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Obecné zastupiteľstvo (OZ) na svojom 13. 
zasadnutí 18. septembra 2020 prijalo na-
sledovné uznesenia:

• uz.č.170/2020 – OZ vzalo na vedomie kont-
rolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupi-
teľstva konaného dňa 26.6.2020 bez pripomie-
nok.

• uz.č.171/2020 – a) OZ vzalo na vedomie in-
formáciu – prezentáciu projektu Detského do-
mova v Beckove. b) OZ uložilo obecnému úradu 
preveriť možnosti vyjadrenia sa k účelu využitia 
objektu.

• uz.č.172/2020 – OZ vzalo na vedomie Roz-
bor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1. polrok 2020 a 
správu riaditeľa ZŠ za šk. rok 2019/2020 bez 
pripomienok.

• uz.č.173/2020 – OZ vzalo na vedomie Sta-
novisko hlavnej kontrolórky obce k čerpaniu roz-
počtu Obce Beckov a k čerpaniu rozpočtu ZŠ 
s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 1. polrok 2020 
bez pripomienok.

• uz.č.174/2020 – OZ vzalo na vedomie Sprá-
vu o hospodárení Obce Beckov za 1. polrok 
2020 bez pripomienok.

• uz.č.175/2020 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hl. kontrolórky k úprave rozpočtu obce na 
rok 2020 č.5.

• uz.č.176/2020 – OZ schválilo úpravu rozpoč-
tu obce na rok 2020 č.5 s pripomienkou – na-
výšiť transfer OŠK – kulturistický oddiel o 500 
EUR a znížiť sumu ostatná kultúra, všeobecné 
služby o 500 EUR.

• uz.č.177/2020 – OZ vzalo na vedomie Infor-
matívnu správa hlavnej kontrolórky obce o vyko-
naných kontrolách za 1. polrok 2020 bez pripo-
mienok.

• uz.č.178/2020 – OZ schválilo text do Kroniky 
obce za rok 2016 bez pripomienok.

• uz.č.179/2020 – OZ na vedomie informáciu 
starostu obce o projekte obnovy Hradu Beckov 
z Nórskych fondov.

• uz.č.180/2020 – a) OZ vzalo na vedomie 
žiadosť Ľubomíra Tinku, bytom Beckov č.618, 
o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce 
parc.č.2139/2 ostatná plocha v k.ú. obce Bec-
kov o výmere 141 m2. b) OZ neschválilo predaj 
časti pozemku parc.č.2139/2 – ostatná plocha 
o výmere 141 m2.

• uz.č.181/2020 – a) OZ vzalo na vedomie žia-
dosť PZ Hurban Beckov o prenájom pozemku vo 
vlastníctve obce parc.č.744/5 ostatná plocha 
v k.ú. obce Beckov na využívanie počas športo-
vých a kultúrno – spoločenských podujatí. b) OZ 
nesúhlasí s prenájmom pozemku parc.č.744/5 
v k.ú. obce Beckov.

• uz.č.182/2020 – a) OZ vzalo na vedomie in-
formáciu právnika ohľadne žiadosti LMT Invest 
s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Vá-
hom, k uloženiu inžinierskych sietí do pozemku 
obce.

• uz.č.183/2020 – a) OZ vzalo na vedomie 
žiadosť Jána Králika, bytom Beckov č.116, 
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce 
parc.č.5167/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
v k.ú. obce Beckov o výmere 152 m2 za účelom 
výstavby rodinného domu. b) OZ neschválilo pre-

Obec Beckov
kontakty

1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 7742 720 | starosta@obec-beckov.sk

• Hlavná kontrolórka - Zdenka Krasňanská, tel.: 
0902  911  452, 032   7742 724 | kontrolorka@ 
obec-beckov.sk 

• Matrika, evidencia obyvateľstva, podateľňa, 
stavebná agenda - Anna Benková, tel.: 032 
7742 721 | beckov@obec-beckov.sk

• Účtovníctvo, nahlasovanie vývozu fekálií - Ing. 
Ľubomír Čikel, tel.: 0903 742 725, 032 7742 
725 | uctaren@obec-beckov.sk

• Pokladňa, dane a poplatky, kultúra - Lenka 
Martišová, tel.: 032 7742 723 | dane@obec-
-beckov.sk 

• Projekty, personalistika a mzdy, majetok obce  
- Ing. Marika Jurčacková, tel.: 0917 694 611 | 
projekty@obec-beckov.sk

• Sociálne, web, knižnica, Beckovské noviny -  
Mgr. Dana Badžgoňová, tel.: 032 7742 722 | 
socialne@obec-beckov.sk 

• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné 
stredisko - Alica Stehlíková, tel.: 0907 072 382.  

2. OBECNÁ PREVÁDZKA
• Pracovníci OP - Peter Čaňo, Miroslav Malec, 
Drahomír Minárik, Miroslav Košút, vývoz fekálii 
tel.: 0904  847 222.

• Rozvoz obedov seniorom, Darina Ölvecká. 

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 
• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472.

4.	 ZÁUJMOVÉ	ZDRUŽENIE 
PRÁVNICKÝCH	OSOB	HRAD	BECKOV
• Výkonný riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 
0948 216 735 | riaditel@hrad-beckov.sk

• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032 
77427 27 | info@hrad-beckov.sk.  

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.: 032 7777 119, 0951 483 966.

7. CZ ECAV Beckov
• Nám. farár CZ Beckov - Mgr. Ondrej Peťkov-
ský, tel.: 0903 218 143, 032 6497 101 | o.pet-
kovsky@gmail.com

8.	 ZDRAVOTNÉ	STREDISKO
• Detské ambulancia - MUDr. Jana Drobná, tel.: 
032 7777 122.

• Ambulancia pre dospelých - MUDr. Lenka 
Benáková, tel.: 032 7777 350.

9. LEKÁREŇ
• Tel.: 032 7777 111.

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

Uznesenie obecného zastupiteľstva
daj prebytočného majetku vo vlastníctve obce 
parc.č.5167/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 152 m2. c) OZ uložilo finančnej komi-
sii vypracovať podmienky predaja prebytočného 
obecného majetku – pozemkov.

Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Beckov 
na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 19. 
októbra 2020 prijalo nasledovné uznesenia:

• uz.č.184/2020 – OZ vzalo na vedomie klad-
né stanovisko hlavnej kontrolórky k predlože-
niu žiadosti na poskytnutie Návratnej finančnej 
výpomoci (pôžičky) od Ministerstva financií SR 
ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 
2020 v sume 28.739 EUR.

• uz.č.185/2020 – OZ schválilo predloženie 
žiadosti na poskytnutie Návratnej finančnej vý-
pomoci (pôžičky) od Ministerstva financií SR 
ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov v roku 
2020 v sume 28.739 EUR.

• uz.č.186/2020 – OZ zaväzuje Obecný úrad 
v Beckove pokračovať v prácach na zateplení 
materskej školy v zmysle podmienok prebehnu-
tého výberového konania.

• uz.č.187/2020 – OZ schválilo navýšenie roz-
počtu obce Beckov v kapitálových výdavkoch – 
zateplenie materskej školy o sumu 15.000 EUR. 
Finančné prostriedky vyčleniť z rezervného fon-
du. 

• uz.č.188/2020 – OZ schválilo úpravu rozpoč-
tu obce Beckov na rok 2020 – zmenu č.6 nasle-
dovne:
- do príjmov obce vyčleniť z rezervného fondu 
sumu 18.000 EUR,
- z toho výdavky obce navýšiť o sumu 15.000 
EUR na zateplenie materskej školy,
- a 3.000 EUR na orezanie stromov.

   Spracovala A.Benková

Obecný úrad je pre 
pandémiu COVID-19 

otvorený až do odvolania 
v obmedzenom režime.

Zoznam daňových
neplatičov  

a ich nedoplatkov
k 31. decembru 2019 (§ 52 ods.2, písm. a) zák. 
563/2009 Z.z.) môžete nájsť na úradnej tabuli 
OcÚ. V zozname nie sú neplatiči, ktorí prejavili 
snahu o vyrovnanie a postupne svoj nedoplatok 
splácajú.

V ostatných prípadoch obec využije všetky pro-
striedky pri vymáhaní svojich pohľadávok.

OcÚ

Noste rúška!
Dezinfikujte si ruky! 
Dodržujte odstupy!
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Vývoz splaškov zo žúmp

Hľadáme dobrovoľníkov na 
celoplošné testovanie

Faktúry na e-mail

Komunálny odpad

... malé upozornenie 

Siedmeho októbra – alebo ktorýkoľvek iný, na to 
určený deň – opäť pracovníci firmy Marius Pe-
dersen, s.r.o. Trenčín, vyviezli komunálny odpad 
z našich kontajnerov. Robia tak každý nepárny 
týždeň v stredu posledné štyri roky (zmluva platí 
od 1.1.2017). Berieme to ako samozrejmosť, čo 
znamená, že táto služba v obci funguje dobre. 

Chceme však upozorniť na jeden detail: keď sa 
blíži deň vývozu, niektorí občania si myslia, že 
je potrebné smetnú nádobu naplniť až po okraj, 
a preto tam nahádžu čokoľvek, aj veci, ktoré by 
mali skončiť v separovanom zbere alebo v domá-
com komposte. Ak potrebujete nádobu vyviesť, 
lebo je v nej napr. zapáchajúci odpad, ako sú pli-
enky, vyložte ju, aj keď nie je úplne plná. Obec 
platí poskytovateľovi služieb v oblasti nakladania 
s odpadom za pravidelný vývoz KO, t.j. za zber 
a prepravu (v tomto roku 1.189,92 EUR mesa-
čne) a skládke za uloženie KO podľa váhy (58 
EUR za tonu), neplatí podľa počtu vyprázdne-
ných smetných nádob. 

Obci aj sebe pomôžeme tak, že budeme čo na-
jviac odpadu separovať – miera vytriedenia v na-
šej obci za minulý rok bola 24,42 %, čo je menej 
ako celoštátny priemer (!). 

Zjednodušene: Ak my, obyvatelia, zvýšime mieru 
separovania, tak zase obec nebude musieť zvy-
šovať poplatky za vývoz komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu, lebo na sklád-
ku pôjde menej odpadu... 

Pozri aj: Ing. Ľubomír Čikel, Keď odpad bolí. 
Beckovské noviny 4/2020, strana 16

DB

V ostatnom období nám významne narástol 
objem vyvezených žumpových vôd. To je, sa-
mozrejme, dobrá vec, pretože tieto odpadové 
vody končia tam, kde majú – v čističke odpado-
vých vôd (ČOV). Pomaly sa nám vytráca ten cha-
rakteristický zápach z niektorých lokalít obce, 
kde sa ešte stále, žiaľ, vypúšťa obsah žúmp do 
záhrad. Toto je jeden veľký ekologický problém, 
ktorý následne vyvoláva druhý. Tá kvapalná časť 
skončí v záhrade (čo by nemala), ale tá druhá, 
hustá zložka, zostáva usadená na dne žumpy. 
A až v tomto momente si mnohí spomenú na pra-
covníka obecnej prevádzky a objednajú si vytia-
hnutie tohoto hustého kalu. Veľakrát a v dobrej 
vôli pomôcť občanovi, aj napriek zákazu vyberať 
takýto kal, len spôsobia zbytočne niekoľko ná-
sledných problémov.

Výveva na fekále je dimenzovaná na určitú kon-
zistenciu odpadových vôd. A práve táto hustá 
zložka ju môže nenávratne vyradiť z činnosti. 
Výtlačné čerpadlá na prečerpávacej stanici 
sú taktiež dimenzované na určitú konzistenciu 
a táto hustá zložka ich môže vyradiť z prevádzky. 
To už je vážnejší, ale aj výrazne drahší problém. 
Jedno výtlačné čerpadlo stojí cca 5.000 EUR 
a v prečerpávacej šachte sú tri. Prípadný repas 
jedného stojí cca 2.500 EUR. Funkčné musia 
byť minimálne dve.

Najväčší problém ale nastáva v ČOV. Tá potre-
buje pre svoju správnu činnosť pravidelný prí-
sun čerstvého „živého“ materiálu, ktorý dokáže 
prejsť jej čistiacim biologickým procesom. Dlho-
dobo usadený kal je ale mŕtvy materiál a naviac 
je toxický pre baktérie, ktoré zabezpečujú roz-
klad a spracovanie fekálií. Po vypustení jedného 
fekálu (8 m3) môžu uhynúť všetky baktérie a celá 
ČOV je tým pádom nefunkčná. Jej reštart je 
pomerne zložitá a náročná záležitosť, ako zno-
vu naštartovať biologické procesy potrebné pre 
správnu činnosť. Na získanie živého biologické-
ho materiálu sme odkázaný na okolité ČOV, či 
majú dostatok a či nám ho vôbec poskytnú.

A prečo to takto rozpisujem? Aby sme všetci 
pochopili, že vývoz žumpy nie je len o vytiahnutí 
a vypustení. Je to náročný a presne stanovený 
proces, nastavený tak, aby sa z odpadovej vody 
stala voda, ktorá sa môže naspäť vypustiť do re-
cipientu.

A píšem to aj preto, aby neboli občania prekva-
pení, keď im pracovníci OP odmietnu takýto kal 
vytiahnuť. Na OcÚ vedieme veľmi presnú eviden-
ciu vývozu každej jednej žumpy. A vieme odhad-
núť, čo asi nájdeme v žumpe, ktorá sa vyváža 
jeden alebo dvakrát ročne.

Obdobným problémom ako kal sú odpady, ktoré 
do žumpy jednoducho nepatria. V prvom rade 
sú to hygienické vlhčené obrúsky. Tie sú naj-
častejším likvidátorom zasa technologickej časti 
čistiaceho procesu. Dokážu sa namotať na po-
hyblivé časti vývevy alebo upchať filtračný kôš na 
prečerpávacej stanici. Dochádza k jeho sústav-
nému upchávaniu a naozaj neželám nikomu jeho 
čistenie. A pracovníci OP to musia veľakrát čistiť 
aj niekoľkokrát denne. 

Pri zistení súvislej vrstvy týchto vreckoviek pra-
covník OP odmietne vytiahnutie takejto žumpy. 

Ešte musím spomenúť aj mastnotu, oleje a zvyš-
ky jedla. Toto sú tiež odpady, ktoré do žumpy 
nepatria. Oleje sa odovzdávajú na OP a zvyšky 
jedla by mali skončiť v kompostéri.

Vývoz žumpy bude vykonaný len tým občanom, 
ktorí si službu objednajú na obecnom úrade. To 
je možné na tel: 032 7742 725, 0903 742 725, 
prípadne na ktoromkoľvek telefónnom čísle 
OcÚ. Služba bude vykonaná v priebehu 2-3 dní. 

Chcem vás touto cestou poprosiť, aby ste si 
vývoz neobjednávali na poslednú chvíľu, keď 
už hrozí pretečenie žumpy. Nie vždy je možné 
pristaviť fekál k viacerým „havarijným“ stavom 
súčasne. V tomto období počúvame zo všetkých 
strán o tom, ako sa máme správať zodpovedne.  
Skúsme to aj v tejto oblasti. 

   Daniel Hladký, starosta obce a pracovníci OP

celoplošné testovanie obyvateľov SR sa usku-
toční 31. októbra až 1. novembra 2020 a 7. až 
8. novembra 2020, t.j. vždy v sobotu a nedeľu v 
čase od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 20.00 hod.

Takúto náročnú a zodpovednú prácu môžeme 
zvládnuť len spoločnými silami.

Obec hľadá dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní za-
pojiť sa a pomôcť pri administratívnych prácach 
na odberovom mieste v kultúrnom dome.

DOBROVOĽNÍCI (18+): zašlite e-mailom vaše 
meno a priezvisko, tel. kontakt a dátum, kedy sa 

môžete zapojiť ako dobrovoľník.

