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Uznesenia z obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastu-
piteľstva konaného dňa 8. apríla a 22. ap-
ríla 2022:
• č.318/2022 – OZ vzalo na vedomie kont-
rolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 11. 
februára 2022 bez pripomienok.
• č.319/2022 – a) OZ vzalo na vedomie návrh 
predkladateľov Geoterm Beckov a.s. – pred-
seda predstavenstva Ján Pienčák, Beckov, 
Ing. Marián Legerský, Bošáca, Milan Hurtoň 
a Marta Hurtoňová, Melčice - Lieskové – a žia- 
dosť o rozšírenie zámeru Ing. Romana Jurčá-
ka, Na Zongorke, Trenčín, na zmenu ÚPN-O 
Beckov – lokalita R2 a prislúchajúcich po-
zemkov parc. č.2326/11, č.2326/14 za školou 
z funkčného využitia pre šport a rekreáciu na 
zmiešané využitie: IBV a šport a rekreácia.
• č.320/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
dopracovať regulatívy pre predmetné územie 
do najbližšieho zasadnutia obecného zastu-
piteľstva.
• č.321/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
zaslať regulatívy po schválení obecným za-
stupiteľstvom  všetkým žiadateľom.
• č.322/2022 – a) OZ vzalo na vedomie Žia-
dosť Realitnej kancelárie firmy UPliving, s.r.o, 
Ľudmily Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mes-
to nad Váhom o umiestnenie technických sie-
tí v pozemkoch obce parc. č.5127/4, č.1513/2, 
č.1510/1 v k.ú. obce Beckov.
• č.323/2022 – OZ uložilo obecnému úra-
du vyvolať rokovanie s vlastníkom pozemku 
s cieľom zabezpečiť prístup obce na poze-
mok parc. č.1513/2 (za požiarnou zbrojnicou).
• č.324/2022  – OZ vzalo na vedomie infor-
máciu riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Bec-
kove o zápise detí do 1. ročníka základnej 
školy bez pripomienok.
• č.325/2022 – OZ schválilo členov Rady ško-
ly pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za Obec 
Beckov v zložení: JUDr. Jakub Križan, Ing. Ma-
rek Jambor – poslanec OZ, Anna Kabelíková 
– poslankyňa OZ, Ing. Štefan Camper.
• č.326/2022 – OZ vzalo na vedomie Výročnú 
správu o činnosti a hospodárení neziskovej 
organizácie Hrad Beckov, n.o. bez pripomie-
nok. 
• č.327/2022 – OZ vzalo na vedomie Odbor-
né stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
zmeny rozpočtu obce na rok 2022 – rozpoč-
tové opatrenie č.2.
• č.328/2022 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.2 
s pripomienkami:
– navýšiť dotáciu pre OŠK Beckov o 1.000 € 
a pre OZ Kolowrátok o 150 € z financií, ktoré 
mali byť poskytnuté na výmenu čerpadla; 
z rezervného fondu vyčleniť 1.150 € na výme-
nu havarijného stavu čerpadla.
• č.329/2022 – OZ schválilo návrh na vyrade-
nie majetku v celkovej hodnote 86.251,80 € 
bez pripomienok.
• č.330/2022 – OZ schválilo bezplatný pre-

vod majetku obce do majetku Základnej 
školy s materskou školou J.M. Hurbana 
v Beckove: a) žací stroj AJ 102/22HP TE-P1, 
traktorová kosačka, ID majetku 81, register 
STR, číslo 5001/11 za podmienky uzavretia 
zmluvy s OŠK Beckov o zapožičiavaní kosačky 
na kosenie futbalového ihriska; b) technické 
zhodnotenie majetku – Zateplenie materskej 
školy, ID majetku 2537, register BUD, číslo 
138, obstarávacia cena 41.982,22 €.
• č.331/2022 – OZ schválilo Sadzobník 
služieb Obce Beckov platný od 1. mája 2022 
bez pripomienok.
• č.332/2022 – a) OZ vzalo na vedomie 
Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Beckov 
a agentúrou DOUBLU AGENCY, s.r.o., Beckov 
č.405, zastúpenou konateľom Borisom Klčov-
ským; b) OZ poveruje obecný úrad dopraco-
vať zmluvu podľa pripomienok uvedených 
v zápisnici.
• č.333/2022 – OZ uložilo predložiť návrhy 
na udelenie Ceny obce do termínu zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude 
konať 10. júna 2022 s odôvodnením udelenia 
ocenenia v zmysle Štatútu obce Beckov.
• č.334/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
upraviť nájomné zmluvy so všetkými nájom-
cami Zdravotného strediska v Beckove. Do 
nájomnej zmluvy so zubným lekárom zapra-
covať spotrebu elektrickej energie podľa po-
družného elektromeru pre zubnú ambulanciu 
a časť nákladov na spoločné priestory. Spo-
trebu elektrickej energie v detskej ambulan-
cii a ambulancii všeobecného lekára vyriešiť 
podielom na rozdiele medzi celkovou spo-
trebou a spotrebou zubnej ambulancie.
• č.335/2022 – OZ uložilo obecnému úra-
du dať spracovať energetickú analýzu bu-
dovy zdravotného strediska s cieľom nájsť 
najefektívnejšie a najrýchlejšie možnosti 
energetickej úspory (vyregulovanie sústavy, 
výmena kotla, osadenie hlavíc) a na zákla-
de navrhnutých opatrení uskutočniť cenový 
prieskum.
• č.336/2022 – a) OZ vzalo na vedomie 11 
žiadostí obyvateľov obce o zníženie ale-
bo odpustenie poplatku za komunálny od-
pad fyzických osôb v zmysle VZN č.4/2021 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, čl.10, písm.b); 
b) OZ schválilo predložené žiadosti, na zá-
klade odporučenia sociálnej komisie, a žia- 
dateľom poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady odpúšťa. 
• č.337/2022 – OZ schválilo vybudovanie 
spevnenej plochy na parkovanie osobných 
automobilov na časti obecného pozemku 
parc. č.198/1 pri bytovom dome Beckov č.199 
za podmienok uvedených v zápisnici.
• č.338/2022 – OZ uložilo obecnému úradu 
vstúpiť do jednania s vlastníkmi bytových do-
mov Beckov súp. č.199 a Beckov súp. č.200 
s cieľom predaja obecných pozemkov pod 
predmetnými bytovými domami vlastníkom.
• č.339/2022 – OZ vzalo na vedomie žiadosť 

Spracovala: A. Benková

UPOZORNENIE
Zberný dvor obecnej prevádzky bude ot-
vorený v sobotu 30. apríla od 8.00 do 
12.00 hod.; od mája každý nepárny týž-
deň, teda v sobotu 14. mája 2022, 28. mája 
2022 atď. až do októbra, a to v čase od 
8.00 do 12.00 hod.

INZERCIA
Ponúkam na predaj krásny 2 izbový byt 
v Beckove, v novostavbe z roku 2010, 
s rozlohou 48 m2. Byt sa nachádza na 2. 
poschodí. Cena bytu je 96.000 €. Viac info 
na t.č.: +421 904 146 746.

spoločnosti Tryes Real Estate s.r.o. a ukladá 
obecnému úradu: a) spracovať návrh rozsa-
hu stavebných prác, finančných požiadaviek 
a spôsob financovania týchto prác; b) roko-
vať so zástupcami majiteľov bytového domu 
Beckov súp. č.195 ohľadom riešenia parkova-
nia na obecnom pozemku.
• č.340/2022 – OZ vzalo na vedomie žiadosť 
p. Lenky Jamborovej zo dňa 5. apríla 2022 
ohľadne vybudovania vodovodnej siete v uli-
ci k ihrisku a uložilo obecnému úradu spraco-
vať cenový odhad na projektovú dokumen-
táciu a inžiniersku činnosť na dobudovanie 
vodovodnej siete v lokalite Záhumnie.
• č.341/2022 – OZ uložilo obecnému úra-
du spracovať úpravu VZN č.4/2021 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a DSO 
v zmysle návrhov uvedených v zápisnici.

Pripravujeme
29. april 2022 
Stavanie mája
8. máj 2022 
Deň matiek

14. máj 2022 
Burza kníh

BURZA KNÍH
Obecná knižnica v Beckove pripravuje burzu 
kníh, pohľadníc a obrazov. Uskutoční sa v so-
botu 14. mája 2022 v parku pod hradom, 
v prípade nepriaznivého počasia o týždeň 
neskôr, 21. mája 2022, v čase od 10.00 do 
18.00 hod. 
Zakúpením čo len jednej knižky umožníte ná-
kup nových kníh do našej knižnice. V ponuke 
budú vyradené knižky a tie, ktoré nám čitate-
lia darovali. A ako prekvapenie aj pohľadnice 
Beckova a obrazy z dielne Jany Soukeníkovej. 
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205. výročie narodenia beckovského rodáka

Spomienkové a ďakovné Služby Božie v Roku štúrovcov

Veľká osobnosť slovenského národného života, 
evanjelický a.v. farár, revolucionár, spisovateľ 
a publicista Jozef Miloslav Hurban uzrel svetlo 
sveta pred 205 rokmi. Bolo to 19. marca 1817 
na beckovskej fare. A tak sme si v ev. chráme 
Božom pripomenuli Hurbanovo významné jubi-
leum za účasti predstaviteľov obce, Trenčians-
keho samosprávneho kraja, evanjelickej cirkvi, 
Matice slovenskej, rehole beckovských františ-
kánov OFM a mnohých hostí. Prítomných priví-
tal starosta obce a zborový poddozorca Daniel 
Hladký.

Slávnostných ekumenických služieb Božích sa 
zúčastnili za ECAV biskup Západného dištrik-
tu Ján Hroboň, administrátor CZ Beckov ThDr. 
Peter Maca, bývalý zborový farár Mgr. Ondrej 
Peťkovský, súčasná zastupujúca farárka Mgr. 
Monika Cipciarová a P. Anton Kračunovský.

Predseda TSK Jaroslav Baška vo svojom prího-
vore vyzdvihol Hurbanovu obetu v prospech 
národa: „Jozef Miloslav Hurban bol človek, 
ktorý stál pri dôležitých míľnikoch slovenského 
národa. Patril k tým, ktorí mali pevný charak-
ter a pre dobro druhých vedel obetovať sku-
točne mnoho. Práve jeho výrok Sláva národa 
hodná je obetí, charakterizoval celý Hurba-
nov život“ (https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/
tlacove-spravy/2022/prvy-jarny-den-venovali-v-
-beckove-najvyznamnejsiemu-rodakovi.html?p-
age_id=899253).

Na pamiatku podujatia posadili prítomní hostia 
buk vo farskej záhrade.Na príprave podujatia sa 
podieľali: Obec Beckov, Evanjelická a.v. cirkev 

na Slovensku a CZ ECAV Beckov, Matica sloven-
ská, Trenčianske osvetové stredisko.

Za fotografie ďakujeme Vladimírovi Brezinskému.

Po čiastočnom uvoľnení protipandemic-
kých opatrení sa stretli niektorí presbyteri 
cirkevného zboru (CZ) s evanjelickým fará-
rom ThDr. Petrom Macom, administrátorom 
CZ, so sestrou farárkou a s poddozorcom 
Danielom Hladkým. Dôvodom stretnutia 
bolo pripraviť program, v ktorom by sme na 
Službách Božích poďakovali bratovi farárovi 
Mgr. Ondrejovi Peťkovskému s manželkou, 
taktiež farárkou, za ich službu v cirkevnom 
zbore v ťažkom, nielen pandémiou spô-
sobenom, období od decembra 2018 do 
decembra 2021. Navrhli sme spojiť poďa-
kovanie aj so spomienkou na 205. výročie 
narodenia beckovského rodáka, evanjelic-
kého farára a národného buditeľa Dr. Jozefa 
Miloslava Hurbana a pozvať slávnostného 
kazateľa, brata biskupa Západného dištriktu 
Mgr. Jána Hroboňa. Dátum týchto slávnost-
ných Služieb Božích sme určili na 20. marec 
2022. 
V tento deň sme boli poctení návštevou 
vzácnych hostí, ktorých privítal administ-
rátor CZ ThDr. Peter Maca. Pozvanie prijal 
aj brat biskup ZD Mgr. Ján Hroboň, ktorý 
poslúžil zvesťou Slova Božieho na základe 
textu zo Zjavenia Jána 3,11: „Drž to, čo máš, 
aby ti nikto nezobral veniec.“ Brat biskup 
povedal, okrem iného, že „Hurbanovo ži-

votné krédo „Pravde a národu“ nebolo len 
prázdnou proklamáciou, ale naplnil ho v ce-
lom svojom živote aj za časov veľmi ťažkých 
okolností, obetí, aj ohrození vlastného živo-
ta. A tak, keď si pripomíname meno Jozef 
Miloslav Hurban, chceme ďakovať za túto 
veľkú osobnosť, chcem sa inšpirovať jeho 
vernosťou a zásadovosťou, jeho charakte-
rom. Chceme, aby Boh aj v ťažkých časoch 
konal cez nás dobré veci pre spoločný zá-
ujem pre našu cirkev, pre našu spoločnosť, 
pre náš národ, aj celý svet.“ Celú kázeň si 
môžete vypočuť na: https://www.zdecav.sk/
galeria-zd/205-vyrocie-narodenia-j-m-hur-
bana/ . 
Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril 
župan, predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, pán Ing. Jaroslav Baška. Vyjadril 
úctu a obdiv k osobnostiam trenčianskeho 
kraja, či už k M.R. Štefánikovi, Ľudovítovi 
Štúrovi, Alexandrovi Dubčekovi a nášmu J.M. 
Hurbanovi. Vyzdvihol ich obete vynaložené 
za blaho svojho národa. Riaditeľ Domu Ma-
tice slovenskej v Prievidzi pán Bc. Vlastimil 
Uhlár predstavil v kostole inštalovanú výsta-
vu venovanú nášmu dejateľovi, J.M. Hurba-
novi, ktorá bude sprístupnená návštevníkom 
do 1. mája 2022. Brat Anton z františkánske-
ho spoločenstva spomenul Hurbana vo svo-

jom príhovore a zdôraznil, že spoločná mod-
litba zjednocovala v minulosti a pôsobí aj 
dnes medzi tými, ktorí veria v silu modlitieb. 
Slávnostné podujatie bolo obohatené spe-
vom Beckovského speváckeho zboru, pás-
mom zo života nášho rodáka, básňou Verím 
od M. Rázusa a jeho modlitbami za deti. Pro-
gram pripravili žiaci I. stupňa ZŠ s MŠ J.M. 
Hurbana v Beckove a konfirmandi z CZ.
Čestný hosť a osoba, ktorej úctu a poďako-
vanie sme v tento deň chceli vysloviť, bol 
brat farár v.v. Mgr. Ondrej Peťkovský. Tak 
ako aj všetci prítomní, aj on prežíval povzbu-
denie z kázne brata biskupa. Brat poddozor-
ca Daniel Hladký mu v mene celého zboru 
úprimne poďakoval za jeho službu v cirkev-
nom zbore, ktorú vykonával spolu so svojou 
manželkou. Do budúcnosti brat farár poprial 
celému cirkevnému zboru hojne lásky, po-
koja, trpezlivosti a Božieho požehnania. 
Po Službách Božích sme pri kostole vysadili 
buk lesný, ktorý je sponzorským darom od 
p. Petra Dedíka, za ktorý úprimne ďakujeme. 
Spomienkové Služby Božie sme zakončili 
príhovorom p. starostu a položením vencov 
pri Pamätnej tabuli J.M. Hurbana na evan-
jelickej fare počas hymnickej piesne Kto za 
pravdu horí.

Ing. Darina Jarábková

DB
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Prechod Náučným chodníkom Jozefa M. Hurbana

Uctili sme si obete druhej svetovej vojny

Mgr. Dana Badžgoňová

Mgr. Dana Badžgoňová

Členovia Miestnej organizácie Matice slo-
venskej v Kálnici si veľmi vážia Jozefa Milo-
slava Hurbana, syna Pavla Hurbana, ktorý 
v beckovskej farnosti, do ktorej od nepamäti 
patrila aj evanjelická cirkevná obec v Kálnici, 
bol farárom v rokoch 1806 až 1831. Tu, na 
evanjelickej fare, sa 19. marca 1817 narodil 
jeho syn Jozef Ľudovít Hurban, najslávnejší 
beckovský rodák, neskorší evanjelický farár 
v Hlbokom, publicista, spisovateľ, kodifikátor 
spisovnej slovenčiny, veľký národovec, ktorý 
bojoval za slovenskú samostatnosť, politik, 
prvý predseda SNR... Hurban bol spriaznený 
so svojím rodiskom, s Beckovom a Kálnicou, 
kde mal krstných rodičov mlynárov Vikto-
ryovcov, ktorých rád navštevoval. Svoju lásku 
k domovine vyjadril v básni Po padesáti le-
tech, ktorú zverejnil v almanachu Nitra v roku 
1876. Vyberáme úryvok, v ktorom sa vyznáva 
zo svojich citov k „raju svojho detstva“.

