
Kristína Mutalová, študentka Žilinskej univerzity, ktorá sa v diplomovej práci venuje slovenským knižniciam v medzivojnovom období v Trenčianskom kraji.
Bližšie datovanie založenia knižnice, prípadne
ukončenia jej činnosti nepoznáme, obecná aj

školská kronika sa o tom nezmieňuje. Nevieme, ani čo sa stalo s jej knihami.

Knihovníčky

V knižnici od roku 1967 po dnes pracovalo 10
knihovníčok, ani jedna nemala odborné knihovnícke vzdelanie: Elena Hrušovská (19661976), Margita Kramáriková (1976-1991),
Emília Kusendová (1.2.1991–25.3.1991), Eva
Paulusová (12.3.1991–1.10.2000), Zdenka
Múdra (2.10.2000–30.6.2004), Mgr. Silvia
Žovincová (1.7.2004–25.2.2005), Anna Benková (25.2.2005–31.12.2008), Iveta Martišová (1.1.2009–31.12.2012), Marta Hurtíková
(1.1.2013–31.10.2016), Mgr. Dana Badžgoňová (od 1.11.2016).

Výpožičná doba

Od roku 2005 majú knižnicu v úväzku pracovníčky obecného úradu, OK je otvorená len 6
a pol hodiny v týždni, v pondelok 13.00-15.30
hod. a v stredu 13.00-17.00 hod., ale po dohovore s pracovníčkou knižnice môžete prísť
aj inokedy počas úradných hodín na OcÚ.
Kontakt: 032 77427 22.

Obecná knižnica opäť otvorená

Posledný rok bola knižnica viac – menej zatvorená z pandemických dôvodov, knižky
museli do karantény, čitatelia za prísnych

hygienických opatrení mohli vstupovať do
jej priestorov len po jednom. Dnes sme na
tom, našťastie, už dobre, obmedzenia síce
platia (rúško–rozostupy–dezinfekcia), ale je
otvorené, takže, vážení čitatelia, príďte nás
navštíviť.
Môžete si požičať nové knižky, ktoré sme pre
vás nakúpili a môžete vrátiť knihy, ktoré ste
si v priebehu 4 rokov zapožičali. Z 99 kníh sa
nám vrátilo do konca júna len 43 a 56 stále
nie: 2017 - 14 • 2018 - 19 • 2019 - 8 • 2020 - 15

Kniha z obecnej knižnice je majetkom obce,
v prípade jej straty alebo znehodnotenia je
potrebné túto knihu nahradiť, a to zakúpením toho istého titulu aj vydania (ak je to
možné) alebo nahradením stratenej knihy
inou v rovnakej alebo porovnateľnej cene –
podľa dohovoru s pracovníčkou knižnice.
Strata knihy nie je žiaden problém, môže sa
to stať hocikomu. Ak máte pochybnosti, či
ste knihu vrátili alebo nie, stačí zavolať na
vyššie uvedené tel. číslo a pracovníčka OK
vám to zistí.
V tomto roku máme zapísaných – zatiaľ – 39
čitateľov. Príďte medzi nás – čítať knihu je
ako rozprávať sa s dobrým priateľom!

Mgr. Dana Badžgoňová
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Potomkovia francúzskeho vojaka z armády Napoleona Bonaparte

V rodine Jokrllovcov od nepamäti kolovala
legenda, že sú potomkami francúzskeho vojaka z armády Napoleona Bonaparte. Do Beckova sa zatúlal po bitke pri Slavkove u Brna
v decembri 1805. Bol ranený a než sa uzdravil,
stihol sa zamilovať a zostal v Beckove. Ešte aj
to priezvisko znie tak nezvyčajne, cudzo...