Kontaktujte nás mailom: dane@obec-beckov.sk. 
Počas týždňa vás budeme kontaktovať s ďalšími 
informáciami.

Informácie MO SR: https://www.mosr.
sk/48226-sk/informacie-k-celoplosnemu-tes-
tovaniu-na-covid-19/

Informácie, ako bude testovanie prebiehať 
na: https://www.somzodpovedny.sk/

Za	VAŠU	ochotu	pomôcť	už	teraz	 
ĎAKUJEME!

Vážení občania, kvôli zjednodušeniu našej 
komunikácie, môžeme vám posielať faktúry 
za vývoz fekálií e-mailom. Stačí, ak zašlete 
túto požiadavku na e-mailovú adresu:

uctaren@obec-beckov.sk

OcÚ

Vážení spoluobčania,



Vo štvrtok, 17. septembra 2020, sme sa – seni-
ori zo ZO JDS Trenčianske Bohuslavice – vybrali 
na výlet. Verejní činitelia nás, skôr narodených, 
varujú, aby sme sa v tejto pandemickej CO-
VID-19 situácii zvlášť stránili hromadných podu-
jatí a dodržiavali hygienické podmienky. Preto 
sme si povedali, že naše aktivity zameriame na 
výlety do blízkeho okolia, s rúškami, „dezinfek-
ciou“ a s minimálnym kontaktom s cudzími oso-
bami.
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AKO PANDÉMIA  
MENÍ NAŠE ZVYKY

OcÚ

Milí dôchodcovia a dôchodkyne, v tomto roku sa 
výnimočne upustilo od spoločného posedenia v 
sále KD pri hudbe a programe, ktorý by vám pri-
pravili žiaci MŠ a ZŠ J.M. Hurbana v Beckove 
v rámci Októbra, mesiaca úcty k starším. Tento 
rok nám prikazuje COVID-19. Preto sme si vás 
uctili pozdravom a rúškom na vašu ochranu. Ďa-
kujeme za pochopenie.

Október - mesiac úcty k starším

VÝLET DO BECKOVA - Bohuslavickí seniori na druhej strane Váhu

 Mesiac október je mesiac úcty k starším. A tak sa 
zamýšľam, kto sú tí  STARŠÍ? Sú to len dôchod-
covia? Neviem, či by sme sa mali zamerať iba na 
túto vekovú kategóriu, pretože si myslím, že sme 
to priveľmi ohraničili vekom, čo podľa mňa nie je 
to najobjektívnejšie kritérium. Začala by som od 
detí, majú starších rodičov, učiteľov – a nie sú 
to dôchodcovia. Ich správanie by malo tiež zod-
povedať úcte, slušnosti, ohľaduplnosti. Rodičia 
majú starších rodičov, nadriadených... mali by 
byť príkladom pre svoje deti. Je to tak? Keď si 
uvedomíme, akým smerom sa poberá vývoj spo-
ločnosti, že mladší si nevážia a robia si posmech 
zo starších, neviem, či nám na zmenu bude me-
siac stačiť. Ide totiž o oveľa viac. 

Za klub dôchodcov Eva Budiková

Libuša Masaryková, predsedníčka 
ZO JDS Trenčianske Bohuslavice

Ako prvý cieľ nášho spoznávania sme si zvolili 
Beckov, blízku obec, kam „každý deň hradným 
pánom do okien pozeráme“.

Svoj výlet sme zahájili preto návštevou hradu. Na 
nádvorí nám sprievodkyňa Kristínka rozpovedala 
jeho históriu, kedy vznikol, komu patril, akým ná-
jazdom a vojnám odolával. Potom sme sa vybrali 
na samotnú prehliadku a dostávali podrobnejší 
a pútavý výklad o nádvoriach, miestnostiach, 
opevneniach... 

Po prehliadke hradu sme zašli na obed do Kúrie 
Beckov. V príjemnom prostredí reštaurácie nám 
veľmi chutilo.

Posilnení sme pokračovali na prehliadku múzea 
– Kúrie Ambrovec. Dozvedeli sme sa ďalšie his-
torické skutočnosti o tom, ako kúria vznikla, kto 
boli významní rodáci Beckova, aké zemianske a 
šľachtické budovy sú v Beckove postavené, aj 
to, že, žiaľ, už niektoré nejestvujú, alebo sú v de-
zolátnom stave.

Napokon sme sa vybrali do františkánskeho 
kláštora, kde sme si prezreli Kostol sv. Jozefa 
Pestúna. V priestore medzi oltármi a sochami 
sme si vypočuli od františkánskeho pátra históriu 
vzniku kostola a kláštora. Asi najviac nás zaujala 
kazateľnica, ktorá je európskym unikátom.

Chcem sa ešte raz touto cestou poďakovať hrad-
nej sprievodkyni Kristínke, pracovníkovi Tren- 
čianskeho múzea, ktorý nás previedol Kúriou 
Amrovec, kuchárom Kúrie Beckov, ktorí nám 
prichystali chutný obed, pani Bubeníkovej, ktorá 
nám venovala svoj čas, pátrovi františkánovi Jo-
zefovi za pútavé historické rozprávanie.

Poďakovanie patrí v neposlednej rade aj pracov-
níčke OcÚ Mgr. Badžgoňovej, ktorá nám po-
mohla s tvorbou programu.

Chceme sa touto cestou poďakovať starostovi 
a obecnému zastupiteľstvu za prejavenú pozor-
nosť i v tomto obmedzenom režime. ĎAKUJEME. 

Ako ďalej, dôchodcovia

Plány sme mali veľmi pestré, ale... to nevymys-
líš. Keďže naša činnosť je z dôvodu pandémie 
COVID-19 viac-menej nemožná, rozhodli sme sa 
prerušiť plánované aktivity. Skúsme svoju pozor-
nosť zamerať na naše rodiny, najbližších, naprav-
me, čo sa ešte dá, kým sme tu. Potom už neuro-
bíme nič. Tak začnime DNES a pekne od seba. 
Možno sa staneme tolerantnejšími, chápajúcimi, 
milujúcimi, učme sa byť vďačnými za každý deň, 
ktorý nám je daný, urobme z neho sviatok. Viem, 

že to nie je jednoduché, ale aj prváci začínajú od 
A. Želajme si, aby sme to, čo dávame, dostávali 
späť plným priehrštím.

Prosíme touto cestou všetkých dôchodcov, aby 
sa správali zodpovedne a neohrozovali seba 
i svojich blízkych.



Obec leží cez rieku Váh, priamo oproti Beckovu, má 928 obyvateľov, ktorí si v posledných voľbách za starostku zvolili Darinu 
Jurigovú. V obci majú obecný úrad, poštu, školu, ihrisko, rozhľadňu Hájnica, kaplnku – klenot maliarstva 18. storočia, tunel 
Turecko, zvonicu (od decembra 2020 bude s orlojom), obchod, penzión...

História

Trenčianske Bohuslavice majú vlastne dve „prvé“ písomné zmienky. Skoršia, ale nie dostatočne historicky podložená, je 
z roku 1208, ide o ten istý dokument, v ktorom sa spomína cesta vedúca z Beckova – Blundix – do Trenčína, ale niektorí histo-
rici obec na pravom brehu Váhu – predium Buczlai (názov by mal byť z mena Bohuslav) – nepokladajú za dnešné Bohuslavice, 
ale lokalitu pri severnejšie položenom Bolešove. Išlo o listinu, ktorú vydala ostrihomská kapitula na podnet nitrianskeho župana 
Tomáša a píše sa v nej o územiach hraničiacich s majetkami nitrianskeho biskupstva. 

Historicky nesporne doložená prvá písomná 
zmienka pochádza až z roku 1436, keď sa v pí-
somných prameňoch spomínajú zemania Bo-
huslavickí. Bohuslavice sa vtedy písali ako Bo-
guzlawicz, neskoršie maďarsky Bogoszló a od 
roku 1927 obec má oficiálny názov Trenčianske 
Bohuslavice. 

V obci sa popri Bohuslavických uvádzajú ako 
vlastníci pôdy od roka 1616 aj Jakušičovci. Bo-
huslavice nepatrili do majetkov Beckovského 
panstva, boli v držbe zemianskych a šľachtic-
kých rodín, ktoré mali s panstvom časté územné 
spory. Od roku 1749 sa na sto rokov vlastníkmi 
Bohuslavíc stali Erdödyovci, vetva starého rodu 
zo Sedmohradska. Na našom území im patrili 
rozsiahle majetky – hradné panstvá Smolenice, 
Dobrá Voda, Ludanice, časti panstiev Oravské-
ho hradu, Čachtíc, Beckova, časti Bohuslavíc, 
Strečna, Hlohovca a Piešťan.

Anton Erdödy (1714–1769), generál cisárskej 
armády, v rokoch 1759–1763 vybudoval na svo-
jom panstve v Bohuslaviciach svoje nové sídlo 
– kaštieľ, kaplnku, hospodársky dvor a rozsia-
hly park, plný cudzokrajných drevín, cestičiek, 
fontán a sôch, s jaskyňou a jazierkom. Po jeho 
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TRENČIANSKE BOHUSLAVICE

smrti majetok zdedil jeho brat Ján Nepomuk 
Erdödy (1723–1789), ktorý sa však viac zaují-
mal o kaštieľ v Hlohovci. Jeho potomok Augustín 
Breuner predal bohuslavický majetok barónovi 
Fould-Springerovi, ktorý dal v roku 1905 kaštieľ 
zbúrať, pretože nemal dostatok finančných pro-
striedkov na opravu strechy po požiari. Kaplnka 
sa, našťastie, zachovala dodnes, vraj na príhovor 
maliara Jozefa Hanulu. Druhýkrát kaplnke hrozil 
zánik v roku 1935, pretože posledná majiteľka 
Mária Cecília Fould-Springerová predávala svoje 
majetky v Bohuslaviciach, a len v poslednej chví-
li z predaja vylúčila kaplnku a priľahlý pozemok, 
keďže sa od obyvateľov dozvedela o úmysle ku-
pujúceho zdevastovať ju na sýpku. Kaplnku da-
rovala miestnej rímskokatolíckej cirkevnej obci, 
vo vlastníctve ktorej je podnes. 

Kaplnka sa preslávila mimoriadne kvalitnou 
umeleckou výzdobou. Autorom troch oltárnych 
obrazov a fresiek bol najvýznamnejší rakúsky 
maliar neskorého baroka, majster rokokového 
neomanierizmu v talianskom štýle a v 70. ro-
koch začínajúceho klasicizmu, Franz Anton 
Maulbertsch (1724–1796), žiak Paula Trogera 
(rektora Akadémie výtvarných umení vo Viedni), 
od roku 1759 člen vedenia Akadémie a cisársky 
dvorný maliar. Na území Slovenska, najmä v 60. 
rokoch 18. storočia, spolupracoval s viacerými 
rehoľami a významnými súkromnými objednáva-
teľmi, pre ktorých realizoval niekoľko monumen-
tálnych prác. 

V roku 1763 pracoval v Trenčianskych Bohu-
slaviciach na pozvanie grófa Antona Erdödyho 
na výzdobe novopostaveného kaštieľa a kapln-
ky. Nástenné maľby v slávnostnej sále kaštieľa 
na tému Olympu s postavami v súdobých kos-
týmoch, poňaté v alegoricko-mytologickom 
duchu, boli po zbúraní kaštieľa v roku 1905 

nenávratne zničené. Predstavu o ich kvalite 
umožňuje získať len výzdoba zostavšej kaplnky, 
zasvätenej Panne Márii – jej Nepoškvrnenému 
počatiu. Centrom nástenných malieb je výjav 
Nanebovzatia Panny Márie, freska je na klenbe 
lode kaplnky. Výjav dopĺňajú v pendatívoch štyria 
cirkevní otcovia. Nad tzv. panským oratóriom je 
dokonale zvládnutá kompozícia Triumf Katolíc-
kej cirkvi, personifikovaná postavou pápeža so 
zväzkom kľúčov. V presbytériu je znázornená 
myšlienka Vykúpenia. Farebne bohaté stvárne-
nie svojou svietivosťou, zeleno-ružovo-modrým 
základom, ľahkosťou vírivých pohybov v rokoko-
vom duchu očarí výsledným vzdušným obrazom 
akoby namaľovaným na nebesiach. Výjavy na 
klenbe s architektúrou stien interiéru spája bo-
hatá rokoková ornamentika. Maliarska výzdoba 
kaplnky sa pokladá za vyvrcholenie tvorby F.A. 
Maulbertscha na území Slovenska. 

Hlavný oltár s obrazom Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie je tiež dielom F. A. Maulberts-
cha, ako aj dva obrazy na bočných oltároch – sv. 
Anton Padovský a sv. František Serafínsky, ide 
o patrónov stavebníka kaplnky grófa Erdödyho. 

Ďalšie majstrove diela realizované na Slovensku 
nájdeme v Trnave (kostol Najsvätejšej Trojice), 
v Skalici (kostol sv. Michala archanjela) aj  v Bra-
tislave (Primaciálny palác – freska Zázrak sv. La-
dislava). Obraz Rozlúčky apoštolov Petra a Pav-
la na hlavnom oltári farského kostola v Pruskom 
sa pokladá za dielenskú prácu podľa majstrovho 
staršieho námetu.  

Ak budete mať cestu do Trenčianskych Bohusla-
víc, určite navštívte miestnu kaplnku – dostanete 
sa do sveta vrcholného umenia rokoka, kedy sa 
propagácia ideí katolicizmu robila na najvyššej 
možnej úrovni, jej autormi boli najlepší umelci 
svojej doby. 

Fotografie interiéru kaplnky publikujeme so  
súhlasom správcu farnosti v Bošáci Mgr. Richar-
da Jankoviča, ktorému ďakujeme za sprístupne-
nie kaplnky a za jej otvorenie p. Stanislavovi 
Janků, kostolníkovi. Libuši Masarykovej, pred-
sedníčke ZO JDS v Tr. Bohuslaviciach, ďaku-
jeme za pomoc pri zorganizovaní návštevy. Za 
zapožičanie knižky Trenčianske Bohuslavice 
ďakujeme starostke obce Darine Jurigovej. 

Mgr. Dana Badžgoňová

Zdroj: (1) Anna Petrová – Pleskotová, Mali-
arstvo 18. storočia na Slovensku. VEDA, Bra-
tislava 1983, s.45-46, obrázky XVI., XVIII., XIX. 
• (2) Trenčianske Bohuslavice. Kolektív autorov. 
Bez datovania. • (3) Wikipédia - https://sk.wiki-
pedia.org/wiki/Franz_Anton_Maulbertsch

Nanebovzatie Panny Márie Foto: DB
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Vo svätyni rímskokatolíckeho farského kostola  
v Beckove sa nachádza hnuteľná národná 
kultúrna pamiatka - hlavný oltár sv. Štefana 
kráľa. Podľa zmienok v literatúre údajne nahra-
dil starší – zasvätený sv. Kataríne a zaobstara-
ný majiteľom beckovského hradného panstva 
Stiborom II. v roku 1424. Erb umiestnený na 
oltárnom retábule poukazuje na objednávateľa 
dnešného oltára z konca 17. storočia – novo-
mestského prepošta a neskôr aj nitrianskeho 
biskupa  Jakuba Haška. Potvrdzujú to aj archívne 
pramene. Na základe kanonickej vizitácie z roku 
1766 poznáme aj približný opis tohto oltára: „Na 
ňom (t.j. oltári) je tabernákulum, práca sochár-
ska skutočne elegantná a rozjasnená v sviežich 
farbách. Obraz sv. Štefana je tu v strede dvojaký, 
raz maľovaný, raz sochársky, ktorý je doplnený 
takisto sochami sv. Ladislava kráľa a sv. Imricha 
kniežaťa, na druhej strane Sv. Františka Serafín-
skeho a Sv. Antona Paduánskeho.“ Je zrejmé, 
že súčasná podoba Haškom objednaného hlav-
ného oltára nie je úplne autentická. Posledné 
dve spomenuté sochy rehoľných svätcov sa na 
oltári nezachovali. 

