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Obecné zastupiteľstvo obce Beckov dňa 
29.5.2020 prijalo nasledovné uznesenia:

• uz.č.139/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasad-
nutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
29.4.2020 bez pripomienok.

• uz.č.140/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo kúpnu zmluvu na kúpu pozemku par-
celné číslo C-KN 2139/186 – ostatná plocha 
o výmere 1425 m2 zapísaného na LV 2173, na 
ktorom sú vybudované inžinierske siete: komu-
nikácia, rozvod elektrickej siete, rozvod STL 
plynu, vodovodná sieť a verejné osvetlenie, a 
kúpnu cenu za predmetnú nehnuteľnosť vo výš-
ke 1EUR (od predávajúcich Ivo Kollár, Ing. Milan 
Jurza a Milan Jurza). Všetky poplatky súvisiace 
s vkladom do katastra nehnuteľností bude hradiť 
kupujúci.

• uz.č.141/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo kúpnu zmluvu na kúpu stavebného ob-
jektu SO 01 Komunikácia – vybudovaná a sko-
laudovaná v rámci stavby „IBV 12 rodinných 
domov Beckov“ na pozemku parc.č.2139/186 
a kúpnu cenu za uvedenú komunikáciu vo výške 
1 EUR (od predávajúcich Ivo Kollár, Ing. Milan 
Jurza, Milan Jurza, Mária Jurzová).

• uz.č.142/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo kúpnu zmluvu na kúpu stavebného ob-
jektu SO 03 Rozšírenie verejného osvetlenia – 
vybudovaného a skolaudovaného v rámci stavby 
„IBV 12 rodinných domov Beckov“ na pozemku 
parc.č.2139/186 a kúpnu cenu za uvedené ve-
rejné osvetlenie vo výške 1 EUR (od predávaj-
úcich Ivo Kollár, Ing. Milan Jurza, Milan Jurza, 
Mária Jurzová).

• uz.č.143/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie žiadosť žiadateľov Iva Kollára, 
Ing. Milana Jurzu, Milana Jurzu a Márie Jurzovej 
o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce Beckov 
na úpravu vereného osvetlenia na LED osvetlenie 
stavebného objektu „SO 03 – Rozšírenie verej-
ného osvetlenia“ na pozemku parc.č.2139/186 
podľa požiadavky obce vo výške nákladu na túto 
úpravu v hodnote 850 EUR. b) Obecné zastu-
piteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť stano-
visko k vyššie uvedenej žiadosti do budúceho 
zastupiteľstva.

• uz.č.144/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informácie k urbanistickej štúdii 
Rekreačná zóna Štrky – Zelená voda. b) Obec-
né zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii zvolať 
stretnutie so spracovateľom ÚPN k predložené-
mu investičnému zámeru Zelená voda – Stred.

• uz.č.145/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie žiadosť LMT Invest s.r.o., Te-
helná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom, o zme-
nu trasy elektrickej prípojky, ktorá má byť vedená 
po obecnom pozemku parc.č.5127/3. b) Obec-
né zastupiteľstvo uložilo stavebnej komisii, aby 
prerokovala žiadosť a predložila svoje stanovisko 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

• uz.č.146/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo úpravu rozpočtu Obec Beckov na rok 
2020 – zmenu č.2 bez pripomienok.

• uz.č.147/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie žiadosť Mgr. Silvie Ďurišo-
vej, bytom Beckov č. 148, a Lukáša Kusendu, 
bytom Beckov č. 622, o umožnenie civilného 
obradu uzavretia manželstva na dolnom nádvorí 

Obec Beckov
kontakty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rozvoz obedov seniorom, Darina Ölvecká. 