Ale ako to zväčša býva, pravda je úplne
inde... Mária Vazovanová, rodená Jokerllová,
dlhoročná poštárka v Beckove, často spomínala, že jej otecko Jozef Jokerlle pochádzal
z Rakoľúb, číslo popisné 5, kde sa aj narodil
v roku 1898 a žila celá jeho rodina. Odtiaľ prišiel do Beckova. Dňa 27. novembra 1922 sa
v Beckove oženil - vzal si za manželku Annu
Vítkovú z Dolného Srnia. Tu sa im narodili tri
deti – Mária (1923), Ján (1926) a Jozef 1929.
Jozef zomrel, nemal ešte ani sedem rokov, na
zápal mozgových blán. Ján si vzal za manželku Jozefínu Škarkovú. Mali spolu dcéru Gabrielu, vydatú Zbudilovú a dvojičky Annu a
Jozefa Jokrlla. Mária Vazovanová mala dcéry
Gabrielu a Máriu, vydatú Kubičkovú, a syna
Ivana Vazovana. Gabriela zomrela, nemala
ešte ani rok.
Jozef Jokerle pochádzal z ôsmich detí. Dospelosti sa dožilo päť detí. Sestra Pavlína
sa vydala za Jána Vaculu a ich potomkovia
žijú v Beckove. Druhá sestra Anna si zobrala Jozefa Kirku a žili v Rakoľuboch, kde sú
aj pochovaní. Boli bezdetní. Brat Ján Jokerla
mal za manželku Annu Držíkovú a zostal na
rodičovskom dome v Rakoľuboch, kde rod
v tejto vetve pokračuje do dneška. Mladší
brat Pavol odišiel na robotu do Francúzska,
kde sa 24. februára 1934 v Belforte žení a berie si za manželku Annu Hemestberger. Mali
spolu osem detí. Dva mesiace po narodení
najmladšej dcérky Paulette mu manželka zomrela. Pavol sa už nikdy neoženil a sám vychoval všetkých osem detí. Jeho potomkovia
žijú vo Francúzsku.
Keď sa Mária Jokrllová 26. decembra 1945
vydávala v Beckove za Rudolfa Vazovana,
musel jej otecko na úrady do Bánoviec nad
Bebravou. Išiel vybaviť papiere k sobášu. Nevedela prečo. Snúbenci museli pred sobášom
predložiť hodnoverný doklad, že štyri generácie dopredu neboli navzájom v príbuzen-

skom vzťahu. A matrika narodených neklamala a ukázala, že jej dedko Jozef Jokerle sa
v roku 1870 narodil v Bánovciach nad Bebravou, číslo popisné 22. Tak ako on, tak aj jeho
starší brat Václav. Ich otcovi Václavovi Jokele
vydali v roku 1841 kópiu rodného listu ako
potvrdenie k vandrovnému listu. Kadiaľ viedli
jeho kroky nevieme, ale v roku 1863 sa prvý
krát oženil v Bánovciach. V roku 1867 sa žení
druhý krát s Katarínou Češík. V roku 1871
ešte bývali v Bánovciach, ale tretí syn Anton
sa už v roku 1874 narodil v Rakoľuboch, číslo popisné 5. Anton zomiera ako šesť ročný,
ale rod pokračuje v jeho dvoch bratoch. Jozef
zostal na rodičovskom. V roku 1895 sa oženil
v Beckove a za manželku si zobral Annu Balážovú z Beckova, číslo popisné 125. Jeho starší
brat Václav bol tri krát ženatý, mal s manželkami spolu osem detí. Šesť sa narodilo ešte
v Rakoľuboch, ale po roku 1903 odchádza
z domu, kde sa už nikdy nevráti. Jeho kroky
viedli do Rakúska, kde žil v mestečku Lasee,
kde aj zomrel. Dospelosti sa dožili štyri deti a
ich potomkovia žijú v Rakúsku.