Hlavný oltár sv. Štefana kráľa vo farskom kostole v Beckove
Dnes možno oltár sv. Štefana kráľa charakteri-
zovať po formálnej stránke ako trochu atypickú 
barokovú oltárnu architektúru. Jeho súčasťou je 
murovaný oltárny stôl so sochársky zdobeným 
svätostánkom. Ústredným dielom centrálnej 
časti oltára a zároveň z umelecko-historického 
hľadiska jeho najkvalitnejšou súčasťou je obraz, 
zobrazujúci sv. Štefana, ako odovzdáva uhor-
ské kráľovské insígnie Panne Márii s Ježiškom. 
Olejomaľbu vytvoril barokový maliar C.W. Bran-
dt, pôsobiaci v Trnave v polovici 18. storočia. Ol-
tárny nadstavec zdobila drevorezby uhorských 
patrónov – sv. Štefan, sv. Ladislav a sv. Imrich, 
dvojica drobných anjelikov a obraz sv. Trojice. 
Dôležité údaje o úpravách oltára v rokoch 1720, 
1853 a 1922 zachytávajú dva nápisy – jeden na 
averze a druhý na reverze kartuše s Haškovým 
erbom.

Kvôli havarijnému stavu oltára bol v roku 2006 
spracovaný zámer na jeho reštaurovanie, na 
čo v roku 2008 nadviazal reštaurátorský výskum 
spolu s dokumentáciou návrhu na reštaurova-
nie. Ich autorom bol akad. soch. Jozef Klech. 
Kvôli havarijnému stavu oltárnej architektúry, 
výrazne oslabenej červotočom, sa pristúpilo  
v prvej fáze k demontovanou oltárneho nadstavca 
a prevezeniu jeho častí do reštaurátorského ate- 
liéru. Do pripraveného reštaurovania však vstúpi-
la smutná a nečakaná udalosť – smrť reštaurá-
tora. Reštaurovanie sa prerušilo, a to nakoniec 
na niekoľko rokov. Stratu určitej kontinuity prác 
ovplyvnil aj druhý fakt, a to časté zmeny správ-
cov beckovskej farnosti. Okrem toho práce boli 
podmienené len postupným získavaním finanč-
ných prostriedkov. 

Reštaurátorská akcia „ožila“ až v roku 2015. 
Vďaka spolupráci medzi vtedajším správcom 
farnosti a Obcou Beckov sa podarilo v prvom 
kroku aspoň previesť demontované časti oltára 
naspäť do Beckova. Zároveň sa podarilo nad-
viazať spoluprácu s reštaurátorom Mgr. art. To-
mášom Kucmanom, ktorý sa podujal pokračovať  
v začatej práci svojho zosnulého kolegu. Vďaka 
finančnej podpore grantového programu Mi-

nisterstva kultúry SR Obnovme si svoj dom sa 
podarilo po niekoľkoročnej prestávke zreštau-
rovať aspoň drevorezby sv. Štefana kráľa a sv. 
Imricha z oltárneho nadstavca. Po vrátení do in-
teriéru kostola zostali dočasne prezentované na 
provizórnych podstavcoch vo svätyni. Podobne  
v roku 2016 sa vďaka grantovej finančnej pomo-
ci zreštaurovali sochy sv. Ladislava, dvojice anje-
likov a kartuša s Haškovým erbom. O rok nato sa 
zreštaurovali architektonické a dekoratívne prv-
ky (vyrezávané ornamenty) oltárneho nadstavca. 
V roku 2018 však došlo k ďalšej zmene v správe 
farnosti a reštaurovanie bolo opäť prerušené. 
Obnovilo sa po ročnej prestávke a výzvou na 
rok 2019 – opäť vďaka finančnej pomoci Mini-
sterstva kultúry – sa stali štyri drevorezby anje-
lov zo svätostánku. V ďalšej etape je potrebné 
zabezpečiť reštaurátorský výskum s návrhom na 
reštaurovanie oboch oltárnych obrazov, pretože 
reštaurátorská dokumentácia z roku 2008 sa 
sústredila viac-menej len na sochársku zložku a 
oltárnu architektúru.   

V doterajšom procese reštaurovania oltára sa 
začali postupne objavovať nové poznatky o jeho 
štýlovej pluralite, nejednotnosti identifikovaných 
povrchových úprav na jednotlivých prvkoch, či 
o rozdielnom kvalitatívnom stupni výtvarného aj 
remeselného stvárnenia jednotlivých sôch. Je 
zrejmé, že jednotlivé pamiatkové predmety ne-
vznikli ako primárne súčasti jedného oltárneho 
celku. Pre zabezpečenie záchrany hlavného 
oltára sv. Štefana kráľa je preto v budúcnosti 
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... a cesta k jeho záchrane - podarí sa dôjsť na jej koniec?

potrebné nájsť cestu z dvoch úskalí. Jedným je 
otázka metodiky jeho prezentácie so zohľadne-
ním priebežne zisťovaných nových skutočnos-
tí. Treba preň nájsť v konečnej fáze vhodný, z 
pamiatkového a umeleckohistorického hľadiska 
akceptovateľný výraz ako celku. Druhým dôle-
žitým faktorom bude zabezpečenie kontinuity v 
reštaurátorských prácach, ktoré boli už viackrát 
z objektívnych príčin prerušené. Cieľom pamiat-
karov a nepochybne aj vlastníka a Beckovčanov 
je vrátiť hlavný oltár do jeho kompletnej podo-
by, ktorá by dôstojne slúžila veriacim. Nemož-
no skompletizovať zreštaurovaný nadstavec a 
osadiť ho na nezreštaurovanú hlavnú etáž oltára 
bez toho, aby sa aj tá technicky stabilizovala a 
prinavrátila do historicky aj výtvarne akceptova-
teľnej podoby. Pri záchrane tejto hnuteľnej kul-
túrnej pamiatky bude ďalej veľmi dôležité, aby 
jej vlastník – farnosť Beckov vytrvala vo svojom 
snažení a s vítanou pomocou Obce Beckov pri 

Zoznam fotografií:

1 - Hlavný oltár sv. Štefana kráľa z farského 
kostola v Beckove pred začatím reštaurovania, rok 
2007

2 - Stav po demontovaní oltárneho nadstavca, rok 
2010

3 - Oltárny obraz od C.W. Brandta z roku 1755 – 
sv. Štefan odovzdáva uhorské kráľovské insígnie 
Panne Márii

4 - Demontované sochy z oltárneho nadstavca, 
stav pred reštaurovaním, rok 2015

5 - Drevorezby z oltárneho nadstavca, stav pred 
reštaurovaním, rok 2015

6 - Svätostánok so štvoricou drevorezieb anjelov, 
stav pred reštaurovaním, rok 2019

7 - Averz kartuše s erbom Jakuba Haška

8 - Socha sv. Štefana kráľa, po reštaurovaní, 
rok 2015

9 - Socha sv. Imricha, po reštaurovaní, rok 2015

10 - Dvojica drevorezieb anjelikov z nadstavca, 
pred reštaurovaním, rok 2016

11 - Sochy sv. Štefana, sv. Imricha a sv. Ladislava, 
dvojica anjelikov a kartuša s erbom J. Haška, po 
reštaurovaní v roku 2016, dočasná prezentácia  
v kostole

12 - Socha sv. Štefana kráľa, po polovičnom 
čistení, rok 2015.

Publikované: https://www.pamiatky.sk/sk/
page/hlavny-oltar-sv-stefana-krala-beckov-
-cesta-k-zachrane

vypracovávaní žiadostí o granty krok za krokom 
pokračovala v zabezpečovaní reštaurovania. 
Výsledkom by malo byť dôstojné prezentovanie 
hlavného prvku v liturgickom zariadení beckov-
ského farského kostola. Vďaka reštaurovaniu sa 
ako bonus podarí získať nové poznatky o oltári, 
ktorý predstavuje jedno z dôležitých ohniviek 
v reťazi diel objednaných osobnosťou Jakuba 
Haška v regióne Nového Mesta nad Váhom.

Mgr. Mária Vdovičíková, KPÚ Trenčín

Fotografie: Mgr. art. Tomáš Kucman, Mgr. Mária 
Vdovičíková, Ivan Radimák
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Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek...
Dobrý deň, Guten Tag, Good morning, Buenos dias, Dzieň dobry, Jó napot, 
Bonjour... Takto a podobne sa môžeme pozdraviť v európskych štátoch. Z inici-
atívy Rady Európy v Štrasburgu sa EDJ oslavuje každý rok 26. septembra už od 
roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európa-
nov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách 
aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je 
nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým 
prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy pod-
poruje mnohojazyčnosť v celej Európe. I keď sa hovorí o Dni jazykov, oslavuje 
sa bežne viac dní aj v priebehu týždňov.

Ako všetci dobre vieme, kvôli momentálnej situácii s Covid-19 sú vydané nové 
pokyny a rôzne obmedzenia pre školy, a jedným z nich je, že sa žiaci z rôznych 
tried nesmú navzájom kontaktovať. Takže sme si Deň jazykov museli prispôso-
biť aktuálnym podmienkam a rozdelili sme si ho na viac dní. 

Snažili sme sa riadiť dielom J.A. Komenského – Škola hrou. Schola ludus však 
bola postavená na zaujímavej metóde. Je to dielo spracované scénicky, diva-
delne, ktoré vedie a nabáda žiakov k aktívnej a živej činnosti. Škola hrou nie je 
teda v priamom slova zmysle v prvom rade zábava, žiadny oddych, ale tvrdá 
práca až drina. Čiže vzdelávanie má byť pútavé, príťažlivé, ale aj kreatívne a po-
učné. A takým sme sa ho snažili vytvoriť. 

V jednotlivých triedach prebehli aktivity žiakov s ich vyučujúcimi jazykov. Na-
príklad 24. septembra sme si urobili medzipredmetové prepojenie a žiaci 5. 
ročníka v rámci techniky a následne anglického jazyka vyrábali vlajky rôznych 
štátov a rozprávali sa o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, i o zvyklostiach 
v rôznych krajinách. Vlajky potom použili žiaci 6. ročníka na výrobu nástenky. 

Žiaci 7. ročníka, aj so svojou vyučujúcou, prišli na hodinu nemeckého jazyka, 
oblečení vo farbách vlajky Nemecka (čierna, červená, žltá), alebo mali na sebe 
nakreslené symboly. Na hodine si vypočuli hymnu Nemecka a Tichú noc, ná-
sledne si ich skúsili aj zaspievať. Potom si takisto ako piataci, vypočuli prednáš-
ku o význame učenia sa cudzích jazykov, rozprávali sa, v ktorých krajinách sa 
hovorí po nemecky a čo je pre ktorú krajinu typické. 

V utorok 29. septembra sa žiaci 8. ročníka na hodine ruského jazyka rozprávali 
o „Ruskej kuchyni“. Pani učiteľka Hladká priniesla samovar, rozprávala o his-
tórii samovarov a o spôsobe prípravy čaju. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé veci 
o „chochlome“ – starodávnom spôsobe výroby a zdobenia dreveného riadu. 
Mali ukážky chochlomskej naberačky i matriošiek. Všetkým tiekli slinky, keď 
žiaci rozprávali o ruských národných jedlách ako boršč, ucha, pirohy, pelmene 
či ruská zmrzlina. 

Žiaci 9. ročníka sa na hodine angličtiny rozprávali o anglických tradíciách, 
osobnostiach a zaujímavostiach. Na hodine si spoločne uvarili anglický čaj 
s mliekom. Potom sa striedali a rozprávali o zaujímavostiach, ktoré si vopred 
doma pripravili. Prišli oblečení vo futbalových dresoch, odprezentovali Anglicko 
ako kolísku futbalu, ďalší predstavili hudobné skupiny (Beatles, Queen...), iní 
sa venovali zasa jedlám podávaným v bežné dni i na sviatky (Jorkshire pudding, 
fish and chips...). 

Samozrejme, okrem cudzích jazykov si EDJ pripomenuli aj žiaci 5. ročníka na 
slovenčine. Zapojili svoju kreativitu, výsledkom ktorej boli krásne kroje, klobú-
ky, dresy a všakovaké symboly i rekvizity s národnými motívmi. Tohtoročnou té-
mou bola totiž ľudová slovesnosť. Teda naše národné zvyky, tradície a obyčaje. 
Šikovní moderátori – piataci si spolu s vyučujúcou pripravili program, v ktorom 
predstavili Slovensko s jeho krásami a zvyklosťami. To, či všetci pozorne po-
čúvali, si na záver overili v kvíze, ktorý bol plný vyčerpávajúcich otázok a od-
povedí. 

I keď naši žiaci občas „žundrú“, sťažujú sa, aké sú jazyky náročné na učenie, 
že veľa od nich na hodinách vyžadujeme, tak tieto aktivity im otvorili oči a mnohí 
pochopili, aké je dôležité vedieť sa dohovoriť viacerými jazykmi a ako sa správať 
pri cestovaní do cudzích krajín. A na záver, samozrejme, aké je dôležité ovládať 
svoj materinský jazyk. Nielen meraniami a testovaním sa ukážu vedomosti žia-
kov, ale prístupom a tvorivou formou v nich budujeme vzťah a cit pre materinský 
i cudzie jazyky a celkovo k vzdelávaniu. 

Na každú hodinu spojenú s aktivitami ku Dňu jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, SJL) 
sa každý žiak snažil, priniesť rôzne predmety, pomôcky, ktoré sú typické pre 
danú krajinu. Touto cestou ďakujeme aj rodičom za spoluprácu a ochotu. Všet-
ci (teda dúfam) chceme pre naše deti lepšiu budúcnosť. Malo by byť teda na-
šou snahou vzbudzovať v nich zvedavosť a túžbu po vzdelaní. Ak si začneme 
konečne uvedomovať, že poznanie je potešením, ak sa naučíme, že učiť sa je 
zábava, ak začnú opäť pociťovať učitelia podporu a úctu od okolia, potom všet-
ci pochopíme, čo je pravá Škola hrou. Žiakom aktivity pripravili pani učiteľky: 
Cintulová, Hladká, Kučerová, Zbojová. 

V septembri sa brány školy otvárali nielen pre malých a veľkých školákov, 
ale aj pre našich škôlkarov. Veľkáčov, ako našich predškolákov voláme, 
čaká posledný rok v škôlke. Všetci sme sa s radosťou zvítali a tešili sa na 
všetko, čo nás tento školský rok čaká. 

 Napriek tomu, že sme len na začiatku, stihli sme toho už veľa. 

Pekné jesenné počasie sme využili na turistickú vychádzku do prírody. 
S úsmevom na perách, dobrou náladou a batôžtekom na chrbátiku, sme 
kráčali po našej naplánovanej trase. Spolu sme pozorovali prírodu a  získa-
vali nové poznatky o okolí Beckova. Na doplnenie tekutín a energie sme si 
našli krásnu lúku, kde pozornosti detí neušiel snáď žiadny hmyz a z detí sa 
razom stali pátrači lúčnych koníkov. O zábavu veru núdza nebola. Dúfame, 
že sa nám podarí turistickú vychádzku čoskoro zopakovať. 

V materskej škole nás po ceste spoznávania nového sprevádzajú piesne 
a básne, ktorých sme sa už stihli naučiť veľa, a to vďaka našim šikovným 
a učenlivým deťom. 

 Mesiac október patrí neodmysliteľne úcte k starším, a na to sme nezabudli 
ani v škôlke. Situácia, v ktorej sa však nachádzame, nám nedovolila uctiť si 
našu staršiu generáciu v Kultúrnom dome Beckov, ako tomu bolo pominulé 
roky, čo nás veľmi mrzí. Úcta k starším bola napriek všetkému našou té-
mou v škôlke a deti sa naučili peknú pieseň a vyrobili pozdravy pre svojich 
starých rodičov. 