Nad Lašidem, v „Klíža“ stráni,  
u mračných hor skalné Kálnice 

Beckova balvany 
i báječné „Skalice“;  

„Červenhora“ od Trenčína  
i vy „Lipky“ dojemné,  

kudydo „Daránských mlyna“  
vodily chodníčky mne,  
i ty „Záborie“, milostné  

a v „Trbockém“ mha sivá,  
i „Potôčky“, ku niž zlostné  

vetry dují z „Sichrova“;  
i „Miškovská“ i „Zaháje“ 

„Za môstkom“ a „Hrabovník“ –  
vy mého dětinství ráje, 

vy mých tužeb zdroj a vznik!

V čase, kedy sa za našimi východnými hranicami po 77 rokoch opäť bojuje, pripomienka kon-
ca druhej svetovej vojny a oslobodenia našej obce je o čosi viac aktuálna, viac zneisťujúca a 
viac podfarbená obavami. Dnešné udalosti nám aspoň trošku pomáhajú vcítiť sa do situácie, 
ktorú prežívali naši rodičia a starí rodičia počas vojny. Odchod nemeckých fašistov z Becko-
va bol poznamenaný poslednými bojmi, nálety poškodili časť obce, horeli domy... V týchto 
hrozných chvíľach stratili traja ľudia svoj život. Bolo to 5. apríla 1945. Po odchode Nemcov 
prišli na druhý deň rumunské vojská a za nimi Červená armáda. Všetci sa spoločne tešili, že 

nastal MIER. Žiaľ, po vyše dvoch desaťroči-
ach nepriateľských fašistov vystriedali spria-
telené vojská armád Varšavskej zmluvy a po 
dvadsiatich rokoch odišli aj oni. V súčasnosti, 
po vzniku nového vojnového konfliktu, ktorý 
začal vo štvrtok 24. februára 2022 napadnu-
tím Ukrajiny jej susedom, Ruskou federáciou, 
k nám prichádzajú vojaci NATO, aby sme ne-
zostali v ohrození sami. Slovenská republika 
sa hneď na začiatku jasne postavila na stranu 
pomoci a rovnako aj naša obec. Pre mnohých 
iste povzbudzujúce. 

Pietny akt kladenia venca k pamätníku pad-
lých v parku, 6. apríl 2022 – lampiónového 
sprievodu sa zúčastnili starosta obce Daniel 
Hladký, predsedníčka kultúrnej komisie Anna 
Kabelíková, žiaci, učitelia a riaditeľ beckov-
skej školy, recitátorky Sára Klčovská a Eliška 
Martišová, Beckovský spevácky zbor, evanje-
lická farárka Mgr. Monika Cipciarová, redak-
torky Beckovských novín, obyvatelia Beckova 
a hostia z Ukrajiny.

Z úcty k J.M. Hurbanovi ako aj z lásky k ro-
disku a radosti z pohybu sa vybrala skupi-
na tridsiatich obyvateľov Kálnice cez Lipky 

do Beckova, aby položili veniec k pamätnej 
tabuli na ev. fare a zaspievali skladby Pavla 
Pavlecha – Beckovskú hymnu a novú oslavnú 
pieseň venovanú Hurbanovi.
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Benefičné pletenie 
veľkonočných korbáčov

Naša zbierka pre pomoc Ukrajine bola odovzdaná do zberného miesta 
v Novom Meste nad Váhom. Všetkým vám, ktorí ste akokoľvek prispeli 
či už organizačne alebo materiálne, patrí ešte raz veľká vďaka. Časť 
zbierky bola venovaná aj ukrajinským občanom ubytovaným v našej 
obci, za čo nám všetkým úprimne ďakujú. 

Starosta obce

Momentálne je u nás ubytovaných 14 občanov Ukrajiny v objekte bý-
valého centra Dotyk, alebo pôvodne evanjelickej školy. Sú to matky 
s deťmi rôzneho veku, od 2 rokov po stredoškolákov. Tiež dve pani 
v dôchodkovom veku. „Bábušku Tamaru“ ste určite stretli pri hrabaní 
v parku alebo zametaní námestia. Dve dievčatá navštevujú našu školu 
a malá Lily škôlku. V školskej kuchyni máme nového kuchára a ďal-
ší mladý muž navštevuje súkromné anglické gymnázium v Trenčíne. 
V škôlke máme tiež novú – pomocnú pani učiteľku. Je potešiteľné 
sledovať, ako sa všetci snažia zapojiť do bežného života, byť maxi-
málne sebestační a takto zabudnúť na hrôzy, ktoré doma prežili. Aj 
my máme šťastie, že sa u nás stretla takáto skupina bezproblémových 
ľudí a vytvorili fungujúcu komunitu. Verím, že sa u nás dobre cítia 
a želám im skorý návrat domov.
 
FOTO: Zbierka pre utečencov sa konala 4. marca 2022 v ev. fare; odo-
vzdanie zbierky v NMnV 29. marca 2022; občania Ukrajiny v Beckove.

V školskej telocvični sa 2. apríla 2022 od 14. do 18. hod uskutočnilo 
za hojnej účasti verejnosti benefičné podujatie, ktoré spojilo ľudovú 
tradíciu pletenia veľkonočných korbáčov s podporou iniciatívy NATY 
SMA2 – išlo o získanie finančnej pomoci na operáciu pre Natáliu Ko-
llárovú, iniciovalo ju občianske združenie NO LIMITS for NATY, jeho 
predseda Jakub Križan. Pod vedením košikára Miloša Šutovského 
dobrovoľníci uplietli okolo 240 korbáčov, ktoré ponúkli na predaj na 
Beckovskom hrade na Zelený štvrtok 14. apríla 2022. Celkovo získali 
2.351 € v hotovosti. Iniciatíva bola úspešná, spoločne aj s beckovským 
príspevkom sa potrebná suma získala, takže Natálka, trpiaca na spi-
nálnu svalovú atrofiu (SMA), v máji operáciu absolvuje – a to vďaka 
pomoci obetavých ľudí.
Podujatie spoluorganizovali: NO LIMITS for NATY, o.z., Obec Beckov, 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove, Hrad Beckov.  
O podujatí odvysielali reportáže aj TV Pohoda, RTVS, TV Markíza a na-
písali v terajsok.sk a MY Trenčín. 

Foto: Marcel Kopčan, terajsok.sk 
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Hrad Beckov v apríli – uskutočnené a pripravované akcie

Hoci tento mesiac je stelesnením aprílového 
počasia, brány hradu ostávali naďalej otvore-
né a zatiaľ sa niesli najmä v znamení veľko-
nočných aktivít. 
Na Zelený štvrtok sme otvorili dve výstavy – 
dobovú kuchyňu a ľudový odev. Výstava stre-
dovekej kuchyne je dlhodobá – v priestoroch 
donjonu si môžete pozrieť kuchynské zaria-
denie od ohniska cez kotle až po lyžičky, ako 
aj zeleninu či ovocie, ktoré ste mohli v uhor-
ských hradných kuchyniach nájsť. 
Počas veľkonočných sviatkov na hrade pre-
biehala aj výstava lokálneho ľudového odevu 
– konkrétne kroje z Kálnice, Nového Mesta 
nad Váhom a Lúky nad Váhom zapožičané 
z Trenčianskeho múzea. Novomestské kroje, 
podobné tým, ktoré sa nosili aj v Beckove, 
bolo možné vidieť vystavené prvýkrát. 

Veľkonočné sviatky na hrade sa oslávili už 
tradičným pátraním po pestrofarebných va-
jíčkach za sladkú odmenu, hradným hospo-
dárstvom a tvorivými dielňami. Deti sa mohli 
vyblázniť aj v aréne či pri lukostreľbe. Svoje 
umenie predviedli a učili aj krasličiarka Eva 
Trnková Mitanová a košikár Miloš Šutovský. 

V pondelok zároveň prebehla aj hradná ry- 
tierska šibačka. 

Počas celej Veľkej noci zároveň na hrade pre-
biehal benefičný predaj korbáčov, výťažok 
z ktorého sa použije na operáciu pre Natáliu 
Kollárovú v boji so spinálnou svalovou atro-
fiou. Šlo o benefičné podujatie občianskeho 
združenia NOLIMITSFORNATY, o.z. v spolu-
práci s Hradom Beckov, BOJ SMA2 o.z. a ZŠ 
s MŠ Beckov. Vďaka návštevníkom sa podari-
lo pre Natáliu vyzbierať 2.351 €. 

V apríli nás čaká ešte jedno podujatie – Žig-
mundove dukáty v posledný aprílový víkend. 
Dobový tábor, škola šermu či tanca vás pri-
vedú späť do časov Žigmunda Luxemburské-
ho a jeho nástupu na uhorský trón. Víkendová 
akcia zároveň odštartuje druhý ročník projek-
tu Cesta za dukátmi – regionálnej spolupráce 
štyroch hradov – Beckovského, Čachtického, 
Plaveckého a hradu Uhrovec. Až do začiatku 
septembra si budete môcť na všetkých 4 hra-
doch vyraziť Žigmundove dukáty a následne 
fotku s nimi zaslať do súťaže. Z fotiek v sep-
tembri vyberieme 4 výhercov rôznych cien, 
medzi iným napr. prírodnej kozmetiky Soa-
phoria. 

Zaujímavou atrakciou, ktorá na hrade pribud-
la tohto roku, je jedinečný projekt z dielne 
Trenčianskej krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu – INFOTABUĽA s hypotetickou re-
konštrukciou hradu, ktorú sme inštalovali 
na Obore (pri slivkovej aleji) 24. marca 2022. 
Priehľadná tabuľa s kresbou hradu zo 17. sto-
ročia vám pomôže predstaviť si, ako hrad vy-
zeral po jeho renesančnej prestavbe. Podob-
né panely nájdete na ďalších šiestich hradoch 
na Považí – okrem Beckova sú to Čachtice, 
Tematín, Lednica, Považský hrad, Trenčiansky 
hrad a Vršatec.

K vonkajším atrakciách pribudol aj hradný 
včelín vďaka grantovej schéme ZSE Roz-
prúdime regióny – úľ bude využívaný nielen 
na výrobu hradného medu, ale taktiež na 
edukačné účely.
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Hrad Beckov – zhodnotenie sezóny 2021 a vízie do novej sezóny 2022

Podľa tradičnej frázy pri voľbe nového panov-
níka – „Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ“ – ktorá 
pochádza pravdepodobne z roku 1422 z Fran-
cúzka (tzv. zlaté obdobie aj pre hrad Beckov), 
sa poďme aj my čiastočne obzrieť za rokom 
2021 a nazrime na udalosti a plány, ktoré nás 
čakajú v roku 2022. 
Rok 2021 bol opäť rokom „pandemickým“. 
Rôzne opatrenia, uzávierky hradu, striedalo 
aj pomerne krátke obdobie, kedy bol hrad 
otvorený pre verejnosť. Napriek tomu dnes 
môžeme zhodnotiť, že v mnohých aspektoch 
sezóna 2021 bola pre hrad poučná i úspešná a 
priniesla množstvo zmien, ktoré, pevne verím, 
budú prospešné pre fungovanie hradu a pri-
nesú svoje ovocie aj pre samotnú obec Beckov. 
Prvá polovica roka 2021 bola v znamení 
veľkých zmien v systéme riadenia a organi-
zácie hradu. Po náročných rokovaniach, ktoré 
trvali viac ako rok a pol, sa podarilo dohodnúť 
s členmi záujmového združenia právnických 
osôb Hrad Beckov na zrušení tohto združenia. 
Spojenie verejného sektora a dvoch súkrom-
ných subjektov malo svoje klady, ale aj zápory. 
Definitívne zrušenie by malo byť uzavreté aj 
úradne 29. apríla 2022. 
Za účelom pokračovania činností prevádzky 
hradu bola obcou Beckov zriadená nová or-
ganizácia – nezisková organizácia vykonávaj-
úca verejne prospešné služby. Táto je plne vo 
vlastníctve obce. Okresný úrad v Trenčíne ju 
zapísal do registra neziskových organizácií 26. 
marca 2021. Riaditeľom a súčasne štatutárom 
bol zvolený Mgr. Peter Pastier. Organizácia 
mala v roku 2021 päť stálych zamestnancov 
a počas sezóny pribudlo ďalších jedenásť se-
zónnych pracovníkov. Väčšina týchto zamest-
nancov bola pôvodom z Beckova (v pomere 
5:11). 
Prevádzka hradu začala svoju činnosť v ob-
medzenom režime 1. mája. Prvé programy 
sme mohli tvoriť až od konca júna – 27. júna 
sme zorganizovali Farmárske a remeselné trhy 
na hrade Beckov. Ďalšia vlna pandémie hrad 
pre verejnosť uzavrela v októbri. Posledné 
podujatie, ktoré sa v sezóne zrealizovalo bolo 
Jesenné HRADisko (16.-17.10.2021). Napriek 
skrátenej sezóne sa vyprodukovalo 31 progra-
mov, podujatí, koncertov, nočných prehliadok 
a letných kín rôznorodého charakteru a zame-
rania aj na viaceré cieľové skupiny návštevní-
kov. Na hrad si v roku 2021 našlo cestu 61.379 
návštevníkov. Prehľad činností a hospodárske 
výsledky si budú môcť pozrieť záujemcovia na 
stránke hradu po schválení výročnej správy v 
mesiaci máj. 

Z hľadiska stavebných činností sme sa v roku 
2021 zamerali viacej na prípravné práce no-
vých projektov ako na reálne stavebné práce. 
Napriek tomu sa podarilo definitívne uzavrieť 
priestor hradnej kaplnky. V severnom paláci 
sa zreštaurovali okná v západnej a severnej 
stene a pribudli vstupné dvere. Zrealizovali 
sa dve projektové dokumentácie. Prvá rie-
ši priestor sakristie pri hradnej kaplnke, kde 
by v budúcnosti malo vzniknúť zázemie pre 
horný hrad. Nad sakristiou nasledovne vy- 
hliadka. Druhá projektová dokumentácia je 
prípravnou časťou pre otvorenie pre verejnosť 
poslednej miestnosti východného krídla se-
verného paláca, kde sa nachádza vykurovacie 
teleso, tzv. hypokaust. 
Najnáročnejšie procesy však prebiehali v rám-
ci projektu DRAGON – obnova západného 
paláca. Tento palác je dlhodobo v havarijnom 
stave, aj preto túto investíciu je možné pova-
žovať za investíciu, ktorá prišla v hodine dva-
nástej. Okrem záchrany objektu je súčasťou 
projektu aj vybudovanie stálej expozície, ktorá 
bude venovaná najmä obdobiu Stiborovcov. 
Aktuálne po uzavretí verejného obstarávania 
na dodávateľa stavebných prác, sa realizujú 
prípravné práce spolu s búracími. Od mája, 
keď na hrade pribudne nová dominanta – pri-
bližne 50 metrov vysoký žeriav – sa začnú aj 
stavebné práce. Predpoklad je, že hrubá stav-
ba by mala byť ukončená koncom augusta. 
Interiérové a tzv. suché práce nasledovne do 
konca novembra. V zimných mesiacoch by sa 
mali realizovať práce na expozícii. Slávnostné 
otvorenie západného paláca je plánované na 
apríl roku 2023. 