Teda predkovia Jokerlovcov z Rakoľúb a Beckova prišli z Bánoviec nad Bebravou. Matrika v Bánovciach nám prezradila aj to, odkiaľ
privandroval Václav Jokele. Václav Jokele sa
narodil v roku 1822 v obci Ketzelsdorf, číslo
popisné 145. Bola to obec Koclířov pri Svitavách v Českom kráľovstve. Jeho rodičmi bol
Johann Jokele a Anna Koht.
Išlo o obec s čisto nemecky hovoriacim
obyvateľstvom nemeckého pôvodu. Často uvádzaní v neskoršom období ako českí
Nemci. Predkovia rodu Jokerle sa vyskytujú
v najstaršej zachovanej matrike po roku 1600,
takže je predpoklad, že patrili medzi prvých
osadníkov.
Jokele, Jokerle, Jokerla, Jokrla, Jokrlla sú formy priezviska aké sa vyskytujú v matrikách a
záležalo od zapisovateľa, ako priezvisko zapísal. Rakúska vetva si píše priezvisko Jokerle,
Jokerlle, Jockerle a francúzska vetva ako Jokerlé.

O obci Koclířov je prvá písomná zmienka
u príležitosti oddelenia majetku premonštrátskeho kláštora novo založenému biskupstvu
v Litomyšli. Obec bola označená pod názvom
Cunczendorph, teda Kuncova ves. Stalo sa
tak v roku 1347, keď už bola plno obývaná.
Samotný vznik obce, založenie, rozparcelovanie a vyklčovanie lesa muselo prebehnúť
oveľa skôr. Obec bola založená kolonizáciou.
Pravdepodobne to bolo zo strany premonštrátskeho kláštora. Ten určil človeka, lokátora, ktorý dostal za úlohu určitú časť územia
rozdeliť a priviesť sem obyvateľov z nemeckých krajín. A to všetko z dôvodu, že české
krajiny v tejto dobe neboli zaľudnené príliš
husto, oproti niektorým nemeckým preľudneným krajinám. Preto sa vydal náš lokátor
propagovať a lákať nových osadníkov práve
tam. Ako napovedá názov obce, dá sa predpokladať, že tým lokátorom bol Kunc. Tento
Kunc potom mal právomoc ponúkať budúcim osídlencom obmedzené daňové a robotné výhody vzťahujúce sa k pôde, na ktorej
založili svoju budúcnosť.
Dňa 10. októbra 1938 bola obec Koclířov pripojená k III. ríši. S koncom II. svetovej vojny
končí skoro 700 rokov dejín tvorených obyvateľmi, ktorí prišli túto krajinu osídliť, oživiť
a zúrodniť. Po odsunutí „nepriateľov“ republiky 28. júna 1945 sa začali dejiny opakovať
a tento kraj bol opäť osídľovaný novými obyvateľmi... Po českých Nemcoch by ste v obci
Koclířov nenašli žiadnu stopu.

Richard Novák

Mária, Ján a Jozef Jokrllovci ako deti. • Pavol Jokerlé v šatke, Jozef Jokrlla v kravate • Hrob syna v
Beckove a otca v Rakoľuboch.
Zdroj: internet, FB, matriky, rodinný archív • Foto:
Koclířov - Zlatka Hrubá, FB
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Ochranárske okienko - MO SZOPK
Ochranársku sezónu sme začali 2. februára
2021 vyrezávaním krovia v Prírodnej rezervácii Beckovské Skalice na hornej teraske nad
starým lomom, kde po 3. krát bolo vyčistené
krovie, orezaná stará 100 ročná planá hruška,
2 krát sme pálili krovie. Bola to spoločná akcia so Strážcami prírody pri CHKO Biele Karpaty. Menežmenty pokračovali v čistení sadu,
lesostepi na Lipkách a okrajov hlaváčikovej
lúky na Černigovci. Pokosené boli aj genofondové plochy Satinova lúka a celá GP Váh
pri hrádzi s odprataním polámaných haluzí
topoľov a nakosenej trávy.