Predškoláci svoje šikovné ruky využili aj pri vyrábaní rôznych jesenných 
dekorácií, ktoré nám skrášľujú naše priestory v škôlke. Deti si svoje výtvory 
odnášajú aj domov, aby sa mohli pochváliť, nakoľko aktuálna situácia nedo-
voľuje vstup rodičom do priestorov školy.

Týmto by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým rodičom za ústreto-
vosť, pochopenie a dodržiavanie opatrení. Taktiež naše poďakovanie patrí 
pani Švecovej za pomoc našej škôlke. Spoločnými silami sa všetko zvláda 
ľahšie.

JESEŇ V ŠKÔLKE EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Ing. Katarína Kučerová

Bc. Radka Svatíková a Miroslava Kubicová



„Peniaze v skutočnosti nie sú dobré či zlé. Sú 
len prostriedkom určujúcim kvalitu nášho života 
a určitým etickým nástrojom.“ Taliansky učiteľ 
Franco Frabboni

Peniaze sú dôležité pre život, ale vieme s nimi 
vždy správne zaobchádzať? Finančná gramot-
nosť v školách má napomôcť žiakom vedieť sa 
orientovať vo svete peňazí. V našej škole sa vyu-
čuje ako samostatný predmet pod názvom Viac 
ako peniaze. Absolvent základnej školy by mal 
byť schopný poznať základné pravidlá financií, 
plniť svoje finančné záväzky, zveľaďovať a chrániť 
svoj aj zverený majetok. Ďalej by mal porozumieť 
a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľud-
ských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodi-
ny, porozumieť základným pojmom v jednotlivých 
témach, spoznať finančný trh (Národná banka 
Slovenska, komerčné banky, poisťovne a finanč-
né inštitúcie).

V piatok 16. októbra 2020 prebiehalo u žiakov 
deviateho ročníka vyučovanie zážitkovou formou. 
Zahrali si stolovú spoločenskú hru Finančná 
sloboda od spoločnosti OVB Allfinanz Sloven-
sko a. s. Moderoval ju certifikovaný lektor finanč-
nej gramotnosti Juraj Masár. Hra je postavená 
ako reálny model a produkty sú veľmi podobné 
produktom dostupným na našom trhu. V tejto hre 
sa žiaci starali o peniaze mladej rodiny a ich úlo-
hou bolo v priebehu 30 rokov splniť ciele, ktoré 
rodina má (napr. rodinný dom alebo vysnívaná 
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Mgr. Anna Čičalová, zástupkyňa riaditeľa školy

Začiatok školského roka som si predstavoval na 
nádvorí školy, so štátnou hymnou, príhovorom 
a krásnym prianím do nového školského roka... 

Hoci sa chvíľu zdalo, že sme nad koronavírusom 
zvíťazili, vidíme, že situácia je iná. Pred pol ro-
kom sa mnohí smiali, že koronavírus dlho nevy-
drží, pretože bol „vyrobený v Číne“. Dnes však 
už vieme, že tu s nami ešte chvíľu pobudne.

Predošlý školský rok preveril naše schopnosti 
reagovať na zložitú rýchlo sa meniacu situáciu. 
Aj ten nadchádzajúci nebude ľahký. V súvislos-
tiach s pandémiou ochorenia COVID – 19 sme 
vykonali množstvo opatrení, aby sme zabezpeči-
li chod školy, vytvorili bezpečné prostredie pre 
našich žiakov aj zamestnancov. Súčasný stav 
a opatrenia prinášajú inú situáciu a je potrebné 
ju rešpektovať.

Jedna z definícií inteligencie hovorí, že je to 
schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situá-
ciám. Vidím v tom súvis aj pri udalostiach z po-
sledných mesiacov. My všetci, učitelia aj žiaci, 
sme sa dokázali prispôsobiť novým výzvam, 
ktoré pred nami stáli. Vďaka pandémii prešlo 
naše školstvo najväčšou reformou za posled-
né roky. Inokedy zakázané mobily či tablety sa 

Nový školský rok

  Ing. Katarína Kučerová

„Netráp	sa,	ak	niekto	bohatne	a	ak	sa	po-
klad	jeho	domu	zväčšuje.	Lebo	keď	zomrie,	
nič	si	nevezme	so	sebou,	jeho	poklad	s	ním	
nepôjde a jeho sláva nezostúpi za ním“ 
(Žalm	49,	17–18)			

Či už sme akéhokoľvek vierovyznania, či na-
opak ateisti, lásku a dobrotu by sme mali roz-
dávať všetci. Mali by sme si vedieť pomôcť, po-
chopiť sa, byť láskaví, rozdeliť sa... A na pomoc 
druhým sú určené aj rôzne finančné zbierky. 

Žiaľ, nie všetci ľudia sú stotožnení so zbierkami 
na pomoc iným. Každý máme na to rôzny názor, 
čo je, samozrejme, právo každého slobodné-
ho človeka. Mnohí si poviete – hm frázy... Áno, 
frázy zo života, ale pravdivé, pretože skutočne 
nikdy nevieme, kedy tú pomoc budeme zasa po-
trebovať my. Nezabúdajme vo svojej veľkosti na 
svoju malosť. 

Na väčšine škôl po celom svete fungujú koordi-
nátori, ktorí pracujú so žiakmi, vedú, vychováva-
jú a učia ich, že pomáhať je ľudské, prirodzené a 
dôstojné. Napriek takej situácii, aká všeobecne 
momentálne v školstve panuje, aj napriek rôz-
nym „šumom“ a zlým jazykom si myslím, že táto 
práca má zmysel. 

A preto, tak ako aj v minulosti, aj tento školský 
rok sa zapájame do zbierok na pomoc druhým. 
Či už je to Hodina deťom, Deň narcisov alebo 
Biela pastelka. Z našej školy sa do projektu za-
pojili žiačky deviateho ročníka, nakoľko vykoná-
vateľom môže byť osoba od 15 rokov s platným 
občianskym preukazom a pod dozorom do-
spelého koordinátora. Po ukončení zbierky, vo 
svojom voľnom čase, koordinátor spíše potreb-
né doklady, urobí finančnú súpisku a peniaze 
odovzdá banke. Tie už musia byť rozdelené, ak 
nie, banky si za to účtujú poplatok. Zbierka na 
pomoc nevidiacim sa uskutočnila iba na našej 
škole, nie v celej obci, vzhľadom k momentálnej 
situácii s Covid-19. Prispeli skoro všetci žiaci, 
pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci ško-
ly, aj starosta obce. Vyzberalo	sa	132,50	EUR.		
Všetkým veľmi pekne ďakujem!

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka 
vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli 
v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je zís-
kanie finančných prostriedkov na podporu ľudí 
so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky 
je každoročne použitý na poskytovanie sociálne-
ho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na 
financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozra-
kým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného 
života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších 
zbierok na Slovensku.

Biela pastelka 2020 je verejná zbierka zapísa-
ná Ministerstvom vnútra SR v registri verejných 
zbierok pod registrovým číslom 000-2019-
030715 na všeobecne prospešný účel.

BIELA PASTELKA

Finančná sloboda

v druhom polroku uplynulého školského roka 
stali nevyhnutnou súčasťou online vyučovania. 
Mnohí sa zoznámili so samoštúdiom a najmä, 
všetci sme si vycibrili trpezlivosť, cit pre časový 
manažment či disciplínu. 

Chcem vás všetkých, hlavne rodičov, vyzvať 
k tomu, aby sme sa všetci správali zodpovedne, 
chránili seba aj druhých, boli ohľaduplní, nápo-
mocní, trpezliví, a tak spoločne zvládli situácie, 
ktoré nám budúcnosť prinesie. Všetky dôležité 
informácie si môžete prečítať na našej webovej 
stránke školy.

Veľmi si želám, aby sme to pozitívne, čo nás pan-
démia naučila, preniesli do vyučovania v tomto 
a ďalších školských rokoch. A na to negatívne, 
aby sme rýchlo zabudli.

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

dovolenka) a dosiahnuť finančnú nezávislosť. 
Žiaci sa stretli s rôznymi finančnými produktami 
a čelili rôznym nástrahám života. Lektor im radil 
v množstve finančných príležitostí, či a ako ich 
majú využiť. Niektorí skončili finančne zabez-
pečení, niektorí blízko krachu, ale všetci získa-
li prehľad, vedeli sa celkom dobre orientovať a 
osvojili si základné princípy hospodárenia s fi-
nanciami.

Ako sa páčila táto hra našim deviatakom? Tu je 
niekoľko odpovedí:

„Hra Finančná sloboda ma naučila, že treba mať 
peniaze v banke a neodkladať ich doma, treba 
ich správne investovať, dôležité je poistiť si maje-
tok a rozmýšľať nad budúcnosťou.“

„Piatková hra mi dala to, že nad peniazmi, ktoré 
použijeme treba rozmýšľať a nedávať ich na zby-
točné veci. Keď sa rozhodneme s peniazmi pra-
covať zle, už to nevrátime naspäť. Treba si ich od-
kladať do banky, nie doma v obálke alebo niekde 
inde. Treba aj rozmýšľať dopredu, čo sa môže 
stať, ale aj naopak nemusí.“

„Finančná sloboda ma bavila hrať sa. V prvom 
kole nám lektor vysvetlil pravidlá a v druhom 
kole sme už medzi sebou súťažili. Zapamätala 
som si napríklad, že peniaze, keď máme doma 
iba tak odložené, tak strácajú svoju hodnotu. 
V budúcnosti si ich radšej dám na účet, akoby 
mali strácať svoju cenu. Celý deň ma v škole ba-
vil, pretože bol niečím iný.“

„Naučila som sa pracovať s peniazmi, ako správ-
ne financovať a šetriť.“

Veríme, že táto hra pomohla žiakom zorientovať 
sa vo sfére finančných produktov a bude nápo-
mocná pri preberaní tém na vyučovacích hodi-
nách predmetu Viac ako peniaze.
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Spoločenská kronika (september - október)

Ján Turan a Zuzana Surovčíková 
Lukáš Škarka a Veronika Bušová 
Juraj Martinka a Silvia Drahovská

50 rokov: Peter Bandík, Ján Jaroščiak
55 rokov: Viktor Nožina, Alena Švecová

60 rokov: Mgr. Danka Badžgoňová, 
Ľubica Barincová
65 rokov: Pavol Krchnavý, 
Mária Hlávková
70 rokov: Ľuboslav Vaculík,  
Marta Gonová, Margita Hubinová
95 rokov: Marianna Šatkovská

Ervín Biel, páter Bohuslav Jozef Šprlák, Júli-
us Majzel, Ivan Čičmanský, Ľubomír Paulus

Viliam Straka, Ester Mravcová

Manželstvo	uzavreli

Narodili sa

Blahoželáme Rozlúčili sme sa
16. októbra 2020 uplynulo 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko Štefan	Ježko.

Často prichádzame k Tvojmu hrobu, postojí-
me, spomíname na lásku Tvoju.

Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko 
hriať, ale tí, čo Ťa milovali, neprestanú spo-
mínať.

Spomíname

Lúčime sa

Vnučka Daška Macejková napísala o oslá-
venkyni: „Moja babka Marianka sa narodila 
a celý život žije v Beckove. Na Lipkách bol ro-
dičovský dom (teraz dom p. Pavla Ďuriša), v kto-
rom žila s rodičmi a s ďalšími štyrmi súroden-
cami. Ani jeden z nich sa nedožil tak vysokého 
veku. Navštevovala evanjelickú školu v Beckove, 
kde vychodila 8 tried, a potom pomáhala rodi-
čom na roliach. Keď sa v r. 1953 vydala za Vik-
tora Šatkovského, presťahovala sa do rodného 
domu Diónyza Štúra za evanjelickým kostolom, 
známym ako rechtorovec. V tomto dome sa na-
rodila aj moja mamina Ľubka Hunčová. Babka 
má 3 deti, dcéry Helenku a Ľubku a syna Vikto-
ra. Manžel pracoval v Hydrostave v Bratislave 6 
dní v týždni. Po smrti svokry Šatkovskej v roku 
1969 prišli bývať do jej domu, kde žije doteraz aj 
so svojim vnukom Miroslavom.

Po odrastení detí začala pracovať v zelenino-
vej záhrade u Šándora a neskôr v JRD Beckov 
ako ošetrovateľka prasníc. Vstávala o 4. hodine 
ráno, domov prišla o 7. hodine, vystrojila deti 
do školy a začal kolobeh okolo domácnosti, 
záhrady a hospodárstva. Popritom sa starala 
a doopatrovala svokra (umrel 92-ročný), mamu 

MARIANKA ŠATKOVSKÁ 
oslávila krásnych 95 rokov

(umrela 80-ročná) a otca (umrel 92-ročný). Ba-
bka robila v JRD do 65 rokov. Zúčastňovala sa 
zájazdov, ktoré JRD organizovalo. Navštívila veľa 
krajín ako Maďarsko, Nemecko, Rusko (až na 
Sibír a Bajkal), Česko. Pekné výlety boli aj na 
Agrokomplex Nitra, kam ma brávala. Bola a aj je 
spoločenský človek. Na JRD spomínam veľmi 
rada aj ja, chodila som tam za babkou a mávala 
som tam svoju škôlku z malých prasiatok. To už 
dnešné deti nezažijú, to bolo detstvo a nezabud-
nuteľné prázdniny!

Babka sa vzhľadom na svoj vek teší dobrému 
zdraviu. Stále chodí na prechádzky za záhradou 
a pri návrate nezabudne natrhať sliepkam trávu. 
Lúšti osem-smerovky, číta časopisy a pozerá 
obľúbené TV programy. Pravidelne ju navštevuje 
kamarátka Evka Gergelová, poklábosia, vypi-
jú si kávičku. Denne jej volajú dcéry, ktoré sa  
striedajú v Beckove pri domácich prácach. Veľkú 
radosť jej robia pravnučka Barborka a pravnuk 
Marek. Keď prídu, veľmi sa im poteší. Barborka 
využíva Marianku v tom dobrom zmysle slova pri 
domácich úlohách. 

Málokto sa môže pochváliť prababkou, ktorá za-
žila II. svetovú vojnu a veľa si toho pamätá nielen 
z tej doby. Moja babka si užila trocha slávy, keď 
v Rádiu Slovensko 19. januára 2020 zaznel jej 
príbeh o záchrane židovského dievčatka, ktorý 
vyrozprávala p. redaktorke Mozolovej. Babka 
má veľký zmysel pre humor. Ja aj moja dcéra 
Barborka si s ňou veľmi rozumieme a veľa sa 
spolu nasmejeme. 

Sme radi, že je stále medzi nami a že sme s ňou 
mohli tento rok osláviť jej krásnych 95 rokov. 
Stretli sme sa tí najbližší a popriali to najdôleži-
tejšie – zdravie.

Nezabudli na ňu a pogratulovali jej aj kamarát-
ky, rodina z Bratislavy a Košíc. Tiež sa zastavili  
s kyticou pán starosta Daniel Hladký s pani 
Badžgoňovou.“

DB

Dňa 24. októbra 2020 vo veku 73 rokov 
opustil tento svet Ivan	Čičmanský, bývalý 
občan našej obce, časť Vadičov, a hráč za 
skvelej beckovskej futbalovej éry, nosiaci 
číslo 7. Svoj život dožil v Novom Meste nad 
Váhom.

Manželka a synovia s rodinami

   Česť tvojej pamiatke!