   Mgr. Peter Pastier

Sezóna 2022 bude, ako dúfame, po dvoch 
rokoch rôznych obmedzení, opäť plnou sezó-
nou. Tešiť sa opäť môžete na bohatý program. 
Niektoré tradičné podujatia, ale aj novinky. 
Z koncertov spomeniem napríklad skupinu 
Polemic (30. jún 2022). V rámci výstav nazrie-
me do stredovekej kuchyne a budete si môcť 
vyskúšať aj dobové hry. Rovnako budeme aj 
naďalej rozvíjať spoluprácu medzi hradmi 
Čachtice, Plavecký hrad a Uhrovec – Cesta za 
dukátmi. Radi by sme priniesli novinku v po-
dobe hradných remeselných dielní (kováč, 
hrnčiar) a zážitkového varenia pre páry. Zaují-
mavosťou bude nová edícia hradného vína od 
Ovocinára Hrehora. Krst tohto skvelého vína 
máme v pláne 1. mája. Kto však má radšej zla-
tistý mok, pre toho sme si pripravili tento rok 
remeselné pivo Dobrochnin pôst a pre šoférov 
Stiborove strážne (nealko radler). 
Ako už bolo spomenuté, tak sezóna 2022 
bude v znamení stavebných zmien. Západný 

palác bude určite tou najvýznamnejšou, kto-
rá dá hradu v budúcnosti úplne nový výraz. 
Ovplyvní aj celkové fungovanie hradu.
Po prvýkrát v histórii však hrad priamo žiada aj 
o finančné prostriedky z programu Obnovme 
si svoj dom Ministerstva kultúry SR. Doposiaľ 
ako vlastník a správca hradu, vždy o tieto pro-
striedky žiadala obec Beckov. Čo je tiež pozi-
tívnym dôsledkom zmien v organizácii a riade-
ní hradu je to, že všetky prebytky z činnosti 
realizovanej na hrade sa musia opätovne vrátiť 
do primárnej činnosti neziskovej organizácie. 
Preto vieme časť aktivít financovať aj z vlast-
ných prostriedkov. 
V žiadosti o grant z Ministerstva kultúry sme sa 
zamerali najmä na niektoré havarijné objekty. 
Radi by sme zakonzervovali juhozápadnú ba-
štu. Nachádza sa vedľa západného paláca nad 
obcou Beckov. Vďaka tejto investícii by sme 
hrad, na odhadom 85%, zabezpečili z jeho zá-
padnej strany. Zamedzilo by sa tak jeho de-
gradácii a ohrozovaniu života pod hradným 
bralom. 
Druhou investíciou je konzervácia sedílií (ka-
menných sedadiel) v priestore medzi horným 
a stredným nádvorím. Tretí zámer je smerova-
ný na začatie prác na obnove sakristie. A určite 
nie posledný investičný a stavebný zámer na 
rok 2022 je realizácia vápennej liatej podlahy 
v druhej miestnosti pivnice západného krídla 
severného paláca a uzavretie okien v tomto 
priestore. Vznikne tak druhý ucelený priestor 
(po hradnej kaplnke), ktorý budeme môcť vy-
užívať na výstavy, prednášky, ale aj podujatia 
komerčnejšieho charakteru. 
Aktivít a zámerov je, samozrejme, veľmi veľa 
a nie všetky by sa sem vošli čo i len vymeno-
vať. Veríme, že ľudia, ktorí hrad Beckov majú 
radi, si cestu k nám nájdu aj v sezóne 2022. 
Bližšie informácie o programe môžete sledo-
vať na hradnom facebooku alebo na stránke 
hradu www.hrad-beckov.sk. V rámci podujatia 
Noc múzeí a galérií (14. máj 2022) vás pozý-
vame na netradičnú prehliadku hradu s ria-
diteľom neziskovej organizácie – Na pohárik 
vína s riaditeľom, kde sa budete môcť niečo 
viac dozvedieť o zákulisí diania na hrade, prí-
padne položiť otázky, ktoré vás zaujímajú ale-
bo navrhnúť, čo by ste z hľadiska návštevníka 
na hrade radi privítali. Bližšie informácie o pro-
grame a dianí na hrade môžete sledovať na 
hradnom facebooku alebo na stránke hradu 
www.hrad-beckov.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu.
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Materská škola

Prvé jarné lúče začali prebúdzať prírodu a po 
dlhej zime na lúkach či záhradách vykukli 
spod zeme prvé jarné kvietky. Deti v mesia-
ci marec spoznávali typické znaky pre jarné 
ročné obdobie. Oboznamovali sa so zme-
nami v prírode, jarnými kvetmi a liečivými 
rastlinami. Deti za zahrali na maliarov a na-
maľovali jarné kvety vo váze. Výtvory nám 
zdobili nástenku v MŠ a my sme sa cítili ako 
na lúke plných krásnych rozkvitnutých kve-
tov. Naučili sa veľa jarných pesničiek a bás-
ničiek, ktoré využili na zápise do 1. ročníka. 
Deti s radosťou privítali jar. Deti privolali aj 
vtáčikov, dosypali im semienka do kŕmidla 
a vymodelovali si vtáčikov z plastelíny. Každé 
ráno sa tešíme na spev vtáčikov, ktoré nám 
spríjemňujú ranné cvičenia v MŠ.

Jar

Záchranári

Marec mesiac knihy

Jar k nám prišla do prírody

Mesiac marec bol venovaný najmä knihám 
a rozprávkam, keďže marec je mesiac knihy. 
Deti navštívili knižnicu v MŠ a obecnú kniž-
nicu v Beckove, kde im pani knihovníčka po-
vedala, ako si môžu požičať knihu z knižnice. 
Deti sa dozvedeli, ako knihu používať, aby 
urobila radosť ešte ďalším čitateľom.

Vraj to nie je náhoda, keď sa stane nehoda. 
Úraz, krádež, požiar vari? Už sa náhlia záchra-
nári. Pri nehode správne konám, 112 rýchlo 
volám. Už aj zvoní správny tón, ďakujem ti 
telefón!

Deti si spravili mapu do knižnice na základe 
orientačných bodov. Dve deti sa pochválili 
pani knihovníčke, že už navštívili knižnicu so 
svojimi staršími súrodencami. Deti sa obozná-
mili, odkiaľ vznikla kniha, kto ju musí napísať, 
ilustrovať a vytlačiť. Deti vedia, že v knihách 
sú nielen pekné obrázky, ale aj básničky, prí-
behy a rozprávky. Z mnohých sa v ten deň na-
učili, ako žijú zvieratká, rastliny, veci a najviac 
ich zaujala kniha „O snehovej vločke“, ktorú 
im predstavila pani knihovníčka. Touto cestou 
sa chceme pani knihovníčke poďakovať za 
krásne uvítanie v obecnej knižnici v Beckove. 
Deti si vyrobili záložky do kníh, a už teraz sa 
tešia na požičanú či kúpenú knihu, aby mohli 
záložky aj využiť. 

V mesiaci apríl sa deti oboznamovali so zdra-
votnými zložkami. Navštívili nás záchranári 
so svojimi psíkmi, kde nám pani záchranárka 
predviedla, ako záchranárske psy zachraňu-
jú ľudské životy. Záchranárske psy sú vyu-
žívané ako v službách polície či hasičov, tak 
najmä ako dobrovoľníci nasadení v prípade 
potreby. Majú špeciálny výcvik a plnia dôle-
žité úlohy. Nie nadarmo sa hovorí, že pes je 
najlepším priateľom človeka, ktorý nám stojí 
verne po boku. Vyhľadávajú stratené osoby 
v uzavretých aj otvorených priestoroch, oso-
by pod troskami zrútených domov či zasypa-
né snehom. Aj deti si mali možnosť to vys- 
kúšať a psíkovi (Borderská kólia) menom Bela 
sa schovali. Bela oznámila schované dieťa 
štekotom. Bela dostala za odmenu granulu 
a veľký potlesk od detičiek. Pani záchranárka 
dávala rôzne povely a pokyny psíkovi Bele, 
ktorá všetko zvládla s najväčšou poslušnos-
ťou a špeciálnym výcvikom. Pani záchranárke 
sme poďakovali za krásnu a náučnú ukážku 
a popriali sme im veľa úspechov pri záchra-
ne ľudí. Deti sa na záver so psíkmi rozlúčili 
a najväčšiu radosť mali, keď ich mohli po-
hladkať. Deti sa oboznamovali s vybratými 
profesiami (lekár, policajt, hasič...), naučili sa 
nové poznatky o ich náročnej a nebezpečnej 
práci. Deti mali veľkú radosť, keď si mohli 
vymodelovať „záchranárov“ z plastelíny. Deti 
z predškolskej triedy už vedia, čím budú ak 
vyrastú... „Chlapci chcú byť najlepšími poli-
cajtami a dievčatá najšikovnejšími lekárkami“. 

  Jar k nám prišla do prírody, 
 so všetkými krásami,  
 slniečko nám krásne svieti,  
 usmieva sa nad nami.
 Zelená sa trávička,  
 vtáčik letí z hájička  
 a na lúčke poletuje  
 usilovná včelička.

Fotky:
1) deti vymodelovali vtáčiky z plastelíny • 2) 
kreslíme jar • 3) nakreslili sme jarné kvety • 4) 
nakreslili sme mapu do knižnice • 5) záchranárka 
s Belou • 6) budúci policajti a lekárky
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Krajské kolo ZENIT v strojárstve, v elektronike a v programovaní

Výstava „NEMECKO KRAJINA VYNÁLEZCOV“

Hviezdoslavov Kubín Šaliansky Maťko

V stredu 23. marca 2022 žiaci ôsmeho roční-
ka s učiteľkou nemeckého jazyka a techniky 
navštívili Gymnázium Milana Rastislava Štefá-
nika v Novom Meste nad Váhom. Gymnázi-
um v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava 
zorganizovali výstavu NEMECKO KRAJINA 
VYNÁLEZCOV – DEUTSCHLAND ERFINDER-
LAND, ktorá trvala od 1. marca 2022 do 1. ap-
ríla 2022. Výstava bola určená predovšetkým 
mládeži, no vítaný bol každý, kto má záujem 
o nemecký jazyk alebo vynálezy. Na výstave 
žiaci videli na plagátoch vynálezy z prírodo-
vedných disciplín, historické objavy a inová-
cie zamerané na budúcnosť. Prehliadka aj 
s interaktívnym výkladom trvala približne 90 
minút. Žiaci sa počas návštevy oboznámili 
s prevratnými vynálezmi, zopakovali a naučili 
sa novú slovnú zásobu z oblasti vedy, vyná-

Ing. Katarína Kučerová 

Ing. Katarína Kučerová 

PhDr. Janka Zbojová PhDr. Janka Zbojová

Tak ako často píšem o našich šikovných, 
aktívnych žiakoch, ktorí sa zúčastňujú rôz-
nych súťaží a olympiád, tak máme informácie 
aj o žiakoch, ktorí brány našej základnej školy 
už opustili, a teraz sa ďalej usilujú na svojich 
stredných školách. Sme radi, že takto nepria-
mo robia pekné meno beckovskej škole aj 
svojej rodnej obci. Viacerí z nich navštevujú 
strednú priemyselnú školu v Novom Meste 
nad Váhom. Tentokrát spomeniem dvoch: 
Mário Čikel a Dominik Čaňo. 

Súťaž ZENIT „Zručnosť, elán, nápaditosť, 
invencia, tvorivosť“ je zameraná na progra-
movanie, elektroniku a strojárstvo, v ktorej 
sa vyhľadávajú talentovaní a nadaní žiaci SŠ, 
rozvíjajú sa tvorivé kompetencie, odborno-
-teoretické vedomosti a odborno-praktické 
schopnosti a zručnosti. Ešte na prelome jese-
ne a zimy sa uskutočnili krajské kolá súťaže.
ZENIT v strojárstve má 4 kategórie, vo všet-
kých mala škola svoje zastúpenie aj víťa-
zov. Z nich postupujú do celoštátneho kola 

celkovo trinásti žiaci. V kategórii S (strojné 
obrábanie) Mário Čikel, III.F, získal krásne 
prvé miesto.
ZENIT v elektronike, v kategórii B (žiaci 1. a 2. 
roč.) Dominik Čaňo, II.F, skončil na 5. mieste.
Chlapci dokázali, že vedia na sebe pracovať, 
majú snahu a ochotu urobiť niečo nielen pre 
seba, ale i pre svoju školu. Dokazujú, že sú vý-
nimoční a schopní uspieť v konkurencii. Bla-
hoželáme, držíme palce v celoštátnom kole a 
prajeme veľa ďalších úspechov!

lezov či literatúry. Výstava aj aktivity spojené 
s výstavou boli v nemeckom jazyku.
Program mala na starosti žiačka nemec-
kej bilingválnej sekcie GMRŠ. Po prehliadke 
mali žiaci splniť rôzne zaujímavé úlohy. Čítali 
a prekladali texty z interaktívnej tabule, na-
snímali si QR kódy z plagátov a podľa nich 
dopĺňali pripravené tajničky. Zisťovali, koľko 
slov je medzinárodných a podobne. Kto prvý 
vyriešil danú úlohu, dostal sladkú odmenu. 
I keď naši ôsmaci boli zo začiatku prekvapení, 
že počujú všetko čisto v nemeckom jazyku, 
postupne sa osmelili a pekne spolupracovali. 
Na záver poďakovali a pozdravili automatic-
ky v nemčine. Teším sa, že im môžeme ko-
nečne (po „covidových“ zákazoch) spestriť 
vyučovanie a motivovať ich či už v jazykoch 
alebo technicom smere.

Reportáž (ktorá bola prepojená s prednáš-
kou pre študentov GMRŠ) z výstavy si môžete 
pozrieť na TV Pohoda: https://www.youtube.
com/watch?v=PujW4ayfH9Y

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektí-
vov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a naj-
prestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, 
ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. 
V tomto ročníku reprezentovali našu školu štyri žiačky, ktoré dňa 24. 
februára 2022 postúpili najskôr do obvodného kola v Novom Meste 
nad Váhom. Kde sa umiestnili nasledovne:
3. ročník - Rebeka Klčovská - 2. miesto próza • 6. ročník - Nanette 
Ondrášiková - 2. miesto próza • 7. ročník - Sára Klčovská - 3. miesto 
próza • 8. ročník - Eliška Martišová - 2. miesto poézia 
Súťažiace z prvých dvoch miest automaticky dostali pozvánku do 
okresného kola, ktoré sa konalo presne o mesiac, dňa 24. marca 2022 
v Bzinciach pod Javorinou. Dievčatá sa na postupovú súťaž pripravo-
vali naozaj svedomito, o čom svedčí aj ich umiestnenie. 
3. ročník - Rebeka Klčovská - 2. 
miesto próza • 6. ročník - Nanette 
Ondrášiková - 2. miesto próza • 
8. ročník - Eliška Martišová - 3. 
miesto poézia
Ročník 2022 sa stal pre našu školu 
mimoriadne úspešný, čím sme sa v 
počte získaných umiestnení dostali 
na vrcholovú priečku spomedzi škôl 
z nášho okresu. Recitátorkám ešte 
raz patrí veľká pochvala a uznanie. 
A do ďalších rokov všetkým deťom 
prajeme ešte mnoho úspešných 
súťaží a projektov.

Po dvojročnej prestávke sme opäť dostali šancu zúčastniť sa súťaže 
v prednese povestí. V utorok dňa 5.4.2022 sa v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo súťaže 
Šaliansky Maťko. V tomto ročníku do okresného kola postúpili dve 
veľmi šikovné a talentované žiačky. Konkurencia bola naozaj veľmi 
veľká, avšak keď sa spojí snaha, pripravenosť, zodpovednosť, motivá-
cia a podpora, výsledkom obojstranného snaženia bolo umiestnenie 
našich žiačok v prvej trojke. 
Druhú kategóriu reprezentovala Rebeka Jamborová, žiačka 4. ročníka, 
ktorá sa súťaže zúčastnila po prvýkrát, porotu zaujala natoľko, že si 
okrem príjemných zážitkov vyslúžila krásne druhé miesto. 
V tretej kategórii sa absolútnou víťazkou stala žiačka 7. ročníka Sára 
Klčovská, ktorá si svojím prvým miestom zabezpečila postup do kraj-
ského kola tejto súťaže. Verím, že Sárka so svojou ľubozvučnou slo-
venčinou a talentom zaujme nielen porotu v nasledujúcom súťažnom 

kole, ale taktiež predstaví jedinečný ume-
lecký zážitok zúčastnenému publiku. 
Obom dievčatám srdečne blahoželáme 
a prajeme ešte mnoho úspechov do budú-
cich ročníkov.
Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hron-
ského sa od svojho vzniku v roku 1991 
vyprofilovala na významnú a celosloven-
sky veľmi dobre známu súťaž v prednese 
slovenských povestí. Preto zaželajme Ša- 
lianskemu Maťkovi, aby sa tradícia súťaže 
zachovala čo najdlhšie, a aby každým ro-
kom pribúdalo množstvo šikovných a ná-
dejných mladých súťažiacich aj spomedzi 
žiakov z beckovskej školy. 



Dňa 16. mája 2022 
uplynie sto rokov, čo 
sa v neďalekej obci Kri-
vosúd-Bodovka narodi-
la Katarína Mináriková, 
ktorá od roku 1946, 
kedy sa vydala za Pavla 
Hladkého, prežila celý 
svoj život v obci Beckov. 

Viedla usporiadaný rodinný život a udržiavala 
krásne susedské vzťahy. Celý produktívny vek 
pracovala v JRD Beckov. Dňa 14. júna 2022 
uplynie 15 rokov od jej úmrtia.
Spomínajú dcéra Zuzana, syn Pavol, vnúčatá 
Marek a Denisa, pravnúčatá Vladko, Barbor-
ka, Jasmína a Sabína. Pripája sa krstná Emília 
Hladká s manželom a deťmi.
Sestry Zuzana Juráková a Katarína Hladká 
a Zuzana Záhumenská
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SPLOČENSKÁ RUBRIKA Nedožité jubileum

Jednota dôchodcov 
spomína

Manželstvo uzavreli: 
Vladimír Sládek a Monika Izakovičová 
Štefan Nemček a Iveta Chudá

Narodili sa: 
Monika Vincurská, Mária Križanová, 
Martin Grežo.