Postupne sme sa prehupli do dlho očakávaného ťahu žiab. Všeobecný trend poklesu počtu
žiab sa nezastavil ani v tomto roku, klesol na
2017 ks prenesených žiab. Presnú odpoveď
na tento stav nepoznáme, predpokladá sa, že
úbytok spôsobuje veľké zarybnenie bagroviska Bodovka II., choroby a klimatické zmeny. Rýchlo sa opakujúce striedanie teplých a
studených dní (nocí) spôsobuje, že žaby majú
čoraz kratší čas na presun na liahnište a mnohokrát tam ani nedoputujú. Populácia je na
85% zastúpená starými žabami, čo svedčí o
minimálnych prírastkoch a vymieraní populácie v danej lokalite. V okolí niektoré migračné
lokality zanikli (Bodovka I., Lúka nad Váhom).
SUMÁR JARNÉHO ŤAHU ŽIAB - Trbocké
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Možnože lepší osud budú mať vstavače
(orchis). I keď apríl a prvý týždeň v máji bol
chladný, vstavač bledý (orchis pállens) začal
kvitnúť o 14 dní neskôr ako obyčajne. Na
Bukovinkách rozkvitlo na dvoch lokalitách
12 kusov. V apríli som kontroloval dva druhy
vemeníkov (dvojlistý a zelenavý) v Prírodnej
rezervácii Sychrov, napočítal som 72 listových
ružíc. Na Bukovinkách som napočítal 21 listových ružíc vemeníka dvojlistého (platanthera bifolia). V PR B. Skalice, v časti Lipky, od
4. mája postupne začal kvitnúť červenohlav
obyčajný (anacamptis morio), vrchol bol 11.
mája – 44 kusov. Na pokosenej Genofondovej ploche Váh som napočítal 11. mája 71 ružíc vstavača vojenského (orchis militáris), 15
mája už postupne kvitli. To, že minuloročná
mokrá jeseň priaznivo vplývala na vstavače,
ich podzemné hľuzy, sa zatiaľ najlepšie prejavilo na neotiney trojzubej (neotinea tridentáta). Vyrástla hojne v trsoch až so 6 rastlinami,
je to náš beckovský dominantný vstavač. 4.
mája zozkvitla prvá neotinea, postupne kvitli
takmer všade (cca do 2000 ks).
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Červenohlav obyčajný, Lipky

PR Beckovské Skalice – Hlaváčikova lúka

Vemeník zelenavý, PR Sychrov

Génofondova plocha Váh

Veľmi pekný pohľad sa milovníkom prírody
a turistom naskytol pri pohľade na tisícky
rozkvitnutých hlaváčikov jarných. Prírodná
rezervácia Sychrov bola pokosená a Prírodná
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rezervácia Beckovské Skalice, časť hlaváčiková lúka, bola na jeseň mulčovaná. Hlaváčik
začal kvitnúť od 28. marca. Len pripomínam,
že spoločenská hodnota jedného trsu je 69 €.
Medzi prvé kvitnúce divosti našej beckovskej
prírody patrí aj poniklec. Tento kvitol hojnejšie na GP Aragonitová medza v závetrí, rozkvitlo do 100 jedincov.

Užovka stromová, PR B. Skalice

Mali sme aj jednu exkurziu dobrovoľných
strážcov prírody pri CHKO Biele Karpaty 15.
mája do Prírodnej rezervácie Beckovské
Skalice, zúčastnilo sa 14 ľudí. Okrem prevádzaných menežmentov, tisícok kvitnúcich
orchideí, sme videli aj užovku stromovú. Po
Skaliciach sme si prezreli GP Váh Beckov a tri
lokality orchideí v chocholnianskej doline.

Neotinea trojzubá, PR B. Skalice

Poniklec veľkokvetý, Aragonitová medza

Teším sa na ďalšie pomyselné stretnutie pri
orchideách na B. Skaliciach, Sychrove a Drieňovom kopci.
Ing. Viliam Maslo

Orchidea pred úradom
V stredu ráno 19. mája 2021 ma čakalo
vzácne prekvapenie.

Vstavač vojenský, GP Váh

Na trávniku pred obecným úradom – ako
malý zázrak – žiarila kvitnúca orchidea!
Náhoda sa postarala aj o záverečnú bodku,
práve v ten deň prišiel na úrad aj najväčší
znalec orchideí v beckovskom chotári Ing.
Viliam Maslo, ktorý určil, že ide o neotineu
trojzubú. Aké milé, aké vzácne je obdivovať
orchideu takto blízko nás!