Na Mariannu, 7. septembra 2020, sme prišli 
zagratulovať našej druhej najstaršej obyvateľke 
– pani Marianne Šatkovskej, rod. Pavlovičovej. 
Nemožno nepoužiť slová obdivu a chváliť oslá-
venkyňu, jej schopnosti, jej prívetivosť. Áno, 
osláviť takého jubileum v jej kondícii – to by sme 
brali asi všetci! Do ďalších rokov jej želáme veľa 
zdravia, rodinnej pohody i láskavej starostlivosti 
jej najbližších – a ktovie, možno nás prekvapí ju-
bileom ešte okrúhlejším.



vomestského prepošta Jakuba Haška v nedeľu 
22. októbra 1995. Druhá kópia Koryčanskej 
Madony sa stala v roku 1997 súčasťou sakrálnej 
časti stálej expozície v Podjavorinskom múzeu  
v Novom Meste nad Váhom.“

Zdroj: BN 5/2018, s.14-15, autor PhDr. J. Karlík. • 
Kópia Beckovskej Madony, o ktorú sa pričinil aj 
páter Bohuslav v roku 1995. 

Predstavitelia RK cirkvi a rehole premonštrátov, 
sestry notrdamky, bratia františkáni i obyvatelia 
obce sa 7. septembra 2020 rozlúčili so zosnu-
lým pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, 
O. Praem., ktorý posledných 13 rokov pôsobil 
v beckovskom dome Školských sestier de Notre 
Dame, kde aj zomrel 3. septembra 2020. 

Páter Bohuslav bol známy svojou angažovanos-
ťou v mnohých dobrých veciach, medzi ktoré 
patrí aj účasť na vytvorení kópie známej Beckov-
skej Madony – a tento jeho skutok by sme radi 
pripomenuli. Bol jedným z iniciátorov a organi-
zátorov.

Tretieho septembra 2020 sa vrátil do domu Otca 
rehoľný kňaz Kráľovskej kanonie premonštrátov 
na pražskom Strahove, P. Bohuslav Jozef Šprlák 
O. Praem. Zomrel náhle v skorých ranných ho-
dinách v Charitnom dome v Beckove vo veku 69 
rokov, v 48. roku rehoľného života a v 45. roku 
kňazstva. So zosnulým rehoľným kňazom sme 
sa rozlúčili v pondelok 7. septembra 2020 po-
poludní na pohrebnej svätej omši o 14:00 vo far-
skom Kostole sv. Štefana uhorského v Beckove. 
Po nej nasledovali pohrebné obrady na miest-
nom cintoríne. Prial si byť pochovaný v Beckove, 
blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť. 

Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, 
trnavský arcibiskup, koncelebrovali dvaja opáti 
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DB

 Sr. Metoda Piatničková, provinciálna predstavená Školských sestier de Notre Dame

SPOMIENKA NA PÁTRA BOHUSLAVA

Rozlúčka s P. Bohuslavom Šprlákom

Išlo vlastne o vznik dvoch kópií Beckovskej 
madony (originál je v kostole sv. Vavrinca v Ko-
ryčanoch na Morave): „Optimálne podmien-
ky na realizáciu tejto myšlienky (vyhotovenie 
kópie madony) sa však vytvorili až v roku 1995. 
V tom roku sa rímskokatolícka fara v Novom 
Meste nad Váhom pripravovala na 300. výro-
čie úmrtia novomestského prepošta Jakuba 
Haška a k tejto príležitosti správca prepozitúry 
Bohuslav Šprlák, O. Praem., uvítal návrh na 
vyhotovenie repliky koryčanskej Madony. Pred-
pokladalo sa, že na hlavnom oltári by dočasne 
nahradila poškodenú pôvodnú barokovú sochu 
„Haškovej“ Madony. Priebeh prác, potrebných 
na realizovanie projektu, organizovali vtedaj-
ší vedúci Podjavorinského múzea Jozef Karlík 
a P. Bohuslav. Na vyrobenie replík Madony sa 
podujal majster Oskar Košecký z Orechovej Po-
tône. Pri sňatí sadrového odtlačku mu pomáhal 
konzervátor Podjavorinského múzea Anton Slíž. 
Vyhotovili sa dve kópie Koryčanskej Madony. 
Jednu financovalo Mesto Nové Mesto nad Vá-
hom a druhú Trenčianske múzeum v Trenčíne. 
Madona, určená na oltár novomestského kosto-
la, bola požehnaná počas slávnostnej sv. omše 
konanej pri príležitosti 300. výročia úmrtia no-

Kráľovskej kanonie premonštrátov v Prahe na 
Strahove - súčasný Daniel Janáček a emeritný 
Michael Pojezdný. Prítomných bolo asi 80 kňa-
zov, pátrov premonštrátov i diecéznych kňazov.

P. Bohuslav Jozef Šprlák O. Praem. sa narodil 
17. augusta 1951 v Kysuckom Lieskovci. Po 
vstupe do rehoľného rádu premonštrátov a for-
mácii zložil večné rehoľné sľuby 15. augusta 
1975 v Mšene (Česká republika). Po ukončení 
filozoficko-teologických štúdií na Cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulte v českých Litoměři-
ciach bol 25. júna 1976 v tom istom meste vy-
svätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk 
banskobystrického diecézneho biskupa Mons. 
Jozefa Feranca.

Po vysviacke pôsobil na území Českej republi-
ky v Liberci, Chomutove, Udliciach a v Klášterci 
nad Ohří a vo Vrbovom na Slovensku. V roku 
1990 bol menovaný za farára v Novom Meste 
nad Váhom, kde zotrval do roku 1996. V rokoch 
1996-2003 pôsobil ako farár farnosti Holíč pri 
Skalici.

V rokoch 2003-2007 bol priorom kláštora 
Kráľovskej kanonie premonštrátov na Stra-
hove, v hlavnom meste Českej republiky,  
v Prahe. Nakoniec od roku 2007 až do svojej 
náhlej smrti vo štvrtok 3. septembra 2020 pôso-
bil ako výpomocný duchovný a správca komunity 
sestier Kongregácie školských sestier de Notre 
Dame vo farnosti Beckov v Novomestskom de-
kanáte.

Boh si ho zavolal, aj keď podľa ľudskej mienky 
možno trochu skoro. Ale páter Bohuslav nikdy 
netúžil žiť dlho, preto žil naplno... Ak mu niekto 
prial sto rokov života, hovoril, že také prianie je 
ťažký hriech. Celým srdcom patril Ježišovi Kris-
tovi, ktorého svojím životom i kňazskou službou 
verne sprítomňoval. Jeho život bol naplnený lás-
kou a službou Bohu i ľuďom. Všetci: starší, mlad-
ší, deti v škole, trpiaci v hospici, rehoľné sestry 
i laici mali miesto v jeho milujúcom otcovskom 
srdci. Snažil sa byť poslušný všetkému, čo cítil, 
že dobrý Boh od neho žiada, i keď mu to bolo 
ťažké. 

Boh, aj keď berie, robí to preto, že nám chce 
dať viac... jemu, veríme že nebo... A nám tiež 
niečo krásne, čomu ešte nerozumieme, ale keď 
povieme svoje áno, určite to zažijeme.



do regála, treba pre ňu nájsť aj čitateľa. V súčas-
nosti je to, žiaľ, a to nielen v našej obci, bieda. 
Žalostný počet čitateľov OK – do 15.10.2020 
bolo zapísaných 43 čitateľov – neumožňuje vzá-
jomnú komunikáciu, knihy zostávajú nemé.

Možno je chyba v tom, že sme za posledné roky 
akosi pozabudli vychovávať „kultúrnu“ verejnosť, 
teda jednotlivcov schopných vnímať krásu vytvo-
renú človekom a prírodou. Kultúra je o všeličom 
možnom, ale jej základom je vzdelanie, a to je 
podmienené čítaním. Je tiež o vnímaní umenia 
a prírody, aj o schopnosti nadchnúť sa krásou 
okolo nás. Ale takáto schopnosť sa nezíska na-
rodením, musí ju ktosi v nás rozvíjať, keď sme 
malí, aby sme mohli kultivovať sami seba v do-
spelosti. Pomocníkom nám môže byť práve KNI-
HA.

Skúste to, začnite čítať knihy – je to ako rozho-
vor s druhým človekom, v ktorom môžete nájsť 
odpovede na mnohé otázky. Dobrá kniha rozvíja 
našu slovnú zásobu, ukazuje na krásne okolo 
nás, prezrádza, čo si myslí jej autor o živote, tiež 
zabaví i poučí.

Zakončím želaním, aby si 43 nedisciplinovaných 
čitateľov všimlo túto výzvu a do konca roka 2020 
nielenže vrátilo oných 75 zapožičaných kníh, ale 
požičalo si ďalšie...

Knižky na vás čakajú, milí čitatelia – príďte sa 
zoznámiť.

Aké šťastie, že už vyše 50 rokov máme v obci 
verejnú knižnicu! Bola zriadená 1. marca 1967 a 
do dnešného dňa sa o jej chod postupne stara-
lo desať zamestnankýň, počnúc prvou – p. uč. 
Elenou Hrušovskou a končiac autorkou týchto 
riadkov. K dnešnému dňu má knižnica zapísa-
ných v prírastkovom zozname 14366 knižných 
jednotiek, z toho má byť reálne v knižničných re-
gáloch 8550 kníh a 5816 kníh bolo vyradených 
z knižničného fondu beckovskej knižnice.

Samozrejme, 8550 kníh v OK nemáme –  
nielen preto, že niekoľko desiatok kníh je aktu-
álne zapožičaných, ďalšie knižky sú „nezvestné“ 
(čitatelia si ich pred mnohými rokmi požičali a 
nevrátili) a 75 kníh je dlhodobo „tiež zapožiča-
ných“. Ide o 75 kníh, ktoré zostali u čitateľov OK 
od vypožičania v rokoch 2017, 2018, 2019, až 
do júla 2020. Lehota na vrátenie kníh je jeden 
mesiac, výpožičku je možné dvakrát predĺžiť, 
teda 3 mesiace môžete mať podľa knižničného 
poriadku publikáciu doma. Tri mesiace, to je 13 
týždňov, teda za ten čas by aj slabo čítajúci čita-
teľ mohol zvládnuť 13 kníh, keď číta jednu knižku 
za týždeň. Častokrát sú to knihy, na ktoré čakajú 
iní čitatelia, lebo ich potrebujú do školy, alebo 
sú to novinky, ktoré by si stabilní čitatelia chceli 
prečítať, ale niekto ich roky drží, a tak punc no-
vinky strácajú...

Osobne sa teším z každého čitateľa, z každej no-
vej knižky a z každej výpožičky, lebo len tak má 
knižnica zmysel. Knižku nestačí zakúpiť a uložiť 
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Bezmocnosť obecnej knižnice (OK)

BLAHOŽELANIE Dlžníci OK

Dana Badžgoňová

Nové knihy v OK v Beckove

Za september a október nám pribudlo len málo knižiek – avšak začiatkom novembra prídu 
objednané knižky za peniaze, ktoré sme získali v júlovej burze. Malý predvianočný darček 
pre našich  čitateľov.

• Jaroslav Čvančara: Pravomil	Reichl.	Život	na	hranici	smrti. Toužimský & Moravec, 
Praha 2017 – príbeh utečencov z Leopoldova, ktorí našli pomoc v Beckove, na pozadí 
životných osudov Pravomila Raichla, bojovníka za slobodu a demokraciu v povojnovom 
Československu (dar od Ivana Ondrejoviča, za ktorý ďakujeme).

• Slovenský	biografický	slovník	R–Š. V. zväzok. Matica slovenská 1992 
 (kúpa z antikvariátu).

• Ottova	encyklopédia	–	Zvieratá. Ottovo nakladatelství, Praha 2016 (dar).

• Elena Ferrante: Tí,	čo	odchádzajú	-	tí,	čo	prichádzajú. INAQUE 2017 (dar).

Uvádzame len evidenčné číslo čitateľa – dátum 
výpožičky – počet nevrátených kníh, ale NEU-
VÁDZAME mená 43 čitateľov, ktorí doposiaľ ne-
vrátili zapožičané knihy. Ak zistíte, že tým to„dlž-
níkom“ ste práve vy, môžete zavolať na OcÚ  
032 77427 22 a pracovníčka OK vám poskytne 
bližšie informácie.

Ak ste knihu stratili, je vašou povinnosťou nahra-
diť ju novou v zmysle Knižničného a výpožičného 
poriadku OK v Beckove. Môžete dodať výtlačok 
toho istého titulu alebo sa s pracovníčkou OK 
dohodnete na náhradnom titule, prípadne po-
skytnete adekvátnu finančnú úhradu OK. 

Rok 2017 (7)

 01/2017 06.12.2017 1 
 25/2017 20.11.2017 2 
 30/2017 29.03.2017 1 
 38/2017 10.04.2017 2 
 40/2017 12.04.2017 2 
 53/2017 09.10.2017 5 
 56/2017 11.10.2017 1 (Klišé)

Rok 2018 (16)

 26/2018 21.01.2018 1 
 31/2018 12.12.2018 1 
 32/2018 07.03.2018 2 
 37/2018 02.07.2018 3 
 40/2018 14.03.2018 1 
 41/2018 14.03.2018 1 
 42/2018 14.03.2018 2 
 47/2018 14.03.2018 1 
 48/2018 05.12.2018 1 
  (Život je ľahký, nerob...) 
 49/2018 26.09.2018 1 
 53/2018 14.11.2018 2 
 55/2018 28.11.2018 3 
 58/2018 21.03.2018 1  
 59/2018 26.03.2018 1 
 69/2018 24.04.2018 1  
 87/2018 14.11.2018 2

Rok 2019 (8)

 01/2019 09.01.2019 2 
 11/2019 16.12.2019 1 
 18/2019 04.02.2019 1 
 27/2019 27.03.2019 3 (Vinič) 
 34/2019 02.10.2019 1 
 38/2019 16.05.2019 1 (Denníky LM) 
 49/2019 18.09.2019 3 
 53/2019 28.10.2019 1 

Rok 2020 (12)

 07/2020 08.01.2020 1 
 08/2020 08.01.2020 1 
 09/2020 08.01.2020 1 
 11/2020 01.06.2020 1 
 16/2020 04.03.2020 5 
 18/2020 29.01.2020 1 
 20/2020 12.02.2020 2 
 21/2020 12.02.2020 3 
 22/2020 24.03.2020 2 
 24/2020 05.03.2020 1 
 25/2020 18.11.2019 2 
 32/2020 06.07.2020 4

Pripravila D. Badžgoňová

Každým	rokom	zastaví	sa	na	okamih	čas. 
Dovolí	nám	ohliadnuť	sa	na	všetko	pekné,	čo	je	v	nás.
Dovolí	nám	zaspomínať	na	krásne	chvíle	prežité, 
vysloviť	jedno	tajné	prianie,	čo	je	v	srdci	ukryté. 

Dovolí	nám	nájsť	vhodné	slová... 
...všetko naj...

V októbri sa dožila krásneho životného jubilea naša kolegyňa, 
šéfredaktorka Beckovských novín Danka Badžgoňová. Prejeme 
jej hlavne pevné zdravie, šťastie, veľa spokojnosti do ďalších ro-
kov života. K blahoželaniu sa pridávajú členovia redakčnej rady.

Kolektív OcÚ Beckov
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na cintoríne bola úspešná – Komisia na vyhod-

obnovu vojnových hrobov na rok 2020 vybrala 
-

cieho procesu. Po uzavretí zmluvy získame do-
táciu vo výške 1200 eur; finanèné prostriedky 
budú obci vyplatené zaèiatkom roka 2021, aby 

-
hu roka. 

-

-

-
bra 1944 boli slávnostným spôsobom pochovaní 

partizáni boli slávnostným spôsobom pochovaní 

1945 boli slávnostne pochovaní na miestnom 
-

èas (koncom 70. rokov) chodili na tento hrob 
k výroèiu oslobodenia obce. 

-

(1.8.1935 - 5.3.2019). Zároveò som sa obrátila 

pamätníkov.

-

jedného z obetí – ak to bol vôbec jej brat – aj so 

-
ra 1944 Nemci a gardisti nahnali ¾udí do hotela 

-

-
kove) a popravili. Nechali si troch Beckovèanov 

-

mená pochovaných – Štefan Szilárd a N. Izrael. 

z 31. augusta 2016 rozšírila informácie o Štefa-
novi Szilárdovi. Štefan Szilárd

-
-

-
-

-

-

prepustený z pracovnej povinnosti pod¾a ustano-
venia zákona (§ 38/2 br. zák. Nár. MNO è. 175 
835-III/4 – 1943). 