Blahoželáme: 
• 50 rokov: Patrik Kollár, Milan Tománek, 
  František Štefánik 

• 55 rokov: Drahomíra Pavlíková, 
  Ing. Peter Šutovský

• 60 rokov: Janka Pagáčová

• 65 rokov: Ing. Milan Keleši, 
  Veronika Kviatková

• 70 rokov: Jana Tureková, 
  Danka Paulusová

• 75 rokov: Milan Remenár, 
  Nataša Deáková, Štefan Hlávka

Rozlúčili sme sa: 
Mgr. Miloslav Masár, Ján Hubina, 
Marián Jamrich

marec - apríl 2022

Spomienky zostávajú a ľudia nám zo života 
odchádzajú. V tomto roku sme sa rozlúčili s 
bývalými členmi ZO JDS s p. J. Bánovskou, p. V. 
Nožinom, p. J. Blatnickou a p. M. Zbudilovou – 
nech je im zem ľahká. 
Možno si ani neuvedomujeme, aké dôležité je 
mať domov. V ňom svoje miesto za stolom, 
posteľ, kde večer čo večer ukladáme svoje 
telo na odpočinok. Náš domov je v podhradí, 
prežívame tu svoje dni a roky. Čas plynie ako 
voda, dožili sme sa dôchodkového veku. Písal 
sa rok 2003 a aby nám život spestrili, vtedajší 
páni starostovia nám pripravili stretnutie.
Písal sa rok 2003. 15. júna p. starosta Borco-
van z Kálnice a členovia ZO JDS nás pozvali, 
členov ZO JDS z Beckova a Kočoviec, do Kál-
nice na opekačku. Pripravili to na jednotku 
s hviezdičkou. Pri príjemnom posedení v tieni 
slnečníkov, vínku, hudbe a opekaní pookrialo 
nejedno srdiečko. Možno sa objavila v oku aj 
slza radosti a hrdosti na malé deťúrence z MŠ, 
ktoré tak milo a usilovne tancovali pekné ľu-
dové tančeky. 
Vážili sme si, že sa nezabudlo na starších ľudí, 
tiež si spomíname na ochotu športovcov od-
viezť nás do Kálnice a na pekný prístup vodiča 
k nám starším. Pekný nedeľný deň sa skončil 
– ďakovali sme všetkým, ktorí toto posedenie 
pripravili, vtedajšiemu p. starostovi Borcova-
novi, aj sponzorom – Poľnohospodárskemu 
družstvu a spoločnosti F-plus Ing. J. Macejkovi.
K spomienkam sa vracia za pomoci kroniky vte-
dajšia predsedníčka ZO JDS v Beckove Margita 
Bubeníková

20 rokov činnosti 
ZO JDS v Beckove
Aj keď už ZO JDS bola až v Bratislave zrušená, 
rozhodla som sa napísať, ako to za 20 rokov 
činnosti tejto organizácie bolo.
V jeseni 1998 na podnet už zosnulej pani 
Ľudmila Ondrejovičovej, zdravotnej sestry, 
sme začali získavať členov JDS. Boli sme tri, 
už spomínaná sestrička Ľ. Ondrejovičová, p. 
Eva Pavlíková, ktorá dobre poznala beckov-
ských seniorov, a ja, cestou z hradu, som 
oslovila, koho som stretla. 
Kultúrna pracovníčka pani Čechvalová nám 
navrhla urobiť zájazd. Prihlásilo sa cez 40 se-
niorov. Trasa Budatínsky zámok – drotárske 
múzeum, Žilina – nákupy v Tescu, Rajecká 
Lesná – pohyblivý betlehem, Čičmany – rázo-
vitá obec, cez Zliechov a Ilavu domov. Auto-
bus bol od športovcov, hradila ho obec. 
11. januára 1999 sa v klube pri parku stret-
lo 82 dôchodcov a za prítomnosti p. starostu 
Pavloviča bola založená Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska. 
V tom roku sme mali 30.000 Sk z rozpočtu 
obce (1000 €), z ktorých obec hradila autobus 
na zájazdy. Z týchto peňazí do pokladne ZO 
JDS nešiel ani halier. 
Uskutočnilo sa za 20 rokov trvania organi-
zácie 20 zájazdov, poznávali sme krásy Slo-
venska, vždy bol z Beckova plný autobus. 27 
stretnutí s okolitými obcami, družobné stret-
nutia so seniormi z Rajca. 37 zdravotných 
prednášok. Margita Bubeníková

Každý rok sme pomohli pri vyhrabávaní par-
ku a úprave cintorína. Stretávali sme sa každý 
pondelok a utorok, jeseň, zima, jar. Privítali 
sme deti zo ZŠ a MŠ, mali sme s nimi rôzne 
besedy a ony nás prekvapili pekným progra-
mom. Pri odchode na večnosť sme sa neza-
budli rozlúčiť kyticou ruží a svojou účasťou.
Pri čítaní kroník a ročných hodnotení financií 
som si uvedomila, že sme neboli bohatá or-
ganizácia. V pokladni bol zaznačené členské, 
z ktorého sme odvádzali polovicu okresnej 
organizácii. Pri poriadaní akcií sme mali spon-
zorov, ktorí ochotne prispeli na našu činnosť. 
Sponzori: SEVOTECH – Ing. Hodemarský, 
KLIMAT – p. Skovajsa, Ing. Dedík, Ing. Macej-
ka, PD – Ing. Zámečník, Pekáreň – p. Švec, p. 
Nožina, p. Genda, p. Vavro a ďalší. 
Dvanásť rokov som bola predsedníčkou ja 
a osem rokov Ing. Mária Mináriková, ochot-
ne nám pomáhali i členovia výboru. Nastala 
doba mobilov, počítačov, notebookov, zo se-
niorov sa stali domasedi. Ešte k tomu korona 
a stretávaniu nastal koniec. Verím, že sa doži-
jeme lepších časov. Prajem všetkým seniorom 
veľa-veľa zdravia. 

Výročia 
február – apríl 2022
• Ján Valašťan – Dolinský, učiteľ, skladateľ, 
esperantista – 15. február 1892 – 130. výročie 
narodenia 
• Štefan Bálent, ev. farár v Beckove – 23. 
február 1842 – 180. výročie narodenia 
• Eugen Bálent, právnik, verejný činiteľ – 11. 
marec 1882 – 140. výročie narodenia 
• Margita Czóbelová, maliarka – 13. marec 
1972 – 50. výročie úmrtia 
• Rudolf Mikuš, cirkevný hodnostár, jezuita – 
26. marec 1972 – 50. výročie úmrtia 
• MUDr. Ján Ambro, lekár, beckovský rodák – 
27. marec 1827—195. výročie narodenia
• Jozef Branecký, kňaz, spisovateľ – 31. marec 
1882 – 140. výročie narodenia 
• Dionýz Štúr, geológ, prírodovedec – 2. apríl  
1827 – 195. výročie narodenia
• Peter Šutovský, zoológ, univerzitný profesor 
– 19. apríl 1967 – 55. výročie narodenia
• Ladislav Mednyánszky, maliar, rodák – 23. 
apríl 1852 – 170. výročie narodenia
• Ľudmila Podjavorinská, spisovateľka – 26. 
apríl 1872 – 150. výročie narodenia 
• Martina Monošová, spisovateľka – 26. apríl 
1972 – 50. výročie narodenia 
• Jakub Haško, novomestský prepošt – 27. 
apríl 1622 – 400. výročie narodenia
• Stibor zo Stiboríc – 675. výročie narodenia 
• Udelenie mestských práv Beckovu – 630. 
výročie



Týmto chcem poďakovať vedeniu školy, vy-
učujúcim i žiakom za dobre odvedenú prácu. 
I touto cestou žiaci školy získajú vzťah k svo-
jej rodnej obci...
Rád by som vyzval aj spoluobčanov, aby ka-
ždý, nielen v rámci Dňa Zeme, prispel svo-
jou pomocou na zveľadení našej obce. Veď 
predsa chceme, aby naša obec dobre vypa-
dala a bola čistá. Vedenie obce je nápomocné 
akejkoľvek aktivite v tomto smere.

11Apríl - 2022

Zo života CZ ECAV v Beckove: Čokoládová párty

DEŇ ZEME - 22. apríl 2022

Po veľkonočných sviatkoch naša evanjelická 
fara ožila deťmi. Posledný deň prázdnin 19. 
apríla 2022 sa v dopoludňajších hodinách 
konala na fare Čokoládová párty. Všetky po-
trebné prípravy začali už deň vopred. Pripra-
vili sme plátno a dataprojektor, za čo chceme 
poďakovať Dávidovi Jaroščiakovi. 
Ako sa na čokoládovú párty patrí, začali sme 
ochutnávkou rôznych druhov čokolád. Deti 
mali so zatvorenými očami ochutnať čokolá-
du a zistiť, o aký druh ide. Tiež nasledovala 
tipovačka, kde si deti mali tipnúť, koľko čo-
koládových mincí je v balíčku.  
Potom sme sa pomodlili a chválili Pána Boha 
v piesňach. Následne pani farárka Cipciarová 

vysvetlila deťom veršík, ktorí sa deti naučili 
naspamäť. Potom sme deťom porozprávali 
skutočný príbeh o Helene Cudberyovej, ktorá 
sa narodila v rodine, kde jej otec vlastnil tová-
reň na čokoládu. Helenka prijala Pána Ježiša 
do svojho srdca a ďalej sa rozhodla aj v škole 
hovoriť o Pánovi Ježišovi. Stala sa zaklada-
teľkou Spoločnosti vreckových biblií. Aby deti 
tak ako Helena mohli ďalej šíriť Božie Slovo, 
na miesto vrecka si vyrobili farebnú obálku, 
kde si vložili veršík, ktorý sa učili.
Nemohol chýbať ani kvíz, ktorý pre deti pri-
pravila Lea Cipciarová. Tu sme zistili, že deti 
veľmi pozorne počúvali príbeh, lebo vedeli 
odpovedať na všetky otázky. 
Pred hrami sa deti posilnili malým občerstve-
ním, kde si prinesené ovocie namáčali do roz-
topenej čokolády. Od čokolády sa usmievali 
takmer všetky detské ústa. Na farskom dvore 
nasledovali hry. 
Mali sme spolu veľmi pekný čas pri Božom 
Slove, piesňach a hrách. Sme veľmi vďační za 
každé dieťa, ktoré prišlo a veríme, že si od-
nieslo nielen dobrý pocit, ale aj radosť z toho, 
že Boh je dobrý a v Božej rodine je nám spolu 
krásne.

RP

Deň Zeme je medzinárodným sviatkom, kedy 
sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujú-
ce na zhoršujúci sa stav životného prostredia 
a podporujúce ekologické správanie. Po prvý 
krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970.
Obec v spolupráci so základnou školou zor-
ganizovali aktivity ku Dňu Zeme. Rozdeli-
li sme si úlohy a pustili sme sa do práce na 
úprave našej obce. Vyučujúce žiakom vysvet-
lili, že každý z nás by mal prispieť a priložiť 
ruku k dielu. Je toho veľa, čo je treba upratať 
či vyčistiť... 
Vedenie školy rozdelilo vyučujúce i žiakov 
do skupín a každá mala svoje určené mies-

to na prácu. Žiaci prvého stupňa sa venovali 
úprave okolia školy, žiaci piateho a šiesteho 
ročníka okoliu parku a priestoru medzi kláš-
torom a poštou. Zberali odpadky, konáre zo 
stromov, hrabali. Starosta obce zabezpečil, 
stromčeky – tuje a smreky, ktoré siedmaci vy-
sadili na cintoríne. Okrem sadenia stromčekov 
mali na starosti aj vyzbierať odpadky na cin-
toríne, popadané konáre, pohrabať okolie a 
vyčistiť od buriny obrubníky pri príjazdovej 
ceste na cintorín. 
Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka pomáha-
li s upratovaním v priestoroch hradu, v jeho 
blízkom okolí, na Židovských cintorínoch 
a Hôrkach. Je až prekvapujúce, aké „poklady“ 
pri upratovaní našli.

starosta obce



Lenka Búziková v Beckove
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Keď sme v BN 1_2022 uverejnili fotografie mladej Novomešťanky Len-
ky Búzikovej, vedela som o nej len to, že s Beckovom ju spája priateľ 
a fotografovanie. Potom mi poslala video, ktoré vzniklo pre TV Markíza 
21. júna 2018 a bolo odvysielané 24. júna 2018 v relácii S Tribulom po 
horách pod názvom Tentoraz zobral aj psa. Okamžite mi bolo jasné, že 
Beckov a Beckovský hrad – vzhľadom na to, kto je jej priateľ – nemôžu 
byť mimo jej záujmu (Rasťo býva v podhradí). Krásne emotívne fotky 
prezrádzajú ženskú dušu, hľadajúcu fotografku, pokúšajúcu sa zachy-
tiť neopakovateľný okamih. 

Lenka, kedy ste začali s fotografovaním? Môžete spomenúť niekoho, 
kto vás ovplyvnil v tomto smere?
S fotografovaním som začala niekedy v pätnástich rokoch, kedy som 
si kúpila film do starého ruského fotoaparátu Smena, ktorý si v roku 
1979 kúpili moji rodičia. Neskôr som od nich dostala nový fotoapa-
rát, postupne som si dvíhala nároky a dnes fotografujem už s piatym 
fotoaparátom. Neovplyvnil ma nikto. Som vo všetkom taký samorast. 
Fotografovanie ma bavilo od samého začiatku. To zachytenie okamihu 
svojimi očami. A ak niečo baví, tak sa v tom človek prirodzene snaží 
zlepšovať. A učím sa stále. Ale tak ako mňa nik neovplyvnil, ja mojím 
fotografovaním ovplyvňujem všetkých naokolo mňa. Hlavne priateľa 
na našich výletoch a putovaniach, keď musíme častejšie zastavovať. 
Ale to on si zase rád oddýchne, že áno... ?
Predpokladám, že fotografovanie súvisí s turistikou. Ako si vyberáte 
turistické ciele?
Fotografovanie ako také u mňa súvisí predovšetkým so samotnou prí-
rodou. V nej to všetko začalo. V nej a vďaka mojej prvej sučke Jessie. 
K turistike ma od malička viedli rodičia. Pravidelne sme vyrážali do 
lesov Malých Karpát a každé leto do Vysokých Tatier. Tam vznikla moja 
obrovská láska a neskonalý obdiv k našim veľhorám. A od nich som sa 
postupne presunula aj do iných hôr, pohorí, krajov, štátov... A všetko 
som to chcela zachytiť a uschovať si spomienky aj vo forme fotografií.

Milujeme hory a nebotyčné štíty, a tak turistické i cestovateľské ciele 
si vyberáme s priateľom práve na miesta, kde sa nachádzajú. Keďže 
priateľ vyrastal nielen pod, ale hlavne na Beckovskej skale, jeho snom 
bolo napríklad vidieť jednu z najikonickejších hôr sveta – Matterhorn. 
A tak sme sa vybrali priamo do base campu tejto magickej hory a o 
rok neskôr sa nám podarilo vyjsť na štvortisícovku Breithorn, odkiaľ 
sme Matterhornu hľadeli takmer do očí. Mojou veľkou túžbou bolo 
opäť uvidieť more a maják, keďže sa mi ako dieťaťu podarilo po-
noriť sa do Čierneho mora v Gruzínsku a učarovalo mi. A tak priateľ 
pre mňa objavil jedno nádherné miesto, kde sa v diaľke more snúbi 
s oblohou, kde vlny narážajú na strmé skalné útesy a kde sa vypína 
maják na šírom mori. Naše ciele si teda vyberáme spontánne i cielene 
a často i náhodne. Hory i menšie kopce, moria i rieky, mestá i dedinky, 
pevninu i ostrovy... Nebránime sa ničomu. Keďže priateľ je ten, kto 
si chce a potrebuje všetko naštudovať vopred, je hlavný organizátor 
a logistický pracovník našich výprav, čo je naozaj náročná úloha. Ale 
baví ho to. Má na starosti všetko okolo cesty, smeru a počasia. Ja som 
tá, ktorá sa necháva prekvapiť čarom okamihu a jedinečnosti a dola-
ďujem a vybavujem detaily pred cestou, či na konkrétnom mieste. A 
fotografujem. Hlavne pri vzdialenejších cieľoch sa riadime overenými 
meteorologickými stránkami, keďže cesta nám trvá často celý deň a 
na ďalšie dni túžime mať tiež vydarené počasie. V prípade priaznivej 
predpovede počasia v našom cieli nechávame všetko tak, vybavujeme 
v práci narýchlo dovolenky, balíme veci a vyrážame. 