Neotinea trojzubá - orchidea pred OcÚ

DB

PZ Hurban Beckov
Lov zveri v revíri Beckov – poľovnícka
sezóny 2020/2021

Dňa 15. mája 2021 o 8.30 hod. PZ Hurban
Beckov predložilo komisii Slovenskej poľovníckej komory Nové Mesto nad Váhom, vedenej predsedom Ing. Jurajom Mrázikom, ku
kontrole 11 kusov trofejí jeleňov, z toho 3
kusy medailové – viď foto – 5 kusov srncov
a jeden kus dospelého diviaka.

Lukáš Pavlovič 171,08 b.

U všetkých trofejových kusov sa jednalo
o správny odstrel v rámci chovateľských zásad. Tak isto bol v zmysle nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, ako aj Okresného úradu PLO v Novom
Meste nad Váhom, vykonaný odstrel netrofejovej zveri (jelenia, srnčia a diviačia) bez závad
a v určených počtoch.

Pavol Hladký - 174,99 b

PH

Jún – mesiac poľovníctva a ochrany
prírody

Miroslav Uherčík 177,48 b.

Tento poľovnícky prívlastok bol uvedený do
života 1. júna 1959. Za viac ako šesť desaťročí
prešiel vývojom obrovskej propagandy plagátmi, prednáškami, výstavami a kultúrnymi
podujatiami. V súčasnej dobe je propagácia
tohto mesiaca šírená elektronickými médiami, čo zbiera body pre poľovníctvo. Mnohé
veci sa zmenili a treba ich akceptovať a nepokaziť to. Hlavne si pripomeňme význam
ochrany prírody a mláďat ako aj udalostí,
ktoré do dnešnej doby sprevádzali slovenské
poľovníctvo.

Ing. Lukáš Pavlovič, text a foto
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Ekologické okienko - Vtáčie búdky II. - Úspešné zahniezdenie
Sova obyčajná
(Strix aluco)

Jej deti utešene rastú,
ako vidieť na obrázkoch Petra Becka Ondrejoviča.

HRAD BECKOV prehľad podujatí: júl - august 2021
Termín: 2. júl 2021
Názov: Hradný biograf

Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedinečné zážitky, jedinečné kino.
Termín: 3. - 5. júl 2021
Názov: Slovania na hrade Beckove

Anotácia: Bolo na hrade Beckov v dávnych časoch hradisko? A zastavili sa tu aj sv. Cyril a
Metod? Aj na tieto otázky odpovie netradičné
podujatie, ktoré priblíži tajomný život Slovanov. V pondelok (5.7.) sa bude konať na hrade
ekumenická bohoslužba o 17.00.
Termín: 7. júl 2021
Názov: Beckovské slnko

Anotácia: Oceňovanie osobností – Natália Hejková
Termín: 9. - 10. júl 2021
Názov: Štyri bosorky (nočná prehliadka)

Anotácia: Nočná prehliadka v podaní skupiny historického šermu Fringia vás prenesie
do obdobia prelomu 16. - 17. storočia. Štyri
osudové ženy Uhorska: Alžbeta Czoborová,
Alžbeta Báthory, Magdaléna Zai a Anna Rosina
koketovali s mágiou. Túžili byť krásne, mladé
a milované. Dozvieme sa kruté veci, ktoré vo
svojom živote napáchali v čase vojen a nepriateľstva.
Termín: 10. - 11. júl 2021
Názov: Medový víkend

Anotácia: Druhý júlový víkend venujeme už
tradičnému podujatiu s medom a včielkami.
Tešiť sa môžete na stáčanie medu, rozprávanie
o včielkach, výstavu včelích úľov a zábavnú hru
pre rodiny s deťmi. V nedeľu aj na Divadielko
pod hríbikom.
Termín: 23. júl 2021
Názov: La Gioia (koncert)