-

-

-

-

-
-

nom tábore – nevedela o mieste jeho spoèinutia 

-
ského starostu na Okresný národný výbor v No-

-

è.2341/1945 Zoznam obetí nemeckého násilia 

-

1920. Menovaní boli exhumovaní a pochovaní 
-

-
-

níctvo SNR pre informácie v Bratislave. Nestalo 

-
identifikovaný. 

-
rá sa do celej udalosti nechtiac zaplietla. Zostala 

Z maštale videla nemeckých vojakov a domácich 

-

-

-
-

-
vieme.

-

-
-

ktoré našli miesto svojho odpoèinku v beckov-

-

14.10.1920 Zbehòov – 2.12.1945 Beckov. Dru-

Soni Michalcovej – v archívnom dokumente našla 
ich mená – Štefan Szilárd a N. Izrael. A po zverej-

nezvestný.

Prvá strana evidenèného listu vojaka Š. Szilárda. 
Zdroj: Vojenský historický archív Bratislava

Vojnový hrob na beckovskom cintoríne



Štátna cena na počesť nášho rodáka Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 
1888) bola udelená v tomto roku hneď dvakrát. Prvýkrát 21. februára, tes-
ne pred voľbami 29. freuára 2020, keď ju udelil vtedajší predseda NR SR 
Andrej Danko (SNS) in memoriam Milanovi Čičovi, bývalému premiérovi do-
časnej vlády na jar 1990, prvému predsedovi slovenského Ústavného súdu 
a niekdajšiemu komunistickému politikovi. Cenu prevzali Čičovi príbuzní. 
Druhýkrát ju udelil súčasný predseda parlamentu Boris Kollár pri príležitosti 
Dňa ústavy SR 1. septembra 2020 piatim osobnostiam slovenského spolo-
čenského a kultúrneho života. 

Cenu J.M. Hurbana si prevzal Vladimír Krčméry, odborník na tropickú medi-
cínu, humanitárny pracovník a pedagóg. Cenou J.M. Hurbana boli poctené 
aj dve známe osobnosti novembra 1989 – Milan Kňažko, herec a politik 
a Ján Budaj, súčasný minister životného prostredia. 

In memoriam získal Hurbanovu cenu biskup gréckokatolíckej cirkvi Pavol 
Peter Gojdič (17.7.1888 – 17.7.1960), bojovník proti nacizmu a záchranca 
mnohých židovských obyvateľov, ktorý zomrel vo väzení v Leopoldove ako 
politický väzeň v deň svojich 72. narodenín, prešovský eparcha (1940–
1960), ktorý bol blahorečený 4. novbembra 2001 (sviatok má 17. júla, na 
Slovensku 18. júla). 

Cenu J.M. Hurbana in memoriam získal aj bratislavský rodák, rabín Romi 
Cohn (10.3.1929–24.3.2020), ktorý sa počas druhej svetovej vojny za-
pojil do SNP a pomáhal židovským utečencom, po vojne sa zasadil o zá-
chranu židovského Mauzólea Chatama Sofera a iných židovských pa-
miatok vo svojom rodisku. O svojom živote vydal v roku 2002 knihu The 
Youngest Partisan, ktorá vyšla v slovenčine v roku 2017 v preklade Evy 
Salnerovej pod názvom – Prežil, aby odriekal kadiš. Zomrel v New Yorku na  
COVID-19.

Denník N z 31. augusta 2020: „V prípade Hurbanovej ceny nejde len o vy-
znamenanie, ale aj o finančnú odmenu. Podľa zákona, ktorý schválila koalí-
cia Smer, SNS a Most–Híd, ide o 25-násobok priemernej mzdy, ktorá bola 
minulý rok niečo vyše 1000 EUR.“
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Cena J.M. HURBANA Ladislav MEDNYÁNSZKY
Slávny umelec slávneho Beckova

Cena pre barónku Silvestra Lavríka
„Príbeh Margity Czóbelovej je pre mňa príbehom 
celého Spiša.“ Silvester  Lavrík (1) 

V tomto roku, 4. septembra, bola už 15. krát ude-
lená slovenská literárna cena za prózu ANASOFT 
LITERA – získali ju štyri spisovateľky a jeden 
spisovateľ. Laureátkou ceny sa stala Alena Sa-
buchová za román Šeptuchy. Do finálnej pätice 
sa dostali Jana Bodnárová – Koža (pocta nemec-
kej maliarke Paule Modersohnovej-Beckerovej), 
Katarína Kucbelová – Čepiec, Michaela Rosová 
– Tvoja izba a Silvester Lavrík – Posledná k.& k. 
barónka. Silvester Lavrík získal Cenu čitateľov. 
Posledná k.& k. barónka vyšla vo vydavateľstve 
Dixit v roku 2019, na stránke Anasoft litera o nej 
informujú: „Dokuromán, životný príbeh Margity 
Czóbelovej, ženy, ktorú maľoval Nándor Katona 
a kreslil Elemér Köszeghy. Ona sama maľovala a 
videla maľovať mystického impresionistu Ladisla-
va Mednyánszkeho. Pre londýnske vydavateľstvá 
ilustrovala detektívky a dobrodružné romány. V 
sedemdesiatych rokoch tvorila angažované pla-
gáty oslavujúce vyslanie sovietskeho Sputnika do 
Vesmíru.“ (2) 

Odovzdávanie cien sa konalo 29. septembra 
2020 z dôvodu pandémie COVID-19 ako online 
podujatie, odvysielalo ho Rádio Devín. 

Silvester Lavrík (1964) je významný slovenský 
spisovateľ, básnik, dramatik a scenárista i textár, 
píše pre deti i dospelých, v našej knižnici máme 
od neho Nedeľné šachy s Tisom (2016) a Po-
slednú k.& k. barónku (2019). 

Kto sa zaujíma o diela nášho rodáka Ladislava Mednyánszkeho (23.4.1852–
17.4.1919), snáď najvýznamnejšej osobnosti maliarstva priestoru medzi 
Viedňou, Budapešťou, Strážkami a Beckovom na prelome 19. a 20. storo-
čia vie, že sa neustále tešia priazni milovníkov výtvarného umenia. 

Aukčné spoločnosti ponúkajú na predaj jeho diela, niektorí zberatelia ich 
kupujú, iní zase predávajú, a čo nás môže najviac tešiť, je fakt, že každý  
z nich si môže všimnúť v biografických údajoch uvedené miesto umelcovho 
narodenia – Beckov. Darmo, majster má svoje rodisko rád aj po smrti...

Čo „beckovské“ z Mednyánszkeho diela naposledy ponúkla aukčná spo-
ločnosť SOGA? Na 149. aukcii (3.-24.3. 2020) to boli Ruiny Beckovské-
ho hradu (10.000 EUR – cena v predaji) a Beckovské zrúcaniny, ktoré sa 
predali za 8.500 EUR. Obrazy sú neveľké, 27x38 cm alebo 26x36 cm, 
olej na kartóne, vznikli okolo roku 1880 a 1885, ale sú skvelou ukážkou 
umelcovej schopnosti v plenéri odpozorovať neopakovateľné okamihy  
a majstrovskými dotykmi štetca ich zachytiť na malých formátoch. 

Na obrázkoch vidíme dve diela, detaily Beckovského hradu, nám miestnym, 
hlavne tým starším, dobre známe.

 DB (Foto: SOGA, a.s.)

DB

V jednom rozhovore s Róbertom Kotianom pre 
denník SME sa autor vyjadril k barónke v súvis-
losti s dôstojnosťou a noblesou jej sociálneho 
statusu: „Symbolom kontinuálnosti v pohľade na 
našu históriu, zodpovednosti za žité dejiny sú pre 

mňa práve tí, ktorých nás učili neznášať ako na-
šich triednych nepriateľov, tzn. rodovú šľachtu, 
ktorí z pokolenia na pokolenie dedili nielen ma-
jetky, ale aj zodpovednosť za majetky a ľudí na 
danom území, za spôsob života.“ (3)

Koho zaujímajú osudy Medňanských, nielen 
nášho slávneho rodáka, maliara Ladislava, ale aj 
ďalších členov rodu, ako v tomto prípade osudy 
jeho netere Margity Czóbelovej, určite rád siah-
ne po Lavríkovej najnovšej knihe, vďaka nej mno-
hé pochopí o onej dobe a ľuďoch v nej. 

O Margite Czóbelovej si môžete prečítať aj kni-
žočku Barónka. Osudy Margity Czóbelovej 
(1891–1972) medzi Mednyánszkym a Robbe-
-Grilletom, ktorú vydala SNG v roku 2011 pri 
príležitosti rovnomennej výstavy v Strážkach, edi-
torka Katarína Beňová, ktorá je zameraná na jej 
umeleckú činnosť. 

   Dana Badžgoňová

Poznámky: 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=Ikiqsn-
Zfpu4&fbclid=IwAR2qTvrhml-EN345P73v7riMl-
-ZoIK93jJrmwFe5uaeyRg06Y4jeLqG1PyU 
(2) Zdroj: https://www.anasoftlitera.sk/main/
anasoft-litera/autori/lavrik-silvester/posledna-k-
-and-k-baronka 
(3) Čítajte viac: https://kultura.sme.
sk/c/22288970/rozhovor-so-spisovatelom-silves-
trom-lavrikom.html.
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Podjavorinské múzeum si v roku 2020 pripomína 70. výročie svojho vzniku. 
Sídli v barokovej budove, podľa jedného z majiteľov, nazývanej Ghillányho 
dom alebo „Ghillányovec“, postavenej uprostred západnej strany námestia. 
Pravdepodobne využíva dve pôvodné stredoveké parcely. 

Stavba tohto honosného štvorkrídlového objektu sa datuje do roku 1740. 
Generál Ján Ghillány (1687 – 1752) svoju vojenskú kariéru skončil v husár-
skom pluku na prelome rokov 1744/1745. Pravdepodobne v roku 1751, 
hoci bol už dôchodku, ho Mária Terézia povýšila za vojenské zásluhy do hod-
nosti generála jazdectva. Nie je známe, kedy začal Ghillány bývať v Novom 
Meste nad Váhom. Stavba Ghillányovca však pravdepodobne súvisí s jeho 
odchodom do penzie. V meste vlastnil aj ďalšie majetky, medzi ktoré patril 
napríklad tzv. Ghillányho mlyn, ktorého budova sa ešte dnes nachádza na 
Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom. V druhej polovici 19. storočia patril 
Ghillányho dom židovskej rodine Lackovcov. Herman Lacko bol posledným 
majiteľom domu z rodiny Lackovcov.  

V roku 1896 sa dostáva do vlastníctva židovskej rodiny Löwingerovcov. Ako 
vlastník bol do roku 1921 zapísaný novomestský liehovarník Armin Löwinger 
spolu so svojou manželkou Amáliou, rod. Schenkovou, ktorá po jeho smrti 
zdedila druhú polovicu domu a celú nehnuteľnosť vlastnila až do 21. apríla 
1941. Vo vlastníctve ju nahradila jej dcéra Rozália Hilferdingová, rod. Löwin-
gerová. V roku 1945 bola na dom uvalená národná správa.

V roku 1953 sa vlastníkom domu stal československý štát v správe MNV 
v Novom Meste nad Váhom. V roku 1956 bolo okrem múzea v budove v pod-
nájme 6 rodín. Po generálnej oprave budovy v roku 1961 múzeum postupne 
prevzalo do užívania všetky miestnosti budovy. 

Podjavorinské múzeum je jedným z prvých múzeí, ktoré vznikli na Slovensku 
po roku 1945. Vzniklo 9. októbra 1950 ako Okresné múzeum v Novom Mes-
te nad Váhom. Zriadením múzea bola poverená Okresná muzeálna spoloč-
nosť. Jej členmi boli vedúca odboru kultúry Malvína Traviencová, inšpektor 
kultúry Pavol Valovič a ďalší zamestnanci bývalého Okresného úradu v No-
vom Meste nad Váhom. Riešením úloh vedeckého charakteru bol poverený 
regionálny historik Dr. Július Ethey, ktorý musel neskôr pre dôkladne uplat-
ňovanú kádrovú politiku z múzea odísť. 

Prvá múzejná expozícia bola otvorená 1. mája 1953. Pripravil ju Rudolf Moto-
la, ktorý mal zásluhy aj na odbornom vedení evidencie zbierok. Na jeho prá-
cu nadviazala Katarína Závadová-Jančová. Jej zásluhou sa zbierkový fond 
múzea obohatil o umelecko-historické zbierkové predmety, ktoré pochádzali 
predovšetkým z bývalých šľachtických sídel a bola inštalovaná národopisná 
časť expozície. Bola autorkou prvej výstavy Ladislava Medňanského na 
Slovensku,	rodáka	z	Beckova. Jozef Ondrejka do múzea nastúpil v roku 
1960 a pôsobil tu do roku 1995. Vo funkcii ho vystriedal PhDr. Jozef Karlík, 
ktorý múzeum viedol 20 rokov.

Výrazným medzníkom v dejinách múzea je dátum 29. november 1969, kedy 
došlo pri havárii vodovodu k podmáčaniu sprašového podložia pod celou 

70. VÝROČIE ZALOŽENIA MÚZEA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

DIVADELNÉ JUBILEUM

budovou múzea, ktorá popraskala a došlo aj k narušeniu jej nosných kon-
štrukcií. Expozičné priestory boli následne uzavreté a zbierky i pracovne 
premiestnené v náhradných priestoroch. Padli aj návrhy budovu zbúrať, čím 
by však došlo k ochudobneniu námestia o ďalší významný architektonický 
objekt, ktorý tvorí dominantu námestia. Jozef Ondrejka mal hlavné záslu-
hy pri rekonštrukcii budovy. Taktiež je autorom mnohých libriet a scenárov 
pre múzeá v okolí. Bol dlhoročným členom redakčnej rady Novomestského 
spravodajcu a redigoval Vlastivedný časopis múzea.   

V roku 1971 bolo do organizačnej štruktúry Trenčianskeho múzea včlenené 
bývalé Okresné vlastivedné múzeum v Novom Meste nad Váhom ako od-
delenie Trenčianskeho múzea. Svoju činnosť zameriava na historický vývoj 
Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia, ako aj literárnu históriu stredného 
Považia. Nachádzajú sa tu torzá šľachtických knižníc napr. zo Zemianskeho 
Podhradia, Kočoviec, významná je zbierka exlibrisov a ďalšie zbierky vlasti-
vedného charakteru. 

Zásluhu na bohatých výsledkoch činnosti múzea majú desiatky pracovníkov 
múzea, ktorí ho vo väčšej či menšej miere obohatili o svoj odborný, ale aj 
osobný prínos. V každom období im boli nápomocní zanietení nadšenci, 
súkromní zberatelia a priaznivci múzea.   

Výstavu môžete vidieť vo výstavných priestoroch Podjavorinského múzea 
v Novom Meste nad Váhom do 13. novembra 2020.

Budova múzea v roku 1972 - Archív Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Dňa 26. septembra 1960 uviedol Balet SND 
v Bratislave baletné predstavenie pod názvom 
„Rytierska balada“, venované veľmožovi Stiboro-
vi, poradcovi kráľa Žigmunda, a rytierovi Jánovi, 
jeho šašovi, ktorý je v balade hlavnou postavou. 
Dej sa odohráva na hrade Beckov. Hudbu skom-
ponoval Šimon Jurovský, libreto napísala Margi-
ta Figuli a dirigoval Fedor Frešo. Choreografom 
a režisérom bol Jozef Zajko. Spomienku na toto 
baletné predstavenie uviedla TA3 dňa 26. sep-
tembra 2020. 