Spomínam si na jeden náš výlet na vzdialené rakúske ľadovce Pitztal 
a Kitzsteinhorn. V piatok, v deň odchodu, bol takmer v celej stred-
nej Európe silný lejak, až za Innsbruckom sa dážď zmenil v mokré 
sneženie, a keď sme navečer dorazili do cieľa na opačnej strane Ra- 
kúska, ubytovali sme sa v penzióne a unavení po dlhej ceste zaspali. 
To, čo nás čakalo na druhý deň, bola nádhera! Prebudili sme sa do 
toho najkrajšieho rána, aké sme si len mohli želať a aké predpovedali 
viaceré meteorologické stanice. Čakalo nás dvojdňové dobrodružstvo 
v bielej rozprávke. Bolo však k neuvereniu, že by sa mohlo také „okno“ 
v počasí naozaj vytvoriť. Po oba dva dni bola obloha blankytná, pre-
žiarená slnečným jasom a keď sme odišli, opäť sa v tamojšom kraji 
zatiahlo a rozpršalo. No to nám už bolo jedno. 
Najdôležitejšie pri výbere cieľa ale je, aby tam mohla Gora. Adopto-
vala som si ju z útulku nie preto, aby trikrát denne vyšla na krátku 
vychádzku, ale aby sme náš spoločný život prežili bok po boku naplno, 
ako sa len dá. Je vychovaná, vycvičená, prispôsobivá, nekonfliktná. A 
čas strávený spolu je predsa nenahraditeľný a ten najkrajší.
Chodíte na túry pravidelne každý víkend a vždy vás sprevádzajú pes 
a priateľ?
Dá sa povedať, že na kratšie túry chodím s mojou Gorou každý deň 
pred prácou, keďže hory, lesy a lúky mám pár metrov od domu. Na 
bližšie ciele sa vyberáme väčšinou cez víkend. Na vzdialenejšie výlety 
či cesty chodievame vždy, keď vznikne správna konštelácia. Za po-
sledné roky to boli v priemere dva výlety za mesiac. Gora a priateľ ma 
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sprevádzajú vždy. Zrejme nepoznáte psa, ktorý precestoval, nachodil 
či nastúpal toľko a viac ako moja Gora. Sme spolu stále. Vo voľnom 
čase i v práci. Gora bola s nami všade. Na každom jednom výlete, 
výstupe, letela v teplovzdušnom balóne i vo vyhliadkovom lietadle, 
viezla sa vo vozíku za bicyklom, v rôznych lanovkách, plavila sa po 
mori na lodi, v člne či po rieke na plti i v rafte... (Toľko odvahy nemá ani 
priateľ.) Je najspokojnejšia, keď sme spolu a nič pre ňu nie je problém, 
pretože mi verí a dôveruje.
Vaše zamestnanie vám umožňuje venovať sa týmto časovo nároč-
ným koníčkom?
Ako sa vraví, „bez práce nie sú koláče“ – ale ani peniaze. A tie sú po-
trebné na naše cesty a putovania. Mám šťastie, že moja práca je mi 
zároveň aj koníčkom a mám ju rada. Popravde, väčšina peňazí ide prá-
ve do cestovania, ale neľutujeme to. Pretože spoločné zážitky, ktoré 
na našich cestách zažívame, sú to najkrajšie, čo sa nám môže diať a 
majú pre nás obrovskú a nevyčísliteľnú hodnotu. Celá dovolenka pad-
ne za obeť výletom, prípadne sa snažíme využiť predĺžené víkendy či 
sviatky. 

Poslali ste mi fotky Gory ako „upratuje“ smeti v prírode. Napadlo mi, 
že človek je asi ťažší prípad...
V Beckove trávim svoj voľný čas už niekoľko rokov. Najmä v okoli-
tej prírode, ktorá je nádherná, divoká a plná zvery. Krásny a tajomný 
hrad Beckov je bonusom, ktorý dodáva tejto malebnej dedinke punc 
príťažlivosti. Krásne šíre lúky, nádherné ďaleké výhľady, pokoj lesa, 
málo ľudí... S priateľom a našimi štvornohými psími parťákmi máme 
prejdenú okolitú prírodu krížom krážom. Aj keď to nie je problém iba 
tejto obce, resp. jej okolia, trápi ma množstvo odpadu v prírode a čier- 
ne skládky, najmä v okolí hrádze a v povodí Váhu. Snažím sa nielen 
v mojom najbližšom okolí, ale všade, kadiaľ chodíme, odpadky po ne-
zodpovedných ľuďoch zbierať, ale jednotlivec zmôže len veľmi málo. 
Zamrzí, čo a až kam sú ľudia schopní vyhodiť, neuvedomujúc si pri-
tom, že škodia nielen prírode, ale v konečnom dôsledku aj sami sebe 
a svojmu najbližšiemu prostrediu, v ktorom žijú. Možno by pomohla 
väčšia osveta, resp. kamerový systém, i keď viem, že nie všetky miesta 
sú v kompetencii obce. No každý vynaložený peniaz na ochranu prí-
rody sa niekoľkonásobne vráti. Ale – všetko je to o ľuďoch. O každom 
jednom človeku. Pretože môže byť napríklad aj tisíc zberných nádob 
na triedený odpad, no nikoho neprinútite, aby recykloval, pokiaľ nie je 
o tom presvedčený sám v sebe. S týmto majú problém aj vo väčších 
mestách. Ale myslím, že ak sa chce, všetko sa dá. Krôčik po krôčiku. 
No a chýbajúca kanalizácia v tejto veľmi známej obci mi príde až ne-
uveriteľná.
Kde možno vidieť vaše fotky?
Z našich výletov, ciest a putovaní s Gorou spisujem/spisovala som ces-
topisy do rôznych kynologických časopisov a moje popisné fotografie 
spolu s výpravným textom môžete nájsť i na mojom webe: https://
lenjessie.rajce.idnes.cz .

Som rada, že sme v BN mohli publikovať vaše pohľady na Beckov. 
Prajem veľa krásnych fotografií zo zaujímavých miest!
Ďakujem.
https://videoarchiv.markiza.sk/video/s-tribulom-po-horach/epizoda/
10616-s-tribulom-po-horach-tentoraz-zobral-aj-psa • Foto: Lenka Búziko-
vá a Martin Krystýnek

   Ing. Darina Jarábková

Každý rok sa na celom svete 22. apríla konajú rôzne aktivity, ktorých 
spoločnou témou je naša planéta Zem. Cieľom dňa je pripomenutie si 
našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám Zem poskytuje, a preto je po-
trebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Prostredníctvom 
sloganu „Investujme do našej planéty“ upriamuje tohtoročný Deň 
Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje 
na zodpovednosť nás všetkých.? 
Naša planéta je náš jediný domov, ktorý máme a je potrebné, aby 
sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme 
moc vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a našich či-
nov. Po celom svete sa pri príležitosti Svetového dňa Zeme organizujú 
festivaly, koncerty, pochody za ochranu prírody a rôzne ekologické 
aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem o?problematiku ži-
votného prostredia a jeho ochranu. Aj malé zmeny sa však rátajú a 
často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia 
nášho okolia.
Preto sa aj žiaci našej ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove spolu s učiteľ-
mi a nepedagogickými zamestnancami zapojili do tejto celosvetovej 
kampane. V tento deň „D“ sa so žiakov stali usilovní zberatelia a zá-
hradníci. Najstarší žiaci sa v skupinách pustili do čistenia trávnatých 
porastov v okolí hradu. Neobišli ani horný a dolný židovský cintorín. 
Vrecia na odpad sa plnili. Jarným slniečkom pošteklená vyrastajúca ze-
leň dostala naozaj zelenú. Vyčistené trávniky si vydýchli, pietne miesta 
opekneli, duch histórie na hrade bol spokojný. 
A zem, odľahčená od ťarchy odpadkov sa opäť nadýchla a povetrím 
sa niesli jej slová: „Ja som Zem. Mám tisíce farieb a tvárí. Som čierna, 
žltá, biela, červená. Keď sa hnevám, mám farbu ohňa. Niekedy som 
tvrdá, niekedy zase krehká. Bozkávam nebo, keď sa stávam horou. 
Som osamelou, som prieskumníčkou, som cestovateľkou. Niekedy 
chcem utiecť, takže sa zo mňa stane prach, aby som mohla tanco-
vať s vetrom. S ľudskými bytosťami mám zvláštny vzťah. Vaše deti 
mi s prvými krôčikmi prichádzajú v ústrety. Vaši starší prichádzajú ku 
mne na dlhý a pokojný spánok. Ponúkam vám kvety, rastliny a stromy 
s lahodným ovocím. Priala by som si, aby sme mohli mať tento krásny 
vzťah navždy!“
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Nové knihy v obecnej knižnici  marec – apríl

Všetky nižšie uvedené knihy sú darom do 
obecnej knižnice od troch čitateliek. S úctou 
ĎAKUJEME!!! 

Krásna literatúra pre dospelých

• Liane Moriarty, Deväť neznámych. 
 IKAR 2019
• Miroslav Dobiáš, Adam a tajomstvo 
 orloja. Vlastným nákladom, 2021
• Tomáč Michalík, História včera a dnes.  
 KOCR Trenčín región 2022
• Dominik Dán, Beštia. Slovart 2006
• Viola Stern Fischer a Veronika Homolová  
 Tóthová, Mengeleho dievča. Ikar 2016;
• Vita Jamborová, Stráž ma – mafia 
 nezabúda. Motýľ 2011
• Camilla Läckberg, Ľadová princezná.  
 Slovart 2009 
• Thomas O´Callaghan, Zberateľ kostí. 
 Ikar 2007
• Jude Deveraux, Kameň želaní. Ikar 2012
• Waris Dirie a Cathleen Miller,  
 Púštny kver. Ikar 2010
• E.L. James, Päťdesiat odtieňov sivej. 
 XYZ 2012
Spoločenská a odborná literatúra pre 
dospelých

• Mark Bowder, Pablo Escobar, lov na 
 najhľadanejšieho zločinca na svete. 
 Ikar 2016
• Gustáv Murín, Mafia v Bratislave. 
 Marenčin PT 2008
• Gustáv Murín, Mafia na Slovensku. 
 Marenčin PT 2009
• Gustáv Murín, Boss všetkých bossov.  
 Marenčin PT 2010
• Gustáv Murín, Mafiáni. Krvavé príbehy.  
 Zúčtovanie? Marenčin PT 2013
• Mikuláš Černák, Prečo som prelomil  
 mlčanie. Marenčin PT 2015
• Gustáv Murín, Róbert Holub – tajný  
 denník mafiána. Marenčin PT 2017
• Gustáv Murín, Mafiáni 1 – Sýkorovci.  
 Marenčin PT 2016
• Gustáv Murín, Mafiáni 3.  
 Marenčin PT 2017
• Dávid Kičin, Mikuláš Černák. 
 Marenčin PT 2015
• Jane Greenoff, Breviár krížikovej výšivky.  
 Ikar 2003
• T.C. Campbell a T.M. Campbell, 
 Čínska štúdia. Aktuell 2017
• Otíllia Kopecká, Plná predkreslená 
 výšivka. Práca 1989
Krásna literatúra pre deti a mládež

• Tom O´Donnell, Škrečko Saurus Rex 
a veverica Kong. Fragment 2019

• Stefan Bachmann, Vyvolený. Ikar 2013
• Gill Tavner, Oliver Twist. Slovart 2013
• Philip Ardagh, Desivé skutky – Lomikosť.  
 Fragment 2007
• Holly Black a Cassandra Clar, Medená  
 rukavica. Magistérium 2. YOLI 2016
• John Stephens, Smaragdový atlas 1/3. 
  Ikar 2011
• Alena Peisertová, Pokladnica rozprávok.  
 Junior 2010
• Lyman Frank Baum (podľa), Čarodejník  
 z krajiny OZ. Fortuna libri 2016
• Eduard Petiška, Staré grécke báje 
 a povesti. Ottovo nakladatelství 2010
• Viera Fabianová, Rozprávky bratov  
 Grimmovcov. Ikar 2004
Náučná literatúra pre deti a mládež

• Veľká obrazová encyklopédia – 
 dinosaury. Svojtka 2009
• Rachel Firth, Objavujte s nami 
 dinosaury. Cesty 2002
Dinosaury. Fragment 2007;
• Dougan Dixon, Keby dinosaury žili dnes.  
 Matys 2008
• Barbara Taylor, Arktída a Antarktída.  
 Fortuna print 2003
• Eleonora Barsotti, Staroveký Rím. 
 Foni book 2014
• Róbert Čeman, Živý svet – zvieratá. 
 Mapa Slovakia 2005
Do OK sme zakúpili 9 nových kníh: 

• Silvia Bystričanová, Každý deň má 
 niekto narodeniny. Slovart 2013
• Silvia Bystričanová, Šťastie prišlo 
 v sobotu. Slovart 2014
• Silvia Bystričanová, Jar, leto, jeseň, 
 Agáta. Slovart 2015
• Lucinda Riley, Levanduľová záhrada.  
 Tatran 2022
• Romain Gary, Šarkany. 
 Moniqa Publishing 2019
• Nicolas Barreau, Úsmev ženy. 
 Zelený kocúr 2015;
• Nicolas Barreau, Čas čerešní. 
 Zelený kocúr 2022
• Jana Pronská, Ohrdnuté srdce. 
 Slovenský spisovateľ 2022;
• Jessica Joelle Alexander a Iben Dissing  
 Sandah, Prečo sú dánske deti šťastné?  
 Lindeni 2022 (vyjde v máji).

Všetky knižky čakajú na svojich čitateľov. 
Môžete prísť denne v úradných hodinách 
alebo počas hodín vyhradených na knižnicu, 
ktoré sú v pondelok od 13:00 do 15:30 hod 
a v stredu od 13.00 do 17.00 hod. Kontakt: 
Mgr. Dana Badžgoňová, 032 77427 22. 

Knižnica pre deti

Predškoláci v OK

Milá návšteva 12 detí zo školského klubu 
vo veku 9-10 rokov sa uskutočnila v utorok 
22. marca 2022 o 14. hodine. Pani vychová-
vateľka Adriana Vanková sa rozhodla ukázať 
deťom priestory obecnej knižnice. Urobila 
tým radosť nielen deťom, ale aj mne, knihov-
níčke. Ukázalo sa, že z nich len Nikolka bola 
pred pandémiou našou čitateľkou. Teší ma, že 
aj ďalšie deti prejavili záujem zapísať sa do 
knižnice. Obecná knižnica im pripadala väčšia 
ako školská. Na ukážku si deti prečítali roz-
právku z Tisíc a jednej noci. 
Ďakujeme za návštevu, milé deti!

Ešte menšia a milšia návšteva sa uskutoč-
nila 30. marca 2022 – o pol jedenástej pri-
šlo pozrieť do obecnej knižnice 11 detičiek 
z materskej školy – predškoláci. Po úvodnom 
privítaní a krátkom oboznámení sa s činnos-
ťou obecnej knižnice sme si prečítali knižku 
Magdaléna psík z knižnice od Lisy Papp. Na-
budúce si možno prečítame jej pokračovanie 
– Magdaléna a zvieratká v útulku alebo naj-
novšiu, Magdaléna a psík terapeut.
Milí predškoláci, ďakujem za návštevu obec-
nej knižnice! Možno aj vďaka nej sa budete 
tešiť na čítanie krásnych kníh ešte viac ako 
doteraz. Veď dvaja z vás už v knižnici boli 
a väčšina má vlastné knižky doma.

Mgr. Dana Badžgoňová
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Osud evanjelického učiteľa Františka Daudu
Patril k tým mladým mužom, ktorých život ukončila druhá svetová vojna. Ako oduševnený učiteľ venoval všetok svoj 
čas deťom – nie vlastným, tie nemal, rodinu si nestihol založiť – ale svojim žiakom. Učil ich rozoznávať dobro od zla, 
pravdu od lži, cez ochotnícke divadlo nahliadať do sveta umenia, viedol ich po ceste viery s plným nasadením, s po-
pretím samého seba, obetujúc sa pre všetkých... až odišiel v 35. rokoch života.
Beckovčan František Dauda sa narodil 14. októbra 1909 v Beckove v rodine ev. a.v. učiteľa Františka Daudu (na fotke 
č.4) a Hermíny, rod. Bálentovej (pozn.1). Rodičia bývali na rechtorovci, v rodnom dome Dionýza Štúra, za ev. kosto-
lom. Mal dvoch súrodencov, brata Ladislava, ktorý absolvoval právo na UK v Bratislave v roku 1934, a sestru Dalmu 
Zelenákovú, pochovaná je v Beckove (pozn.2).