Anotácia: LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, temperamentom a vášňou prichádza LA
GIOIA, aby poslucháčom na Považí ponúkla
jedinečný hudobný zážitok, umocnený monumentálnou a históriou dýchajúcou atmosférou

priestorov Beckovského hradu. Ako špeciálny
hosť tria vystúpi na hradnom koncerte aj rodák z neďalekého Nového Mesta nad Váhom
– tenorista Marian Pavlovič.
Termín: 24. - 25. júla 2021
Názov: Assassíni na Beckove

Anotácia: Akrobatické vystúpenia plné dynamiky. Celkom nová nacvičená choreografia.
Workshopy parkour a freerunning. Počas dňa
sme si pre deti pripravili aj rôzne stanoviská,
kde ich čo to naučíme aj vyskúšame zo zručností, ktoré museli assassíni ovládať. Tešiť sa
môžu aj napríklad na miešanie „lektvarov“ a
ďalšie aktivity.
Termín: 30. júl 2021
Názov: Hradný biograf

Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedinečné zážitky, jedinečné kino.
Termín: 31. júl – 1. august 2021
Názov: Ako Stibor kráľovnú Máriu
zachránil (hrané denné prehliadky hradu)

Anotácia: Komediálna hraná denná prehliadka
hradu v podaní divadla Z malého Ríma. Príbeh
poodhalí tajomstvo únosu kráľovnej Márie a
jej záchrany chrabrým vojvodom Stiborom zo
Stiboríc, pánom hradu Beckov. Prehliadka je
súčasťou podujatia „Cesta za dukátmi“.
Termín: 6. august 2021
Názov: Vlasta Mudríková s kapelou, hosť
Franta Uher (koncert)

Termín: 7. august 2021
Názov: Allan Mikušek a Henrich Novák
(koncert)
Termín: 8. august 2021
Názov: Divadelná nedeľa pre deti

Anotácia: Divadelná nedeľa pre deti prinesie
opäť pekné rozprávkové príbehy. V jednotlivých prestávkach medzi predstaveniami sa
potom môžete tešiť na sokoliarske vystúpenia.
Termín: 13. - 14. august 2021
Názov: O čertoch a čarodejniciach (nočná
prehliadka)

Anotácia: Komédia, ktorá poodhalí isté historicko-hysterické udalosti na Beckove v spojení
s čarodejnicami. Alebo – čo sa stane, keď sa
rozhodne ísť sám pán pekla Lucifer na inšpekciu na zem.
Termín: 14. - 15. august 2021
Názov: Dračie dni

Anotácia: Šermiari na hrade Beckov. Atraktívne
dobové hry. Cesta rytiera. Podujatie venované
aktivite štyroch hradov „Cesta za dukátmi“.
Termín: 20. august 2021
Názov: Desmod

Anotácia: Letná séria koncertov v podaní Kulyho a skupiny Desmod a ich exkluzívne akustické Unplugged verzie najväčších hitov. Príďte
si tieto vystúpenia vypočuť a zaspievať si s legendárnou kapelou.
Termín: 21. - 22. august 2021
Názov: Dobíjanie hradu

Anotácia: Dobýjačka, aká tu už dávno nebola!
Už čoskoro na Beckove môžete vidieť a zažiť
obliehanie stredovekého hradu, rôzne šermiarske ukážky a príbeh na pokračovanie, ktorý
vám ukáže súboj na život a na smrť. Tešiť sa
môžete na ukážky palných obliehacích zbraní,
dobýjanie hlavnej brány, stavanie barikády, vyrážanie tretej brány baranidlom, útok na donjon, vyjednávanie a dobový tábor.
Termín: 27. august 2021
Názov: Hradný biograf

Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedinečné zážitky, jedinečné kino.
Termín: 28.-29. august 2021
Názov: Chlieb náš každodenný

Anotácia: Podujatie venované dožinkovým
slávnostiam a porovnaniu tradícií z Poľska a
Slovenska.
Termín: 31. august 2021
Názov: Sima Martausová (koncert)

Anotácia: Koncert slovenskej populárnej pesničkárky.
Zmena programu vyhradená.
Viac info: www.hrad-beckov.sk
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