Rytierska balada bolo prvé pôvodné baletné dielo 
uvedené v SND. Pripomeňme si v krátkosti dej, 
ako je uvedený na stránke SND: „Rytierska ba-
lada bola snahou dramaturgie súboru predstaviť 
širšiemu obecenstvu koncept pôvodného sloven-
ského baletu. Námet čerpal z historického ob-
dobia stredoveku. Autorka libreta Margita Figuli 
dej vsadila do obdobia panovania Žigmunda Lu-

xemburského na hrade Beckov na prelome 14. 
a 15. storočia. Figuli, ktorá mala blízko k hudbe, v 
spolupráci so Šimonom Jurovským vytvorila tklivú 
snovú predlohu. Vychádzala pritom z historických 
štúdií a ľudových povestí o hradnom pánovi z Bec-
kova a jeho šašovi. Rytier Ján je zohavený ranou 
nepriateľského meča a zachráni vojvodu Ctibora 
pred istou smrťou. Je vojvodom vyznamenaný, čo 
spôsobuje závisť dvoranov. Náklonnosť k nemu 
stratí aj jeho snúbenica Matilda, ktorá mu vracia 
prsteň. Ján sa rozhodne skryť svoju tvár. Stáva 
sa šašom Beckom, ktorý demaskuje pomery na 
vojvodovom dvore a stretáva sa s poddanými. In-
trigy (najmä zo strany slúžky Terezy) a náklonnosť 
Jeleny ho dostávajú do boja zoči-voči Ctiboro-
vi, ktorý ho v súboji s pomocou Terezy poráža. 
Vzápätí Ctibor oľutuje svoj čin, zabíja Terezu, ale 
duch a telo Jána je už v rukách poddaných, ktorí 
ho odnášajú.“ 

Mgr. Kristína Danková, historik, Trenčianske múzeum v Trenčíne 
 oddelenie Podjavorinské múzeum

Zdroj: KARLÍK, Jozef a kol.: Nové Mesto nad Váhom: vlastivedná mono-
grafia. 2. časť. Nové Mesto nad Váhom: Vydavateľstvo Tising, 2013, s.192 
ISBN 978-80-89501-12-0. • Ondrejka, Jozef – Žiaran, Ivan: K štyridsiatemu 
výročiu založenia múzea v Novom Meste nad Váhom. In Múzeum, 1990, 
35, č.4, s.29-33.

PH

Zdroj: https://zlatakolekcia.theatre.sk/inscenacia/rytier ska-balada/  
Na obrázku tanečníci Florentína Lojeková a Jiří Blažek ako  
Matilda a rytier Ján.



Človek je tvor spoločenský. Kolektív, v ktorom sa pohybuje v priebehu de-
siatok rokov svojho života, sa však každému viackrát zmení. Najčastejším 
dôvodom je nástup do zamestnania po ukončení vzdelania. Mnohí práve 
v tejto súvislosti zmenia aj miesto svojho bydliska. Život však prináša aj 
príjemné zmeny, keď nás nasledovanie partnera často zavedie na hony 
ďaleko od rodného hniezda.

Najpríjemnejšia a veľmi dôležitá je vždy možnosť návratu, keď vieme, že sa 
máme kde, a hlavne za kým vrátiť. Nemusí to byť natrvalo, stačí len pobud-
núť pár chvíľ, či niekoľko hodín na miestach, ktoré pripomínajú domov, det-
stvo, mladosť. Stretnutie s osobami, s ktorými sme pred desiatkami rokov 
prežívali tieto krásne obdobia, plné nezabudnuteľných spomienok, osvieži 
dušu a dodá elán do života každého -siatnika.

V tomto roku sa dožila životného jubilea partia kamarátov a kamarátok, ktorí 
spolu vyrastali najprv v kolektíve škôlkarov, kde sa o nich materinsky starala 
a viedla pani učiteľka Jozefína Križanová. Potom sa z nich v roku 1966 stali 
školáci, žiaci prvej triedy Základnej deväťročnej školy v Beckove.

Spomienka na vzdelanú, milú a vľúdnu pani učiteľku Ruženku Hubinovú ma 
vždy pohladí pri srdci a vzácna je pre mňa každá chvíľa, keď mám možnosť 
stretnúť sa s ňou osobne. Venovala nám päť rokov, počas ktorých využila 
svoje pedagogické majstrovstvo a vložila do nás vedomosti, ktoré sme na 
druhom stupni dopĺňali a rozvíjali.

JUBILANTI - ŽIACI ROČNÍKA 1959/1960

PAMIATKA NA VZNIK ČSR
Určite nezabudneme a zapamätáme si, že najväčším Slovákom sa stal podľa hlasov občanov Slovenska Milan Rastislav Šte-
fánik. Určite väčšina Slovákov na otázku – čím si zaslúžil túto poctu – odpovie: má jedinečnú zásluhu na vzniku ČSR v roku 
1918. Dátum jeho narodenia je – aspoň mnohí z nás to tak cítia – akoby naším osobným, rodinným sviatkom. Podobne (dáte 
mi možno opäť mnohí za pravdu) dátum zrodu našej prvej Československej republiky v roku 1918, 28. október, je celoštátnymi 
narodeninami, a teda jedinečným medzníkom v novodobých dejinách a mal by byť aj oficiálnym sviatkom pre celú našu repub-
liku. Ak aj bude tento deň niečím odlíšený od ostatných, napríklad udelením puncu pamätného dňa, ani zďaleka sa však táto 
pocta nevyrovná jeho dôležitosti a významu, aký by si v skutočnosti zaslúžil. Možno sa aj na Slovensku dočkáme rozhodnutia 
najvyššieho zákonodarného orgánu a jeho členov, ktorí rozhodnú, podobne ako v Česku, a zaradia medzi štátne sviatky aj deň 
vzniku Československa v októbri roku 1918. 

Dá sa povedať, že sme vtedy vyhrali triednu učiteľku na druhom stupni, 
našu Elenku Valovičovú (neskôr vydatú Bolechovú). Pre nás – tínedžerov 
– bola mladá, čerstvá absolventka pedagogickej fakulty generačne blízka. 
Spomienky na štyri roky vzdelávania pod jej vedením sú naplnené nielen 
množstvom vedomostí, ktoré nám odovzdala, ale dá sa povedať, pridala 
k tomu aj hodnotu ľudského prístupu – venovala sa nám vo voľnom čase. 
Spomínam mnohé cyklo-výlety do okolia, kurzy plávania, ktoré nám dávala 
v Piešťanoch na kúpalisku Eva, gymnastická príprava – jej oddiel priniesol 
do Beckova bronz... 

Na tieto aj iné obdobia sme si chceli zaspomínať pri stretnutí spolužiakov, 
absolventov ZDŠ Beckov z roku 1975, ale... V tomto období, ktoré trvá už 
sedem mesiacov, v období pandémie Covid-19, nie je reálne, aby sme sa 
osobne so spolužiakmi a svojimi učiteľkami stretli v širšom kruhu. Preto 
sprostredkovane pozdravujem a tieto riadky píšem pre všetkých, s ktorými 
som prežívala spomínané krásne obdobie. Nech im pripomenú, že detstvo 
žije v našich spomienkach, v ktorých máme uloženú každú našu pani uči-
teľku, každého spolužiaka, spolužiačku a všetky chvíle, pri spomienke na 
ktoré naša 60-ročná dušička opäť omladne.

   Ing. Darina Jarábková, rod. Dvoranová

 Ing. Darina Jarábková

Pokračovanie na strane 20 ...

Hrad Beckov - DARY JESENE
Po veľmi peknom lete prišla trošku upršaná je-
seň a rôzne opatrenia spojené s pandémiou 
koronavírusu Covid-19. Pre hrad je toto obdo-
bie spojené s rôznymi aktivitami a podujatiami. 
Medzi najobľúbenejšie patrí Tekvicový festival, 
ale aj Šarkaniáda alebo Hradná zabíjačka. Veď 
napríklad počas minulého roka sme rozdali za 
dva dni festivalu viac ako 520 tekvíc. Tento rok 
sme všetky tieto podujatia museli zrušiť. Napriek 
tomu sme nezanevreli na jeseň a pre návštev-
níkov pripravili veľmi peknú výzdobu, s ktorou 
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nám pomohli deti zo ZŠ a MŠ Beckov, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme. Pod názvom Dary jese-
ne alebo Plody jesene v rôznych miestnostiach 
hradu, zákutiach a výstavných priestoroch môže 
návštevník obdivovať rôzne aranžmány, výrobky 
z tekvíc, ovocia, ale aj zeleniny, papiera – krea-
tivita detí a dospelých je veľmi pestrá. Hrad tak 
ožil vôňami, farbami a tvorivosťou mladých ľudí 
a my vás všetkých pozývame v týchto dňoch ho 
navštíviť. 



VÝZVA NA DAROVANIE KRVI 
Darcovia	krvi	sú	stále	vítaní,	pacienti	potrebujú	krv	aj	počas	pandémie

Po rozhovore s pánom doktorom, ktorý mal prá-
ve službu 5. október 2020 v NTS v Trenčíne 
som sa rozhodla napísať do BN i tento článok. 
So skupinkou ochotných ľudí sme zareagovali 
na SMS výzvu z NTS Trenčín a išli sme darovať 
to najcennejšie, čo máme, našu krv. Snažíme 
sa chodiť pravidelne. Pretože pomáhať je priro- 
dzené, ľudské... Už i Matka Tereza povedala, že 
treba robiť malé veci s veľkou láskou.

Určite sa medzi čitateľmi BN nájdu mnohí  
viacnásobní darcovia, alebo ľudia, ktorí by radi 
darovali krv prvýkrát, no majú napríklad strach 
– obavy. Skutočne sa netreba báť a treba sa 
iba odhodlať. Pretože v dôsledku mimoriadnej 

situácie spôsobenej COVID-19 zaznamenávajú 
NTS po celom Slovensku značný pokles darcov 
krvi, čo sa odráža na znížených zásobách krv-
ných prípravkov. Aj napriek pandémii spôsobe-
nej koronavírusom sú v nemocniciach na území 
Slovenskej republiky pacienti, ktorí akútne po-
trebujú k svojej liečbe krv. Krv sa nedá vyrobiť 
žiadnym chemickým procesom, dá sa získať len 
od nás – od dobrovoľných darcov krvi. 

Najznámejšie krvné skupiny sú A-42%, 0–38%, 
B–13%, AB–7%. Tie sa ešte delia na podsku-
piny a rozdeľujú sa aj na RH faktor plus a mí-
nus. Toho, čoho je na svete najmenej, to je 
najvzácnejšie. Ja osobne patrím do tej najme-
nej zastúpenej skupiny. Ale nezáleží, akú máte 
krvnú skupinu, dôležité, že chcete pomôcť. Už 
dávno neplatia zastarané názory na darovanie 
krvi. Príjemca v ohrození života nemôže dostať 
hocijakú krv. Aby bola transfúzia bezpečná a 
účinná, zdravotníci sa musia vopred uistiť, že je 
krvná skupina príjemcu kompatibilná s darcom. 
Nekompatibilná transfúzia môže mať smrteľné 
následky. Zdravotníci preto pri záchrane životov 
neustále bojujú s časom, ale aj obmedzenými 
zásobami krvi.

Okrem toho, že pomôžete, zistíte aj ako ste na 
tom zdravotne. Pretože darovať krv môže iba 
100% zdravý človek. NTS na celom Slovensku 
vyzývajú preto ľudí, aby sa nebáli, prišli daro-
vať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské živo-
ty. Ešte minulý školský rok som sa rozprávala 
s niektorými rodičmi žiakov našej školy o zorga-

nizovaní hromadného odberu krvi mobilnou jed-
notkou. No žiaľ, „vďaka“ momentálnej situácii, 
to nie je možné. Ale môže sa objednať skupinka 
darcov na presný čas. V Trenčíne sú k dispozícii 
odberné lôžka, kde môžu byť štyria darcovia krvi 
súčasne.  

„Ubezpečujeme darcov krvi, že na všetkých 
pracoviskách Národnej transfúznej služby SR 
sú zavedené sprísnené kritériá darovania krvi, 
hygienické a preventívne opatrenia na zamedze-
nie šírenia koronavírusu. Z titulu ochrany zdravia 
darcov krvi, za účelom regulácie počtu darcov 
krvi prítomných v odberných centrách pri daro-
vaní krvi, sme zaviedli aj objednávanie darcov 
krvi na presný čas. Týmto opatrením sa snažíme 
minimalizovať zvýšenú koncentráciu ľudí na všet-
kých pracoviskách. Ukážme, že všetci spoločne 
nový koronavírus  premôžeme!!!“

Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou 
situáciou COVID–19 v Slovenskej republike, 
pristupuje Národná transfúzna služba SR od 1. 
októbra 2020 na všetkých svojich odberových 
pracoviskách na území SR k opätovnému zave-
deniu povinnosti objednania sa na darovanie krvi 
na presný čas.

Telefónne číslo, na ktorom máte možnosť objed-
nať sa na čas počas pracovných dní od 7:00 hod 
do 17:00 hod.: NTS Trenčín – 0903 659 366. 

Ing. Katarína Kučerová a cit. web

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 
Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochore-
ním v decembri v roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 posti-
huje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc 
a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu 
pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo 
dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez konta-
minované predmety.    

Aké sú príznaky ochorenia?

Horúčka nad 38°C • Kašeľ • Sťažené dýchanie • Bolesť svalov •  
Bolesť hlavy • Únava, malátnosť • Strata čuchu a chuti

Inkubačný	čas	a	spôsob	prenosu

• Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. 
Medián inkubačného času je 5 až 6 dní. • Za najviac infekčnú sa považuje 
osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už pred nástu-
pom prvých príznakov. • Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. 
Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.

PREVENCIA

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rám-
ci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez pre-
krytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť 
rúško všade mimo svojho bydliska.

Ochorenie COVID-19

Verejnosti	sa	ďalej	odporúča	dodržiavať	nasledovné	preventívne	
opatrenia:

• Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. 
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok 
na ruky na báze alkoholu. • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytý-
mi rukami. • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou 
papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša. • Vyhýbajte sa 
blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. • Ak 
ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup 
liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.

Pri každom podozrení na možnú infekciu, treba kontaktovať všeobecného 
lekára, ktorý každého usmerní podľa danej situácie a ťažkostí, ev. je mož-
nosť sa objednať individuálne na testovanie na Covid-19 na stránke:

Zdroj: internet a lekárske listy https://korona.gov.sk/

MUDr. Lenka Benáková
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  BUĎME  ZODPOVEDNÍ!!!



-
lých slneèných dòoch sa k slovu hlási jeseò.

odpoèinok.

-
lých krajín. S príchodom jesene sa mení príro-

postupne opadáva zo stromov. Na zemi sa tak 

jesenných hríbov.

-

-

JESEÒ Stromy pred
našim domom-

zdravia.

-

-

-

mnohých básnikov sa jeseò stala zdrojom inšpi-
rácie.

Jeseò so svojskou atmosférou je ve¾mi zaujíma-
-

tak. ZT

pod belasou oblohou

ráno

poobede

veèer

za tichým šššššššššš

poèuješ?

šššššššššš

poèuješ?

-

-

produkcie kakaa. 

-

2019 sa pridala ako spoluorganizátor organizácia 

-
sko spolupracujem ako dobrovo¾níèka od mája 

-

-

-

miestom pre všetkých.

-
-

alebo v továròach na výrobu topánok.

-

-
stave dodalo svoje èaro. Zároveò je naša obec aj 

poètu ¾udí.