František Dauda absolvoval základnú ško-
lu v Beckove, gymnázium v Trenčíne (1920-
1924) a učiteľstvo študoval v Modre na Pe-
dagogickej škole, kde zmaturoval 11. júna 
1928. V novembri 1928, 19., absolvoval štátnu  
skúšku a stal sa učiteľom pre ľudové školy. Po 
ročnom pôsobení v Myjave – Brestovci dostal 
v roku 1930 trvalé pracovné miesto učiteľa 
v štátnej škole v Kálnici a zároveň učil v cir-
kevnej škole v Beckove. Riaditeľka miestnej 
ľudovej školy Viktória Kováčová v ňom našla 
obetavého pomocníka na poli kultúry – „spo-
ločne obnovili činnosť ochotníckeho divadla 
(pozn.3, str.108) v Kálnici. Od roku 1930 do 
novembra roka 1944 pripravila pani uč. Ková-
čová spoločne s pánom uč. Daudom desiatky 
divadelných hier (pozn.3, s.106-107). Franti-
šek Dauda bol aj aktívnym predsedom Zdru-
ženia ev. mládeže Dr. J. M. Hurbana v Becko-
ve (pozn.3, s.130).
Počas vojny mal doma mapu Európy, do kto-
rej pichal červené a modré zástavky, ako po-
kračoval front. Občas sa zastavil u riaditeľky 
Kováčovej, aby predebatoval najnovšiu situ-
áciu. Svojimi názormi sa netajil, a to sa mu 
mohlo stať osudným.
Po potlačení SNP koncom novembra 1944 
hľadali nemeckí vojaci partizánov a židov 
v okolí Beckova, Kálnice, Selca, Trenčianskych 
Stankoviec a Krivosúd Bodovky. 28. novem-
bra 1944 zhromaždili všetkých kálnických 
mužov od 18 do 60 rokov na školskom dvo-
re, medzi nimi sa ocitol aj František Dauda, 
a v trojstupe ich odviedli do Beckova, do Ho-
tela Kolár, 30. novembra1944 mužov poslali 
do koncentračných táborov.
V rodine sa traduje, že zo zajatia sa mohol 
dostať. Intervenovala za neho jeho mama 
u nemeckého veliteľa v Novom Meste nad 
Váhom – dovolila si to, lebo s jeho matkou 
chodila v mladosti do dievčenskej školy. Vy-
hovel jej. Údajne do väzenia prišiel za Dau-
dom vojak alebo gardista a oznámil mu, že je 
voľný. „Pán Dauda bol hrdý (neviem, či náho-
dou nepršalo) a požiadal, aby ho do Kálnice 

odviezli. Na to ho ten prisluhovač sotil naspäť 
medzi ostatných a ráno ich všetkých odtrans-
portovali do Nemecka.“ (pozn.4)
František Dauda sa dostal do Sachsenhause-
nu. Ďalšie jeho osudy sú nejasné. Podľa prvej 
verzie po oslobodení tábora v apríli 1945 sa 
s jedným spoluväzňom dostali pešky cez hra-
nice do ČSR, ľudia ich vyhladovaných nakŕ-
mili, ale Dauda v dôsledku príjmu väčšieho 
množstva jedla zomrel (toto sa vojakom, žiaľ, 
stávalo) – pozn.4). Iný zdroj tvrdí, že zahynul 
ešte v tábore, čo je málo pravdepodobné, 
keďže nefiguruje v zoznamoch zomrelých 
osôb (pozn.5). V každom prípade dátum jeho 
smrti je neznámy, ako aj miesto jeho odpo-
činku. 
Správa o jeho smrti sa dostala do rodiska 
a ťažko doľahla najmä na jeho matku a blízku 
rodinu. V Kálnici si ho ľudia vážili, po oslo-
bodení mu udelili titul čestného veliteľa Dob-
rovoľného hasičského zboru (pozn.3, s.94) 
a v roku 1949, k 5. výročiu jeho odvlečenia 
do koncentračného tábora Sachsenhausen, 
kálnickí ochotníci zmenili názov svojho súbo-
ru na počesť pána učiteľa na Divadelný krú-
žok Františka Daudu – a pod týmto názvom 
vystúpili v roku 1949 s hrou Bačova žena na 
okresnej súťaži (pozn.3, s.108). Krúžok v tom 
čase už viedla Elena Hrušovská (14.7.1909-
22.9.1996), Daudova sesternica, dcéra mat-
kinej sestry Emílie Kristíny Bálentovej a Jána 
Hrušovského z Nového Mesta nad Váhom. 
Pamätné tabule s menom Františka Daudu sa 
nachádzajú na budove základnej školy v Kál-
nici a na budove Pedagogickej školy v Modre 
(pozn.6). 

POZNÁMKY: 1) Rodičia: František Dauda, 
06.05.1887 - 14.10.1936 a matka Hermína Dau-
da, rod. Bálentová, 29.09.1876 – 05.08.1965, 
pochovaní v Beckove • 2) Súrodenci: Ľudovít 
Alexander Ladislav Dauda, nar. 11.01.1911, krs-
tený 22.01.1911, krstní rodičia Dr. Ľudovít Uhlo-
van a Berta Uhlovan, Ján Hrušovský a Emília 
Bálent (ev. matrika, s.117); vyštudoval právo na 
UK v Bratislave – absolvoval 1934 (http://stary-
web.flaw.uniba.sk/index.php?id=2961); Dalma 
Anna Mária Dauda, nar. 19.10.1912, krstená 
02.11.1912, krstní rodičia Eugen Bálent a Anna 
Sighó (ev. matrika, s.125); vydatá za Jána Zele-
náka, zomrela 1990, pochovaná v Beckove • 3) 
KÁLNICA. Zostavil Štefan Šicko, OcÚ Kálnica 
1996, strán 148 • 4) Karol Vondra, vnuk p.uč. 
Kováčovej, e-mail z 28.10.2016 • 5) Na stránke: 
http://www.stiftung-bg.de/totenbuch/main.php 
nie je jeho meno uvedené, môžeme preto súdiť, 
že v Sachsenhausene nezahynul • 6) Pamätné 
tabule:

Na budove základnej školy v Kálnici je pamätná 
tabuľa: NA VEČNÚ PAMIATKU OBETIAM FAŠI-
ZMU. FRANTIŠEK DAUDA, ONDREJ MASÁR, 
MICHAL NOSKA, PAVEL ŠTEFANEC, JAKUB 
WEINER, MARGITA WEINEROVÁ, RUDOLF 
SZENASSY.
Na budove Pedagogickej a kultúrnej akadé-
mie v Modre, Sokolská 6, je pamätná tabuľa 
s nápisom: NA VEČNÚ PAMIATKU BÝVALÝM 
ŽIAKOM PEDAGOGICKEJ ŠKOLY V MODRE, 
KTORÍ PADLI V BOJI PROTI FAŠIZMU V ČASE 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 
FRANTIŠEK DAUDA 1909-1945 ..., 
FOTO:  1) František Dauda. Zdroj: BN• 2) zľava Ele-
na Hrušovská, Hermína Daudová, František Dau-
da, Viktória Kováčová a Lenka Kováčová a Lenka 
Júlia Vondrová. Zdroj: Karol Vondra • 3) Správca 
ev.a.v. školy František Dauda pod číslom 4. (1. 
školský inšpektor Karol Treský, 2. Alojz Naňák, 
správca št. ľudovej školy v Beckove, 3. František 
Sloboda, správca r.k. školy, 5. Mária Smoleno-
vá, št. učiteľka, 6. Júlia Vondrová, št. učiteľka, 7. 
Martin Adamovič, správca krajského sirotinca). 
Zdroj: Školská kronika Beckov, šk. rok 1933/1934 
• 4) František Dauda, 23-ročný ev. učiteľ bec-
kovský, syn Michala Daudu a Zuzany, sa 15.  
apríla 1909 oženil s 32-ročnou Hermínou Júliou 
Bálentovou, dcérou beckovského farára Štefana 
Bálenta a Hermíny Thurzo. Ako svedkovia boli 
uvedení Štefan Pavlovič a Karol Ambro. Zdroj: 
FamilySearch, ev. cirkev Beckov, s.24.
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Zasadil som oskorušu

Člověk, který zasadí oskorušu a napije se 
gořalky z tohto stromu, dožije se mnoha let! 

(moravské príslovie)
Neznáma, nepoznaná, zabudnutá, vzác-
na, možno trošku tajuplná, ale pritom tak 
všestranne užitočná, botanicky a biologicky 
zaujímavá svojimi vlastnosťami, zaujímavým 
spôsobom rozmnožovania, dlhovekosťou, 
svojím všeslovanským názvom, širokou šká-
lou využitia svojich plodov, super tvrdým dre-
vom, tvrdším ako akákoľvek európska drevi-
na, odolnosťou voči exhalátom a smogu, síce 
teplomilná, ale v dospelosti vysoko mrazu-
vzdorná a odolná. A tiež poskytujúca vysoké 
úrody plodov 500 – 800 a výnimočne až 1200 
kg na jeden strom. Áno, jedná sa o strom, 
v celej strednej a južnej Európe, na Balká-
ne a Pyrenejskom, Apeninskom a Pelopo-
nézskom polostrove, ale i na Kryme a v malej 
Ázii rozšírený a využívaný. U nás v minulosti, 
a to i v dávnej minulosti, poznaný, vysádza-
ný, najmä na juhu a juhozápade slovenského 
územia a v podhorí Bielych Karpát na našej aj 
na moravskej strane. V súčasnosti dosť vzác-
ny, skoro vykynožený, počítaný iba na pár sto 
kusov výskytu, poznaný iba malým okruhom 
odborníkov a nadšených ovocinárov, zatiaľ 
zákonom chránených iba zopár jednotlivých 
solitérov. Veľmi málo poznaný a zabudnutý 
poklad našich predkov, poklad starých ovoc-
ných sadov a záhrad, medzí, hraníc pozem-
kov, lesných kultúr, vinohradov.
Strom, popísaný už gréckym filozofom 
Theofrastom (381-275 pred. n.l.), zaklada-
teľom dendrológie a botanickej systematiky, 
ktorý detailne popísal jej plody aj listy, po-
znaný Rimanmi – podľa niektorých údajov 
túto drevinu na naše územie priniesli a vy-
sadzovali ju na hraniciach dobytých území 
podobne ako hraničné kamene. Iné zdroje 
dokladajú jej rozšírenie na našom území 
z Balkánu počas tureckých vojen. Najnovšie 
archeologické, archeodendrologické a gene-
tické výskumy však potvrdzujú predpoklad, 
že ide u nás o pôvodný druh. 
Áno, je to strom krásny, v dospelosti veľmi 
veľký, priam mohutný, v máji až júni kvitnú-
ci krásnymi bielymi, vzácnejšie aj ružovými, 
chocholíkmi, na jeseň s krásne vyfarbenými 
žltozelenými až oranžovočervenými plodmi, 
svojím tvarom podobajúcimi sa buď malič-
kým jabĺčkam alebo maličkým hruštičkám. 

Je to teda naisto naša kamarátka v dobrých 
aj zlých časoch, hlavne pri chorobách, ale 
i v dobrom čase ako vynikajúca pochúťka, 
netradičná, ale o to viac chutnejšia, či už vo 
forme lekváru alebo s mletými orechmi ako 
plnka a tiež sušená pre svoje liečebné účin-
ky, no i na posýpku domácich koláčikov, ako 
kompótik alebo doplnok dobrej kaše, prípad-
ne ako výborná ovocná omáčka. Vtáčiky, les-
ná zver, tí si tiež radi pochutia na opadaných 
plodoch, ktoré sú pre nich priam mňamka, 
menej horká ako iné plody lesa a o to viacej 
chutná. No a, samozrejme, pálenôčka z nej, 
táto liečivá „vodička“ je jedna z najčistejších 
a najjemnejších z ovocných destilátov, kto-
rá nemá páru v tejto oblasti, veľmi vysoko 
cenená pre svoje liečivé účinky, aj oceňovaná 
z dôvodu prácnosti, ktorú už celé generácie 
doktorov a lekárnikov vykupovali od ľudí za 
veľké peniaze a vyrábali z nej veľmi účinné 
čisto prírodné medikamenty.
Je to teda vzácny poklad našej prírody, dávny 
odkaz múdrosti našich predkov, ich aj naše 
dedičstvo – oskoruša (oskoruška) – ovocný 
strom s týmto ľudovým názvom, odborne 
jarabina oskorušová, lat. Sorbus domestica 
L., odborne česky jeřáb oskeruše, na Morave 
ľudovo oskoruša i oskeruše.
Čo o nej všetko vieme a ešte sme nepove-
dali? Oskoruša je listnatý, opadavý strom, 
rastúci do výšky 15 až 30 metrov, podľa po-
lohy stanovišťa, kde je zasadená. Priemer ko-
runy býva 8 až 12, ale aj 16 a viac metrov. 
U nás rastie väčšinou ako solitér, pretože sa 
vysádzala v minulosti ako hraničný strom po-
zemkov, domov, sadov, vinohradov, ale i le-
sov, väčšinou na ich okraji, hoci sa nájdu je-
dince i vtrúsene priamo v lesných porastoch. 
To je dané hlavne tým, že sa dožíva v našich 
podmienkach 300, 400 i 500 rokov, no v ob-
lastiach Balkánu, v Grécku, južnom Francúz-
ku a Španielsku i viac ako 600 rokov. Je to 
svetlomilná a teplomilná drevina. V období 
globálnych klimatických zmien atmosféry 
môže byť oskoruša, znášajúca aj vyššie tep-
loty a sucho, jednou z tých drevín, čo nájdu 
širšie uplatnenie na extrémnejších a suchších 
lokalitách z pohľadu lesného hospodárstva 
a pri jej znovu zavádzaní do lesných porastov.
Na území Slovenska je to ohrozený druh, pre-
tože jej počet nepresahuje niekoľko stoviek 
registrovaných jedincov, i keď odhady sú vyš-
šie. Na celom Slovensku je odhad výskytu cca 
2000 – 3000 stromov, napr. pri sčítaní starých 
odrôd ovocných stromov uskutočnený v 17 
obciach bielo - karpatského regiónu, všetky 
na pravej strane Váhu, sa zatiaľ našlo iba 70 
oskoruší. A preto je taká vzácna, lebo ich je 
málo.
Stromy oskoruše rastúce v lesoch bývajú štíh-
le a vysoké, avšak stromy rastúce ako solité-
ry bývajú mohutné, so širokou pravidelnou, 
niekedy i nepravidelnou guľovitou korunou. 
Kôra mladých stromov býva hladká, po sied-
mich rokoch sa mení na šupinkatú a neskôr 
u starých stromov býva zbrázdená. Dre-
vo býva veľmi pevné, má prekrásnu kresbu 
a farbu, preto sa využívalo v rezbárstve a na 
výrobu intarzovaného nábytku, vo výrobe 

hudobných nástrojov, tiež pre svoju pevnosť 
a tvrdosť hlavne na výrobu špeciálnych veľmi 
namáhaných súčastí vinárskych lisov a me-
chanických drevených nástrojov ho používali 
tokári. U nás sa nespracováva pre jeho nedo-
statok a v Európe ho spracováva iba obmed-
zený počet podnikov pre jeho vzácnosť.
Veľmi zaujímavou a špecifickou vlastnosťou 
oskoruše je jej spôsob rozmnožovania, do-
pestovania nových jedincov zo semienok. 
Tieto musia prejsť takzvanou stratifikáciou, 
to znamená fyziologickým procesom, ktorý 
umožňuje ovplyvniť vlastnosti klíčenia se-
mien. Toto sa dosiahne tým, že plody musí 
zožrať zviera s polygastrickým (štyri žalúd-
ky) zažívacím traktom. Takéto semená majú 
najlepšiu klíčivosť a vyrastú z nich najlepšie 
oskoruše s dlhovekým potenciálom rodivosti. 
Možné je však dopestovať nové stromčeky, 
i keď semienko prejde zažívacím traktom 
cicavcov s jednoduchým žalúdkom alebo 
vtákov, dokonca aj človeka. Tu však býva 
problém nižšej klíčivosti semien a tiež stro-
my nemajú takú vysokú rodivosť a ani dlho-
vekosť, ako keď sa dajú oskoruše zožrať kra-
ve, býkovi alebo volovi, aby semienka prešli 
cez ich tráviaci trakt. To je prirodzený spôsob 
rozmnožovania.
Semená možno však stratifikovať aj tým spô-
sobom, že sa uložia na 10 až 20 týždňov do 
chladu okolo 4°C vo vlhkom prostredí. Je to 
tzv. umelá studená stratifikácia. I tu platí to 
isté – nižšia klíčivosť, slabšia rodivosť a krat-
šia dlhovekosť podobne ako pri vegetatív-
nom spôsobe rozmnožovania vrúbľovaním 
alebo pomocou meristémových kultúr.
• Romantici sadia ruže, správni chlapi os-
koruše (slovenské aj moravské príslovie)
Oskoruša, strom, ktorý sadí dedo preto, aby 
úrodu zberal vnuk. To nie je povedačka, ani 
výmysel, ale prirodzená, zároveň netradičná 
vlastnosť tohto vzácneho stromu. Naozaj, 
stromy začínajú rodiť po 15, 20 až 25 ro-
koch rastu, ale niekedy i neskôr, v ojedine-
lých prípadoch zasa skôr (štepené oskoruše). 
To vtedy, keď sú dopestované vegetatívnym 
spôsobom. Úroda oskoruší býva spočiatku 
slabšia, no potom s rokmi rastie a môže do-
siahnuť 300 až 1200 kg na jeden strom, čo 
je dané stanovišťom, vekom stromu, počasím 
a zrážkami počas toho ktorého roku (solitéry 
rodia viac), ale úrody nebývajú každoročne 
pravidelné. Dokonca sa traduje, že ak počas 
kvitnutia ožiari kvet blesk, na tej strane vôbec 
nebýva úroda, aj keď druhá polovica stromu 
zarodí. Odborníci to vysvetľujú tým, že tento 
strom má vlastnosť, že v určitých rokoch časť 
stromu odpočíva a nerodí, kým iná rodí. Ten-
to cyklus sa volá striedavá rodivosť, vyskytuj-
úca sa u dlhovekých drevín.
Plody oskoruše, botanicky malvice, môžu byť 
hruškotvaré a jablkotvaré, no tvarová šká-
la býva široká, od oválnych, guľovitých, až 
po vajcovité a elipsovité. Vysoko variabilná 
je aj ich veľkosť od 1,5 do 5 cm v priemere 
a hmotnosť tiež, od 5 do 40 g, u nás  prevaž-
ne v rozmedzí 5-25 g, pričom u stromov 
v lesných porastoch bývajú plody menšie 
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a u solitérov väčšie. Taktiež býva veľká varia- 
bilita u veľkosti plodov na jednom strome. 
Farebne sa tiež veľmi líšia, od zelenkavých cez 
bledožlté s červeným líčkom až po bronzovo 
hnedé bez líčka a niekedy až s kožovitou šup-
kou. No i v zrelom stave ešte nie sú vhodné 
na konzumáciu, pretože i keď sú šťavnaté, 
sladké a aromatické, sú príliš trpké, preto mu-
sia tzv. „uhniličiť“, ľudovo povedané „musí ich 
pobozkať mráz“. Uhniličením, nielen mrazom, 
ale i slnkom zhnednú, dochádza k premene 
cukrov a tzv. „hniličky“ nadobúdajú zvlášt-
nu a osobitnú príjemnú chuť. Potom sú už 
vhodné na konzumáciu, či už priamo alebo 
na sušenie, výrobu lekváru, marmelády, tzv. 
„oskoruškolády“ a iných sladkých pochutín, 
a hlavne na pálenie známej „oskoruškovice“. 

Najstaršia oskoruša na Slovensku rastie 
v obci Smolinské, okr. Senica, pomenova-
ná ako „Smolinská oskoruška“, vek viac ako 
400 rokov, obvod kmeňa viac ako 4 metre. Je 
zakreslená aj na starých vojenských mapách 
ako orientačný bod.

Najväčšia – najmohutnejšia oskoruša na svete 
rastie u nás na Slovensku v Modre, tzv. „Mod-
ranská oskoruša“ s nameraným obvodom 
kmeňa 503 cm a priemerom kmeňa 160 cm 
(verejné meranie v roku 2013, meria sa vo 
výške pŕs dospelého človeka). Spolu s ďalšími 
dvomi oskorušami tvorí komplex troch chrá-
nených stromov (od roku 2003) pod názvom 
„Tri modranské oskoruše“, staré viac ako 150 
rokov.
Oskoruša ako strom nie je na Slovensku zá-
konom chránená, na rozdiel napr. od Maďar-
ska alebo Rakúska, ale máme aspoň záko-
nom chránených desať pamätných stromov. 
K Beckovu najbližšia je  „Zicháčkova oskoruš-
ka“ v Bošáckej doline, stará viac ako 350 ro-
kov, má obvod kmeňa 440 cm, výšku  viac ako 
20 m a priemer koruny 25 m, stále rodí. Ďalšia 
blízka oskoruša je v Ostrove pri Piešťanoch, 
tzv. „Urbánkech oskoruška“, stará asi 200 ro-
kov s priemerom kmeňa 260 cm. V roku 1993 
bola oskoruša na Slovensku vyhlásená ako 
strom roku.
Nemecká kresťanská mystička Hildegarda 
z Bingenu (1098-1179) ako prvá popísala 
okorušky ako ovocie využívané na liečebné 
účely na trávenie.
Komplexný popis jarabiny oskoruškovej ná-
jdeme v Čechách vytlačených knihách – her-
bároch. Jiří Černý (1465-1530) v diele Knie-
ha lékarská, kteráž slove herbář (1517), píše: 
„Oškeruše, ovoce lesnie, okrúhlé, požlutlé. 
Zemnost jemu panuje, odtud trpkost má. 
Mokrému žaludku a střevám dobrý pokrm, 
nemoci z tukuov, z horkovlhkosti zastavuje 
a parnosti do hlavy vstupovati brání. Dá-
venie krví i nezachovanie pokrmu v zimnici 
opravuje. Před jiedlem jedení tvrdí, po jiedle 
měkčí, neb trpkosti žaludek svierají.“
• Nalomené zdraví, oskoruša spraví (mo-
ravské príslovie)
Oskoruškovica, prezývaná aj kráľovná pále-
níc – pálenka z oskoruší patrí medzi najkva-
litnejšie, a tým zároveň aj najdrahšie destiláty 
z našich páleníc, zo 100 litrov kvasu natečie 
4 až 7 litrov delikátnej pálenky, podľa mojich 
vlastných skúseností skôr okolo tých 5 litrov. 
Používala sa aj používa na výrobu rozličných 
prírodných medikamentov, ktoré napomáha-
jú predchádzať a odstraňovať tráviace pro-
blémy, reguluje a čistí krvný systém, upravuje 
nízky tlak. Do kvasu sa dávajú iba uhniličené 
plody, preto je potrebné každý jeden chytiť 
do ruky a vyskúšať, či je dosť „uhniličený“, to 
značí dozretý do štádia „hniličky“ a ručne ho 
rozpučiť. A preto je i založenie kvasu veľmi, 
veľmi prácne.
Plody oskoruše okrem liečivých účinkov majú 
aj veľmi široké použitie v kuchyni. Môžu sa 
mraziť, zavárať sólo alebo zo slivkami, robí 
sa z nich lekvár na niekoľko spôsobov, môže 
sa z nich robiť aj víno, šťava alebo sirup, na-
kladajú sa do rumu, sušené a zomleté možno 
použiť i na posýpku koláčov alebo do plnky 
s orechmi a tvarohom.
Drevo z oskoruše patrí medzi najtvrdšie a naj- 
ťažšie drevá na svete, jeho merná hmotnosť 

Je trpká, keď nezrelú ju hryzieš,
s ružovým líčkom, tvár pieh plnú.
V tom čase ešte bez chuti,
no už by chcela bozk,
no lepšie je sa neponáhľať
a nechať zatiaľ pannu nedotknutú.
Až s letom neskôr zaleje ju slnka zrenie
a zavŕši dobu tú, čo žiadnu nepredháňa,
tu zozlatne a bude čas.
Zas príde oberačka.
A bude kvas.
Je krásne zrelá. Len zahryznúť.
Dobrá je, chutí sladko, 
ani trpká nie je už.
Má blahodarný úsmev
a k bozku pripravená.
Skús.

J.A. Dundr 
(z češtiny preložil Ivan Ondrejovič) 

Báseň o oskoruške

je až 800 kg/m3, je veľmi vzácne a cenné. 
Jeho cena býva aj viac ako 2000 € za meter 
kubický. Používalo sa na špeciálne tokárske 
výrobky (závitnice na lisy na hrozno, hoblíky) 
pri výrobe hudobných nástrojov (husle, píšťa-
ly gájd) a intarzovaní nábytku. Má nádherný 
lesk a kresbu. Pre jeho nedostatok sa u nás 
nespracováva, momentálne ojedinele sa po-
užíva na špeciálne výrobky vo Francúzsku 
a Grécku.
Na moravskej strane CHKO Biele Karpaty 
sa nachádza najväčšia a najstaršia oskoruša 
v Česku „Adamcova oskeruše“ v lokalite Že-
rotín na Srážnicku, s obvodom kmeňa 458 cm 
a vekom viac ako 400 rokov, patrí do súboru 
štyroch „památných stromů“ chránených os-
koruší v CHKO Bílé Karpaty (Karlova oskeruše, 
Špirudova oskeruše, Nejedlíkova oskeruše).
V moravskej obci Tvarožná Lhota neďaleko 
Strážnice má oskoruša aj svoje Múzeum os-
korušiek, jediné na svete, a kde sa aj každo-
ročne usporadúvajú Oskoruškové slávnosti.
Oskoruša sa už oddávna používala ako liek na 
rôzne črevné a žalúdočné problémy. V čers-
tvom stave možno použiť ako preháňadlo 
a sušená, trošku povarená ako statikum a to-
nikum. V Maďarsku v minulých vekoch tr-
hovníci predávajúci oskoruše na jarmokoch 
pokrikovali po zákazníkoch maďarskú veršo-
vačku:
• Vagyen az Úr berkenyét, hogy ho fosík 
egyék! Máte hnačku, bolesť bruška, pomô-
že (vám) oskoruška! (voľný preklad z maďar-
činy)
Oskoruše poznajú dokonca aj v Anglicku, kde 
sa ako ovocie dostalo z Francúzska už v 16. 
storočí a dodnes ju tam volajú „Service tree“ 
alebo ľudovo „Witty Pear“, čiže „bláznivá“ ale-
bo vtipná hruška. Názov je zrejme odvodený 
od jej chuti v nedozretom stave. Ale jej plody 
boli cenené. Počas vlády Karola Veľkého mu-
sela byť pri každom veľkostatku zasadená os-
koruša, lebo jej plody sa používali nielen ako 
zdroj potravy, ale aj ako liečebný prostriedok.
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, OZ 
Trenčín, založil pred rokom 2018 v lokalite 
Bielych Karpát nový semenný sad oskoruší, 
z ktorého by sa v priebehu nasledujúcich de-
saťročí mala oskoruša vo väčšej miere rozšíriť 
do miest svojho prirodzeného výskytu – lesov 
na celom Slovensku, hlavne pri zalesňovaní 
neúrodných pôd, ale aj na ovocinárske vyu-
žitie a účely. Vďaka svojej dlhovekosti, mo-
hutnosti a dobrej schopnosti prekonávania 
stresov (znáša dlhodobý nedostatok zrážok, 
veľké výkyvy teplôt) a výbornej adaptabilite je 
vhodná pre ekologické poľnohospodárstvo, 
čo jej pridáva pri pestovaní ďalší rozmer.
V chotári Beckova už nezostalo veľa oskoruší, 
i keď v minulosti sa dali počítať na desiatky. 
Úpravami a sceľovaním pozemkov a rekul-
tiváciami boli zlikvidované v šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokoch desiatky oskoruší 
v beckovskom chotári. Najznámejšia bec-
kovská oskoruša, ktorá tieto zásahy prežila 
je v lokalite „Pri obrázku“, zopár rastie ako 
solitéry i v iných kútoch beckovského cho-

Zaujímavé fakty
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Jarná príroda

Láskavosť k sebe

tára, niekoľko kusov možno nájsť v lesných 
porastoch po celom lesnom katastri Beckova. 
Taktiež niekoľko relatívne mladých stromov 
oskoruší možno nájsť v záhradách beckov-
ských občanov. Ale celkove sa odhad po-
hybuje viac-menej okolo 30 stromov. Tento 
stav nie je potešiteľný, už len z pohľadu na 
jej osobitosť a zvláštnosť a tiež z pohľadu 
a významu ako kultúrneho dedičstva našich 
pradedov. A to beckovský kataster má viac 
ako 2800 hektárov. Preto sa ju oplatí spoznať 
a zachovať aj pre budúce generácie. A vy-
sádzať a starať sa o to, aby nikdy nevyhynula 
a nezostala iba v pamäti nás starších.
V roku 1993 som jednu zasadil. Vtedy som 
ešte o týchto stromoch vedel iba veľmi málo. 

... dokončenie článku zo strany 17

Ivan Ondrejovič

Zima skončila, začína jar. Pomaly sa ľadovco-
vé cencúle, ozdoby našich striech, a zrkadlá 
ľadu premieňajú na zurčiace potôčiky. Úžasný 
spev žblnkotajúcich riek a potokov sa rozlie-
ha po okolí. Prebúdzajúce púčiky stromov sa 
usmievajú na nás už z diaľky. Však prežili tuhú, 
tmavú zimu pod bielou perinou trblietajúce-
ho sa snehu. V diaľke sa zlaté slnko prebíja 
cez husté mračná a hladí teplými lúčmi lístky 
stromov a naše tváre po líčkach. Všetko toto 
má pod drobnohľadom lesná zver – jelene, 
líšky, srnky, zajace. Aj vtáčiky, ktorých hlasný a 
ľubozvučný štebot sa rozlieha po okolí, zrazu 
ožili. Prvé jarné kvietky sa prebúdzajú zo zim-
ného spánku, rozprestierajú pestrofarebný 
koberec na lúkach, lesoch a záhradách. Jar-
ná príroda má svoje čaro, pretože prináša na 
tváre ľudí, zvierat, ale i rastlín úsmev, spokoj-
nosť, smiech a radosť zo života. Zdá sa nám 
všetko krásne, a to vďaka skvelému pocitu, 
ktorý vnáša do našich sŕdc prebúdzajúca sa 
príroda. Jarný vánok, ktorý prináša vôňu kve-
tov, pošteklí tváre a vyčarí úsmev. Jar je pre-
nádherná priateľka lesov, lúk i záhrad. Všetci 
sme akísi šťastní. Aj ja. Taká krásna je pani Jar. 
Od skorého rána do neskorej noci. Iste ste si 
ju všimli aj vy. Tu končí cesta prichádzajúcej 
jari. Nemusíme však smútiť, o rok príde opäť.

ZT

Celý doterajší život som si myslela, že po práci 
si treba oddýchnuť, „robiť“ niečo iné. Hovori-
lo sa tomu aktívny oddych. Nie je na tom nič 
zlé. Aj to je spôsob, zmena činnosti. Väčšinou 
ale išlo o podávanie výkonov. V práci podať 
stopercentný výkon a pri rôznych športových 
aktivitách tiež. Hlava sa na chvíľu vyčistila, 
a znovu začal ten istý kolobeh. Až som si uve-
domila, že som vôbec nevedela oddychovať, 
len som vymenila jeden výkon v práci za dru-
hý v domácnosti a ešte stihnúť nejaký druh 
pohybu. Napríklad zaplávať za hodinu toľko 
bazénov, aby som sa mohla pochváliť? Ale-
bo koľko krokov urobím za deň, aby som sa 
mohla s niekým porovnať, ako rýchlo prej- 
dem turistickú trasu, alebo čo ešte tá hlava 
vymyslí. O čo ide? O súťaž?
Kdesi v hĺbke srdca som vedela, že to nie je 
ono. Zámer bol „vypnúť“, uvoľniť sa, ale to sa 
nedialo, naháňanie za oddychom pokračova-
lo. Stres. Tlak na seba, tvrdosť. Vodítkom je ale 
radosť! Spomenula som si! No tá, pri stálom 
snažení dosiahnuť nejakým spôsobom odpo-
činok, neprichádzala. Pozrela som sa na tému 
oddychu z iného uhla pohľadu. Vďaka škole 
masáži som sa naučila, že oddych sa nerobí, 
ale jednoducho si ho dovolím prežívať nieke-
dy aj pri ničnerobení, alebo len tak si varím, 
pečiem, upratujem, tancujem, spievam, hrám, 
maľujem, chodím. Prišla som na to, že treba 
zmeniť prístup k sebe, byť k sebe láskavá. 
Aj priatelia, ktorí prichádzajú na masáž, už vy-
stupujú z kolotoča povinností a venujú si čas 

Dnes už má 29 rokov a po troške začína rodiť. 
Krásne maličké žltučké hruštičky s červeným 
líčkom. Dal som jej aj meno „Ivanova osko-
ruška“. Možno po prečítaní tohto článku bu-
dem mať aj nasledovníkov.
Saďte oskoruše v prospech našich detí a vnu-
kov a celých budúcich generácií.
Zdroje:
Bíle Biele Karpaty, 1/2014, časopis Moravsko-
-slovenského pomezí • Ottův slovník naučný, 
heslo Theofrastos, sv. 25, str.341 • Mgr. et Mgr. 
Vít Hrdoušek, Mgr. Zdeněk Špíšek, prof. Dr. Ing. 
Boris Krška, Ing. Jana Šedivá, Ph.D., Ing. Ladi-
slav Bakay, Ph.D.: Oskeruše strom pro novou 
Evropu • Mgr. Vít Hrdoušek: Oskeruše... od A do 
Z • Ing. Ladislav Bakay, Ph.D.: Soda O2 sk: Za-
budnuté poklady slovenských záhrad: Oskoruše 
• Wikipédia.sk: Jarabina oskorušová • Wikipe-
die.cz: Jeřáb oskeruše • Silverdium.sk: Oskoruša 
– čím vyčnieva z davu a prečo je vzácna • Topky.
sk, 11. júl 2018. 
Foto zo strany 17:
Najznámejšia oskoruša v chotári Beckova sa 
nachádza „Pod obrázkom“. Je to najstaršia os-
koruša v Beckove, priemer kmeňa 242 cm (me-
rané vo výške 130 cm od zeme, dňa 15. apríla 
2022 meral autor článku), obvod koruny 11 
metrov, výška 16 metrov, odhadovaný vek 245-
255 rokov. Jedná sa o tzv. „solitér“. Foto: Zdenka 
Ondrejovičová

pre seba. Zastavia sa, dovolia si to. Áno, je to 
ako dovolenka. Cítia sa doma, v tele, uvoľne-
ní. To je ono, dokážu vypnúť na chvíľu hlavu.
Hlavne ženy, ale aj muži sú v neustálom stre-
se. Myslíme si, že musíme stále všetko „stih-
núť“. A kde sme my? Odpočinutí, ktorí s no-
vou silou v kľude robia jednu vec za druhou 
a zrazu máme aj dostatok času.
Odkedy si užívam masírovanie, len tak, z ra-
dosti a pre radosť, v uvoľnení, nemám potre-
bu každému koho stretnem povedať, čo všet-
ko som od rána stihla urobiť a tváriť sa pri 
tom „velice“ dôležito, aká som ja ale šikovná! 
Zo stretnutí s priateľmi sa dozvedám, ako 
prichádzajú tiež na to isté. Menia prístup 
k sebe a dovolia si konať niečo, z čoho majú 
radosť. Vychádzajú z pocitu svojho srdca, 
ktoré ich vedie k prežívaniu spokojného, ra-
dostného života, v ľahkosti, hravosti.
Nedávno mi jeden priateľ hovoril, ako si po-
čas nemoci uvedomil, že chce žiť. Jeho zná-
my, doktor, mu poradil, nech sa venuje tomu, 

čo má rád. Aj to hneď spravil. Miluje hru na 
gitare, chodiť na ryby, jazdu na motorke. 
A on naozaj ožil. Cítila som tú iskru. Vrátilo sa 
mu zdravie a radosť zo života.
Priateľka mi hovorila o únave z toľkých po-
vinností, ktorých je stále veľmi veľa, ale keď 
začala hovoriť o záhradke a hlavne o kvetoch, 
jej oči zažiarili, celá tvár sa razom zmenila. To 
je presne to, čo v jej živote prináša radosť, 
obyčajné kvety. Je na nej, koľko si jej dopraje.
Iné kamarátky mi hovoria, že si ani kávu ne-
vedia vypiť teplú. Pijú ju studenú, v rýchlosti, 
lebo stále je treba niečo dôležité vykonať. 
A muž, ten si chce posedieť so ženou pri 
káve, porozprávať sa, užiť si čas spoločne. 
Nechápe, prečo si žena nevie sadnúť a od-
dýchnuť. Niektoré to už vedia, vychutnáva-
jú si tú chvíľu. Práca im potom ide lepšie od 
ruky. Ona aj okolie sú spokojné.
Nájsť si čas pre seba a pre svoje potešenie je 
láskavosť k sebe.