-

iba jeden plagát. S inštaláciou mi pomohla moja 

-

Foto Lucia Hámorská, text: DB Zdroj: https://
fairtrade-slovensko.sk/sk/zapojte-se/vystava-na-
-stromech/

18 Beckovské NOVINY

Stromy pred
naším domom



Počas dvoch dní 19. a 20. septembra 2020 sa konala v areáli firmy Ján 
Skovajsa – KLIMAT hlavná špeciálna výstava nemeckých ovčiakov. Na vý-
stave sa zúčastnilo 220 nemeckých ovčiakov z Nemecka, Poľska, Česka, 
Maďarska a Slovenska. Výstavu posudzovali dvaja rozhodcovia z Nemec-
ka. Hlavným usporiadateľom bola firma Ján Skovajsa – KLIMAT, usporia-
dateľom Kynologický klub Pobedim. Zúčastnilo sa približne 420 návštev-
níkov. Občerstvenie zabezpečilo Poľovnícke združenie Hurban Beckov, za 
čo im usporiadateľ srdečne ďakuje. (k)

Lukáš Pavlovič, Marek Čaňo, Zdenko Čaňo a Ján Skovajsa varia poľovníc-
ky guláš. Foto: PZ HB

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA NEMECKÝCH OVČIAKOV

50. VÝROČIE PRETEKOV POD BECKOVSKÝM HRADOM

Na svahu pod Beckovským hradom sa pred 50 
rokmi konali motocyklové preteky, ktoré uspo- 
riadali Červená hviezda Bratislava a Slovan Bec-
kov. Preteky sa konali 5. apríla 1970 pri príleži-
tosti 25. výročia oslobodenia. V Trenčianskych 
novinách 14. apríla 1970 vyšiel krátky redakčný 

článok Beckov a motoristi, ktorý vznikol na pod-
net Beckovčanov Vladimíra Hanáčka a Františka 
Sládeka, vedúceho bývalého „hotela“ - Reštau-
rácie pod hradom. Ako autori boli uvedení Vl. 
Hanáček a M. Sládek. Vyslovuje sa v ňom nádej, 
že takéto podujatie, aby sa konalo opakovane 
v Beckove, predpokladá vyššiu propagáciu od 
zložiek NF, ako aj od Automotoklubu v Trenčíne. 
Pripomíname, že zvíťazili pretekári z Červenej 
hviezdy Bratislava Cintula (do 250 ccm) a Jakeš 
(do 500 ccm). Pretekárom sa vraj v Beckove pá-
čilo, preteky aj pohostenie vo vinárni, a radi by 
prehĺbili spoluprácu s beckovským Slovanom. 

Od účastníka podujatia, tiež vtedajšieho prete-
kára na okruhových motocykloch Tatran, Bohu-
slava Ferianca z Modrovky, ktorý napriek zlome-
nej nohe prišiel do Beckova, ale „súťažil“ len na 
barliach, sme sa dozvedeli, že tu pretekal aj prvý 
slovenský majster ČSSR Ferdinand Kukla. 

Ako si spomína dnes 80 ročný Ferdinad Kukla 
z Nitry, bývalý továrenský pretekár z Považskej 
Bystrice, majster Slovenska a prvý Slovák – maj-
ster ČSSR za rok 1966 s motocyklom Tatran 50 
ccm zo súťažných pretekov ENDURO, na bec-
kovské terénne preteky v roku 1970? 

„Štartoval som v triede do 500 ccm s motocy-
klom ČZ 380 ccm. Okruh bol značne rozbah-
nený. V prvom rozjazde som v „kvalitnom“ bec-
kovskom blate roztrhol reťaz. V druhom rozjazde 
som zvíťazil. Nakoľko som nebodoval v obidvoch 
rozjazdoch, celkovo som sa neumiestnil.“

Za sprostredkovanie ďakujeme Bohuslavo-
vi Feriancovi z Modrovky, autorovi publikácií 
Mosquito nad Piešťanmi, dve vydania z roku 
2003 a 2010 (vypredané), a knižky Spomienky 
na cestné okruhové motocykle TATRAN, vydané 
vlastným nákladom v roku 2019 (v prípade zá-
ujmu uvádzame tel. kontakt: 0918 174 140). 

PROSBA: Vážení čitatelia, ak sa niekto zúčastnil 
beckovských pretekov aj s fotoaparátom, prosí-
me vás o poskytnutie fotografií – po skopírovaní 
ihneď vrátime. Fotky môžete poslať – priniesť na 
OcÚ v Beckove autorke článku. Ďakujeme. 

Mgr. Dana Badžgoňová 

Zdroj: Kronika obce Beckov, 5. apríl 1970, s.63 • 
Trenčianske noviny, utorok 14. apríl 1970, ročník 
XI, Beckov a motoristi, s.2 • Album F. Kuklu (fot-
ka) a Bohuslav Ferianec, Modrovka.
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Fotografie z podujatia. Zdroj: Klimat Beckov

Maliny sú vynikajúce a zdravé. Obsahujú vitamín 
B6, B3, C, kyselinu listovú, vitamíny P, B2, B1, B5 
a E. Obsahujú minerálne látky, ako sú sodík, hor-
čík, vápnik, mangán, jód, selén, meď, fosfor, žele-
zo a chróm. Dajú sa jesť čerstvé, dajú sa zmraziť, 
robí sa z nich sirup. Vyskúšala som skvelú roládu a 
myslím, že to bude ďalší obľúbený rodinný recept. 
Rada sa s ním podelím.

SLÁVNOSTNÁ MALINOVÁ ROLÁDA

Jesenné maliny 5 vaječných bielkov • 250g mascarpone • 1 celá 
šľahačka • 100g klasického cukru • 250g práš-
kového cukru • 1PL citrónovej šťavy • lupienky 
mandlí • čerstvé maliny

Malinovú roládu si pripravíme nasledovne: Najskôr 
si oddelíme žĺtka od bielkov. Bielka dáme do vyššej 
misky a žĺtka si odložíme. Môžeme ich neskôr po-
užiť napríklad do praženice. Bielka začneme šľa-
hať mixérom a pridávame citrónovú šťavu a cukor 
po častiach. Vyšľaháme hustú a lesklú hmotu. Na 
plech si dáme papier na pečenie a bielky rozotrie-
me rovnomerne. Posypeme mandľami a pečieme 

v rúre 25 minút pri teplote 180 stupňov. Upečené 
bielka necháme vychladnúť.

Medzitým si pripravíme mascarpone krém. Vyšľa-
háme si šľahačku spolu s cukrom a mascarpone. 
Krém následne nanesieme na upečené bielky. 
Na krém dáme pár malín a začneme pomocou  
papiera na pečenie stáčať roládu. Keď máme ro-
ládu zvinutú, dáme ju do chladničky minimálne na 
dve hodiny. Môžeme ju pred podávaním ešte oz-
dobiť malinami, lístkami mäty alebo iným ovocím.

Dobrú	chuť. Mgr. Jarmila Ondrejovičová
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V sezóne 2020 žiadala obec Beckov z programu 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obno-
vme si svoj dom“ prostredníctvom osí 1.1. a 1.4. 
o dva príspevky. Prvý spomenutý štandardne je 
venovaný na obnovu hradnej kaplnky. Tento rok 
sme sa zamerali na reštaurovanie malieb v troch 
gotických oknách a uzavretie južnej steny (vstup 
do sakristie a dokončenie kamenného točitého 
schodiska na emporu s uzavretím kaverny nad 
týmto schodiskom). 
Z projektu 1.4.2020 sa potom za pomoci aktivač-
ných pracovníkov (8 zamestnancov), riešili opra-
vy kaverny v západnom múre horného nádvoria, 
priečka v pivnici severného paláca a tehlová dlaž-
ba v prvej miestnosti uvedenej pivnice. Niektoré 
práce ešte prebiehajú a budú dokončené do po-
lovice novembra tohto roka. 
Súčasne sa poradilo získať väčšiu podporu z tzv. 
Nórskych grantov na obnovu západného paláca. 
Investorom a žiadateľom bude obec Beckov ako 
vlastník objektu. Palác je v havarijnom stave. Táto 
investícia je veľmi potrebná z hľadiska bezpečnos-
ti, ale aj budúceho rozvoja hradu. 

HRAD BECKOV - sezóna 2020 

Združenie Hrad Beckov z vlastných prostriedkov 
aj tento rok prispelo najmä v oblasti prípravných 
prác. Medzi ne radíme aj výskumnú činnosť. Zrea-
lizovali sme dva archeologické výskumy a v súčas-
nosti prebiehajú dva historicko-architektonické 
výskumy. 
V rámci archeológie po dohode s Trenčianskym 
múzeom v Trenčíne sa pod vedením archeológa 
Juraja Maleca zrelaxovali sondy v priestore tzv. 
prachárne. Objekt za treťou hradnou bránou. 
Odhalili sme pôvodné stredoveké schodisko  
s neskoršími úpravami. Medzi drobnými nálezmi 
sme objavili šípku z kuše, hlavicu z fajky, guľku (na 
obrázku) a množstvo keramiky a rôznych koste-
ných nálezov. 
Druhý výskum prebiehal v priestore východného 
traktu severného paláca v poslednej miestnosti, 
ktorá v súčasnosti nie je prístupná verejnosti. Na-
chádza sa v nej pec, ktorá s najväčšou pravde-

podobnosťou slúžila na vykurovanie nadzemných 
podlaží paláca formou podlahového vykurovania. 
Historicko-architektonický výskum oboch uve-
dených priestorov sa realizuje v súčasnosti.  
Výsledky ešte nemáme k dispozícii. Mal by však 
skompletizovať predstavu o ich využívaní v minulos-
ti a pomôcť nám pri riešení prác pri ich obnove. 
Pracháreň by sme v budúcnosti radi zastrešili. Je 
možné doviesť do tohto priestoru aj siete a prevád-
zkovať ju ako alternatívny priestor pre hradnú kavia-
reň. Prípadne ho využívať pre výstavné, expozičné 
účely alebo ako sklad pre potreby hradu. 
Miestnosť, kde sa nachádza pec, bude v budúc- 
nosti slúžiť verejnosti ako finálna miestnosť návštev-
níckeho okruhu, kde bude prezentácia samotnej 
pece a systému ohrevu miestností stredovekých 
hradov. Súčasne tu chceme umiestniť sedenie pre 
návštevníkov. 
Stručné zhrnutie sezóny 2020
Sezóna síce ešte neskončila. Štandardne ju ofici-
álne uzatvárame 17. novembra, pár dní po podujatí 
Hradná zabíjačka. Tento rok však bol a je veľmi 
špecifický. Ak sme niečo plánovali, tak pandémia 
koronavírusu COVID-19 nám to dokonale rozbila. 
Napriek tomu si hrad nemôže sťažovať na nedosta-
tok návštevníkov a súčasne nemôžeme povedať, 
že sa to bola zlá sezóna. 
Začínali sme ju už počas jarných prázdnin kon-
com mesiaca február. Zima bola opäť veľmi slabá 
a počasie slnečné, prialo skoršiemu otvoreniu 
hradu pre návštevníkov, ako tomu bolo doposiaľ. 
Ešte sme stihli zrealizovať podujatie venované 
najmä ženám pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien, osadiť pri hradnej studni draka Blundusa 
a už udreli tvrdé opatrenia, ktoré hrad pre ve-
rejnosť uzavreli na viac ako dva a pol mesiaca. 
Eufóriu vystriedali oči pre plač a strach nielen  
z nákazy, ale aj z nie príliš ružovej budúcnosti. Veď 
hrad priamo dáva každý rok prácu pätnástim ľu-
ďom, ďalším ôsmim prostredníctvom projektu akti-
vačných zamestnancov, a to nevravím o službách, 
remeselníkoch, umelcoch a pod., ktorí sú na hra-
de a v obci a sú na fungovanie hradu naviazaní. 
V čase, keď bola prevádzka hradu pre verejnosť 
uzavretá, sme však nezaháľali. Pripravovali sme al-
ternatívny program, hrad sa upratoval a realizovali 
sa drobné údržbové práce. 
V máji boli konečne uvoľnené opatrenia a život sa 
pomaličky začal vracať aj na náš hrad. Do konca 
júna sme mali zrušené všetky programy. Realizo-
vali sme len niektoré podporné animácie najmä 
pre najmenších. Podarilo sa nám z Českej re-
publiky doviesť výstavu Erbové beštie, zrealizovať 
rozšírenú verziu hradného hospodárstva, kde sme 
pridali viacero remesiel a kováčsku dielňu s expo-
zíciou. Okrem suvenírov a bufetu tento rok naše 
služby na hrade rozšírila vinotéka ovocinára Marti-
na Hrehora zo Skalice. 
Kampaň na podporu domáceho cestovného ru-
chu, ktorá apelovala na domáce obyvateľstvo, 
aby objavovali krásy Slovenska a necestovali tento 
rok do zahraničia, bola úspešná. Mesiac júl bol  
z hľadiska návštevnosti rekordný nielen na našom 
hrade, ale aj na pamiatkach, jaskyniach a rôznych 
atrakciách na celom Slovensku.  Len počas dvoch 
mesiacov sme vyprodukovali 21 víkendových pro-

gramov, podujatí, večerných divadelných pred-
stavení, koncertov, nočných prehliadok, letných 
biografov. Spomeniem napríklad koncert Cigánski 
Diabli, Mirka Miškechová a Spoko, skvelé divadel-
né predstavenie Všetko o ženách v podaní Andrei 
Karnasovej, Bibiany Ondrejkovej a Andrei Profan-
tovej. Obľúbené podujatie pre mladých Assassíni 
na Beckove. Z histórie potom Slovania na hrade 
Beckov, ale aj aktivity venované výročiu 500 rokov 
od udelenia trhového práva mestečku Beckov. 

Na jeseň sme sa opäť pripravili veľkolepo, aj keď 
prvé náznaky zhoršujúcej situácie sa v našom 
okrese objavili už koncom augusta. Začali sme 
divadelnými prehliadkami pre deti Beckovská ško-
la bláznovstiev. Predstavili legendu O gajdošovi 
a húske, sledovali hviezdy a objavovali príjemné 
rytmy írskej hudby a ovocného vína počas poduja-
tia Vo víne sú hviezdy. 
Hrad tento rok bol veľmi atraktívny nielen pre bež-
ných návštevníkov, ale podarilo sa nám osloviť aj 
rôzne filmové produkcie. Vo februári sa v okolí 
hradu natáčal seriál Van Helsing pre spoločnosť 
Netflix, ktorý diváci budú môcť vidieť s najväčšou 
pravdepodobnosťou až v roku 2021. Na hrade 
sa točili rôzne relácie, reportáže, ale aj viaceré vi-
deoklipy. Medzi známejších umelcov patrí Terezie 
Kovalová. Najmä v českej republike známa violon-
čelistka, speváčka a modelka.
Jeseň na hrade Beckov bude farebná, aktívna 
najmä z hľadiska stavebného ruchu. Tak ako som 
naznačil hneď v úvode. Táto sezóna je úspešná 
vzhľadom k okolnostiam. Hrad do dnešného dňa 
navštívilo niečo viac ako 65.000 návštevníkov. Za 
ostatné tri roky sa nám tak podarilo udržať návštev-
nosť nad hranicou 60.000. Za čo patrí veľká vďaka 
všetkým mojim kolegyniam a kolegom.
Už dnes pripravujeme program a aktivity na sezónu 
2021. Opäť môžeme očakávať zaujímajú sezónu, 
ktorá, dúfam, nebude v znamení obmedzení spo-
jených s koronavírusom. Okrem bohatého pro-
gramu na dolnom nádvorí, pripravujeme nový det-
ský okruh, výstavy a otváranie nových priestorov.  
V spolupráci s hradmi Beckov, Čachtice, Plavecké 
Podhradie a Uhrovec potom atraktívny produkt pre 
rodiny s deťmi. Poodhalím, že budeme pomáhať 
šašovi Beckovi pozbierať jeho stratený poklad. 
Projekt vzniká v spolupráci s Odbornou školou ob-
chodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom. Pra-
jem vám veľa zdravia, pevných nervov v dnešnej 
dobe a spolu s kolektívom hradu Beckov sa tešíme 
sa na vašu návštevu. 

Mgr. Peter Pastier, výkonný riaditeľ, Záujmové 
združenie právnických osôb Hrad Beckov, tel.: 
0948 216 735. 