Zdenka Krasňanská
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Školská kvapka krvi - 2. ročník

PZ Hurban Beckov: POĽOVNÍCKE AKTUALITY

Guláš pre porotcov

Naši najstarší členovia

Streľba z guľových zbraní

Trofeje beckovských 
 poľovníkov

Svetový deň darcov krvi je podporovaný 
organizáciami ako WHO, Medzinárodná fe-
derácia spoločností Červeného kríža a Čer-
veného polmesiaca (IFRCCS), Medzinárod-
ná federácia organizácií darcov krvi (FIODS) 
alebo Medzinárodná spoločnosť pre krvnú 
transfúziu (ISBT) a pripomína sa od roku 
2004. V tento deň, 14. júna v roku 1968 sa 
narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom 
a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu 
a fyziológiu za určenie systému 4 krvných 
skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh fakto-
ra. Deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľ-
ným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť 
neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny 
a zároveň jeho cieľom je podnietenie a pod-
pora ostatných ľudí, aby ich v tom nasledo-
vali. Tento odber podporí svojou účasťou aj 

Ing. Katarína Kučerová

káže učarovať mnohým. Na úspechy pred-
chádzajúcich ročníkov nadviažeme i tento 
rok. Počas kováčskych dní na hrade Beckov 
sa môžete na vlastné oči presvedčiť, že i dnes 
majú kováčski majstri šikovné ruky. Môžete 
si pozrieť ukážky kováčskych výrobkov a sle-
dovať majstrov priamo pri práci. Ale najmä 
kováčske remeslo si budete, či už ste deti 
alebo dospelí, môcť vyskúšať aj na vlastnej 
koži v dvoch vyhniach – či už pôjde o ťahanie 
mechov alebo samotné kutie. Okrem toho 
preskúšame aj fyzickú zdatnosť pri súťažiach 
ako hod kladivom a pozrieme sa na zúbok aj 
histórii tohto remesla. Tento rok sa môžete 
tešiť aj na večerný program – okrem rozpále-
ných vyhní to budú večerné prehliadky hradu 
a ohňová šou. Kujeme až do polnoci!
• 26. jún 2022 
Divadelná nedeľa
Túto divadelnú nedeľu na hrade Beckov mô-
žete zažiť rozprávkovú prehliadku s dvoma 
klaunami, ktorú si pre vás pripravilo Divadlo 
ZáBaVKa. Počas prehliadky budeme žonglo-
vať, chodúľovať aj tancovať. Pripravená je 
pre vás škola šaškovín aj súťaž masiek. Preto 
neváhajte a príďte na hrad Beckov v kostý-
me (šašovský sa víta, ale nie je podmienkou) 
a zabavte sa spolu s nami.
Viac info nájdete: www.hrad-beckov.sk

... dokončenie článku zo strany 20

Dňa 2. apríl 2022 na Obvodnej poľovníckej 
komore v Novom Meste nad Váhom sa usku-
točnila kontrola poľovníckych trofejí ulove-
ných v sezóne 2021/2022. 
Revír Beckov: • muflón – zlatá medaila, lovec 
Ing. Lukáš Pavlovič • jeleň – strieborná me-
daila, Ing. Lukáš Pavlovič • jeleň – strieborná 

medaila Miroslav Uherčík • jeleň – bronzová 
medaila, Hladký Pavol • jeleň – bronzová me-
daila, Ing. Matúš Gúčik •jeleň – bronzová me-
daila, Ján Koníček  

Opäť skvelý poľovnícky guláš na Oblastnej 
výstave nemeckých ovčiakov v Beckove dňa 
15. apríla 2022 navarili beckovskí poľovníci 
– na fotke zľava Ing. Lukáš Pavlovič, Zden-
ko Čaňo, hlavný usporiadateľ Ján Skovajsa 
a Marek Čaňo. Bolo posudzovaných 149 psov 
medzinárodnými rozhodcami. 

Pred začatím hlavnej poľovníckej sezóny tre-
ba si dať odborníkom skontrolovať a nastre-
liť svoju poľovnícku zbraň a zároveň si ju aj 
vyskúšať. V PZ Hurban Beckov túto činnosť 
vykonáva odborník Daniel Matečný z Trenčí-
na spoločne s každým členom. Zároveň čle-
novia absolvovali 23. apríla 2022 streleckú 
súťaž v streľbe z guľových zbraní, v ktorej zví-
ťazil predseda Miroslav Uherčík, ktorý získal 
vecnú cenu – na fotke, ako druhý sa umiestnil 
Ing. Lukáš Pavlovič a tretí Jaroslav Čaňo.

Najstarší členovia PZ Hurban Beckov: 
Milan Hladký – 1. júla 2022 – 51 rokov 
Pavol Hladký – 1. júla 2022 – 50 rokov 
Miroslav Uherčík – 1. júla 2022 – 44 rokov

VšZP a darcov odmení vitamínovým balíč-
kom.  Zdroj: www.ntssr.sk



BECKOVSKÉ NOVINY - dvojmesačník. Vydáva Obec Beckov, IČO 00311413. BN č.2/2022 vyšli 29.04. 2022. Ročník XXVII. NE-
PREDAJNÉ: pre obyvateľov  obce  Beckov • ISSN: 1338-8142 02. Evidenčné číslo MK SR - EV 2878/09. Adresa redakcie: Obecný 
úrad, Beckov č.180, 916 38 Beckov; e-mail: redakcia-bn@obec-beckov.sk; redakcia.bn.ko@gmail.com; tel. kontakt: 032 7742722, 
0911 960 621. Šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová. Redakčná rada BN: Ing. Darina Jarábková, Ing. Katarína Kučerová, Zuzana 
Tehlárová, Silvia Hlavová. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň J+K, Trenčín, Opatovská 41 • Web-stránka obce: www.obec-beckov.sk. 
Za obsah článkov zodpovedajú autori.

číslo 1 - február 202120 XXVII. • Číslo 2

Prehľad podujatí na Hrade Beckov máj - jún 2022
• 30. apríl - 1. máj 2022  
Naprieč dejinami I – Žigmundove dukáty
Pri príležitosti otvorenia celosezónnej honby 
za striebornými mincami Žigmunda Luxem-
burského, Cesta za dukátmi, si trochu pri-
blížime život a mladosť tohto vynaliezavého 
uhorského kráľa pomocou humorno-histo-
rických vystúpení pre deti aj dospelých pod 
názvom Ako Žigmund kráľovnú Máriu aj 
uhorský trón získal, interaktívny príbeh na 
pokračovanie – na pódiu od 11:00 do 16:00 
každú hodinu. Tiež sa môžete tešiť na dobový 
rytiersky tábor, remeselnú výrobu, taktiež aj 
školu stredovekého tanca či šermu.
V nedeľu na vás v duchu prvého mája čaká 
aj trochu lásky – romantický fotokútik, tvor-
ba poézie a neodmysliteľná obnova manžel-
ských sľubov v hradnej kaplnke. A keďže víno 
a romantika od seba nemajú nikdy ďaleko, 
v nedeľu o 15:00 budeme slávnostne krstiť 
nové hradné víno vojvodu Stibora zo Stiboríc 
a Beckova od Ovocinára Hrehora.
• 7. máj – 8. máj 2022 
Remeslo má zlaté dno
Mesto Beckov si tento rok pripomína 630. 
výročie udelenia viacerých mestských práv 
Beckovu od vojvodu Stibora, predovšetkým 
slobody v správe mesta a v rôznych právnych 
náležitostiach, túto udalosť si pripomíname 
remeslom, keďže práve remeselníci (spolu 
s obchodníkmi a vinohradníkmi) tvorili  gro 
beckovských mešťanov. V tento víkend si 
budete môcť sami odskúšať všakovaké re-
meslá – od kováča a hrnčiara, cez rezbára až 
po cinára alebo vinára. Šikovné deti, ktoré 
uspejú vo všetkých remeselných skúškach, 
čaká odmena. Nebude chýbať ani dobová 
kuchyňa, lukostreľba a rôzne aktivity pre deti. 
• 14. máj – 15. máj 2022 
História za dverami
V tento víkend sa ponoríme do histórie a pri 
príležitosti sobotňajšej Noci múzeí a galérií 
aj trochu odborne. Stále však s humorom. 
Počas celého víkendu bude okrem tradičnej 
remeselnej výroby prebiehať výstava dobovej 
kuchyne spojená s ukážkami a ochutnávkami 
stredovekých receptov, ako aj hromadou ve-
domostí od hradných kuchárov. V sobotu aj 
nedeľu (11:00) budete môcť vstúpiť do nábo-
ženských dejín Beckova (a miestnych kosto-
lov) prostredníctvom Sakrálnej cesty. V ne-
deľu o 14:00 bude v kaplnke výklad historika 
Mgr. Martina Vincurského o živote nesko-
rostredovekej cirkvi so všetkými jej cnosťami 
aj prehreškami. 
V sobotu pri príležitosti Noci múzeí a galérií 
ostávame otvorení aj po zotmení – o 18:00 sa 
môžete zúčastniť výnimočnej prehliadky Na 
víno s riaditeľom, ktorá sa bude zameriavať 

predovšetkým na architektonické špecifiká 
hradu, doterajšiu a súčasnú obnovu hradu 
a plány do budúcna. Po prehliadke bude 
nasledovať diskusia a premietanie krátkych 
filmov Via castrum o viacerých slovenských 
hradoch. V diskusiách o zrúcaninách na Slo-
vensku a ich obnove v súčasnosti budeme 
pokračovať s historičkou Janou Cabadovou či 
riaditeľom hradu Beckov, až dokým nám víno 
a priateľské besedovanie vydržia. 
• 21. máj – 22. máj 2022 
In vino veritas, in astra tiež
Tento víkend sa bude niesť v znamení vína 
a hviezd – už tradičné večerné podujatie 
Vo víne sú hviezdy bude doplnené denným 
programom pre deti aj dospelých. Okrem už 
tradičného Ovocinára Hrehora budete môcť 
na hrade chutnať aj vína (napríklad) z malo-
karpatskej oblasti alebo si sami vyskúšať, ako 
sa hrozno lisovalo. Nebude chýbať ani stre-
doveká kuchyňa, aktivity pre deti, lukostreľ-
ba a tradičná remeselná výroba. Pre deti je 
pripravená pátračka o astronómii a stredo-
vekom vinárstve a niečo sa dozviete aj o tom, 
ako v Beckovskom panstve naprieč storočia-
mi fungovala výroba vína či prevádzkovali 
krčmy. 
• 21. máj 2022 
Vo víne sú hviezdy
Už tradičné večerné podujatie na hrade Bec-
kov, ktoré v sebe spája dobrú hudbu, vynika-
júce víno a záhady nočnej oblohy. V sobot-
ňajšiu májovú noc sa môžete tešiť na koncert 
skupiny Colorful People a pozorovanie nočnej 
oblohy ďalekohľadom za asistencie hvezdára. 
Vinársku časť programu odštartuje somelier 
svojím výkladom spojeným s ochutnávkou 
vín a nebude chýbať ani premietanie filmov 
o tajoch slnečnej sústavy a hviezd v planetá-
riu. Počas celej noci si budete môcť vychut-
nať atmosféru stredovekej krčmy, vyskúšať 
si, ako sa lisuje hrozno alebo nahliadnuť do 
alchymistickej dielne, či niečo chutné k dob-
rému vínu zjesť.
• 28. máj – 29. máj 2022 
Hrad v plameňoch
Posledný májový víkend sa hrad opäť raz 
rozhorí! Dúfajme, že len metaforicky – ten-
to víkend totižto bude zameraný na hasič-
ské zbory a požiare. Môžete sa tešiť na dva 
dobrovoľné hasičské zbory – z Beckova a zo 
Soblahova – ktoré predvedú svoju techniku 
(historickú aj modernú). Rovnako sa môže-
te tešiť aj na storaké aktivity, ktoré preveria 
vašu (a vašich detí) zručnosť, silu aj zdatnosť 
– od preliezok až po hasičský tréning. Zistí-
te, ako správne zakladať a hasiť požiar, ale 
aj to, koľko váži hasičská výstroj (na vlastnej 
koži). Dospelých návštevníkov môže zaujať 

prednáška o zásahoch slovenských hasičov 
v zahraničí, konkrétne v Turecku v lete minu-
lého roka – bude v nedeľu o 14:00 v hradnej 
kaplnke. Dobové hry, lukostreľba, komento-
vané prehliadky a remeselná výroba sú už 
isto samozrejmosťou. 
• 4. jún – 5. jún 2022 
Šašo Becko deťom – Zelený hrad
Prvý júnový víkend si pripomenieme Deň ži-
votného prostredia aj Deň detí. V spoluprá-
ci s Lesnou pedagogikou Trenčín sa bližšie 
pozrieme na slovenské lesy – čo sú zač, čo 
a kto v nich žije a prečo ich treba chrániť – 
prostredníctvom rôznorodých poznávacích 
hier, experimentov a aktivít. Lesnej tematiky 
sa budú držať aj nedeľné divadlá – Divadlo 
Žihadlo v príbehu Zajka Lajka odhalí krá-
sy Považského Inovca. A keďže Deň detí na 
hrade Beckov sa bez šaša Becka nezaobíde, 
ten si pre vás pripravil skutočne nezvyčajný 
test pátračských znalostí – Strastiplnú skúšku 
skvostného dvorného blázna Becka, verného 
a statočného sluhu ešte skvostnejšieho hrad-
ného pána vojvodu Stibora zo Stiboríc a Bec-
kova – ak ju prejdete, sladký podiel z hradné-
ho pokladu vás isto neminie. 
• 11. jún – 12. jún 2022 
Naprieč dejinami II – Doba Žigmunda 
Luxemburského
Hrad Beckov navštívi Detrik Bubek aj so svo-
jou kompániou, miesto hradného pána voj-
vodu Stibora zo Stiboríc a Beckova ho však 
privíta iba zúfalý kastelán, ktorému sa stále 
nepodarilo zozbierať poriadne vojsko – príď-
te mu aj s deťmi pomôcť a vstúpte do Sti-
borovej hradnej stráže. Čaká vás stredoveký 
výcvik vojenskej jednotky a prvá skúška v boji 
od odvážnych uhorských rytierov až z ďale-
kého Turca. Okrem interaktívnych vystúpení 
na dolnom hrade sa môžete tiež tešiť na do-
bovú kuchyňu, trochu stredovekého hazardu, 
lukostreľbu, rôzne hry a dobový rytiersky tá-
bor. 
• 18. jún – 19. jún 2022 
HRADisko
Školský rok sa pomaly ale isto blíži ku koncu, 
známky sú snáď uzatvorené – je na čase si 
oddýchnuť, a ako lepšie ak nie pri hre – aj 
tento rok predposledný júnový víkend sa 
hrad premení na veľké ihrisko – okrem do-
bových spoločenských hier to budú storaké 
doskové hry z iHRYska alebo krásne drevené 
hračky od Walachie. Okrem toho, samozrej-
me, lukostreľba a rôzne hradné aktivity. 
• 25. jún 2022 
Dni kováčskych majstrov
Už 5-krát sa hrad Beckov rozoznie údermi ko-
váčskych kladív a plameňom vyhní. Príďte sa 
presvedčiť, že tradícia kováčstva nevymrela, 
že žiara ohňa a plastickosť železa stále do-

... pokračovanie článku na strane 19