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

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

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

5.	 CENTRUM	NOVEJ	EVANJELIZÁCIE	–	
FRANTIŠKÁNI,	OFM	
• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, tel.: 0915 
070 532 | jozefcirak@gmail.com

• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunovský, 
OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@gmail.
com

• Brat Vavrinec Vadkerti – OFM

6.	RÍMSKOKATOLÍCKA	CIRKEV	BECKOV
Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 032 7777 119.

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

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

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

9. LEKÁREŇ
• Tel.: 032 7777 111.

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

Hradu Beckov dňa 3.10.2020. b) Obecné za-
stupiteľstvo schválilo civilný obrad uzavretia man-
želstva na dolnom nádvorí Hradu Beckov dňa 
3.10.2020, na základe žiadosti Mgr. Silvie Ďuri-
šovej, bytom Beckov č. 148, a Lukáša Kusendu, 
bytom Beckov č. 622, za podmienky uzatvorenia 
nájomnej zmluvy so Záujmovým združením PO 
Hrad Beckov ako prevádzkovateľa a dodržania 
finančných požiadaviek obce.

• uz.č.148/2020 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu starostu obce o zno-
vuotvorení ZŠ s MŠ J.M. Hurbana od 1.6.2020.

• uz.č.149/2020 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu starostu obce o zno-
vuotvorení Múzea Kúria Ambrovec od 2.6.2020.

• uz.č.150/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
obce Beckov, obstarávateľ územnoplánova-
cích podkladov a územnoplánovacej doku-
mentácie obce Beckov, a) preskúmalo stav 
rozpracovanosti ZaD č.4 ÚPN-O Beckov,  
b) rozhodlo, že pozastavuje proces obstarávania 
ZaD č.4 ÚPN-O Beckov. Dôvodom sú viaceré 
nesúhlasné stanoviská uplatnené v čase prero-
kovania návrhu ZaD č.4 ÚPN-O Beckov (III. – 
IV.2017), c) uložilo obecnému úradu oboznámiť 
s uznesením iniciátora ZaD č.4 ÚPN-O Beckov 
– Ekonomické stavby a dohodnúť s ním ďalší po-
stup.

• uz.č.151/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo zadanie na aktualizáciu projektovej do-
kumentácie na kanalizáciu obce.

• uz.č.152/2020 – Obecné zastupiteľstvo ulo-
žilo obecnému úradu pripraviť návrh na členov 
Správnej rady Hradu Beckov s termínom do 
budúceho zasadnutia.

• uz.č.153/2020 – Obecné zastupiteľstvo ulo-
žilo finančnej komisii prerokovať žiadosť Obecné-
ho športového klubu Slovan Beckov o poskytnu-
tie finančných prostriedkov z rozpočtu obce.

Obecného zastupiteľstvo obce Beckov dňa 
26.6.2020 schválili tieto uznesenia:

• uz.č.154/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasad-
nutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
29.5.2020 bez pripomienok. 

• uz.č.155/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky obce na 2. polrok 2020 bez pripomienok.

• uz.č.156/2020 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky 
obce k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov 
za rok 2019.

• uz.č.157/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

• uz.č.158/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo použitie prebytku hospodárenia Obce 
Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 
142.128,29 EUR.

• uz.č.159/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo presun finančných prostriedkov z re-
zervného fondu vo výške 74.000 EUR do roz-
počtu obce na rok 2020.

• uz.č.160/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo inventarizáciu majetku a záväzkov a roz-
dielu majetku a záväzkov  k 31.12.2019 bez pri-
pomienok.

...pokračovanie na strane 4

Uznesenie obecného zastupiteľstva



Konečne sme si vydýchli a pohyb bez „ob-
medzení“ je oslobodzujúci. Vďaka Bohu sme 
neplánovanú karanténu prežili dobre. Aj keď 
oneskorene, chceme touto cestou poďakovať 
p. starostovi a dievčatám zo školy – Aničke Gá-
bovej, Janke Sládekovej, Alenke Kročitej, Aďke 
Vankovej – za starostlivosť. Pošili a rozniesli nám 
rúška, ktorých bolo v tom čase nedostatok.

V dňoch 15. a 16. júna sme sa zúčastnili na 
čistení domu rozlúčky, ktorý je po vymaľovaní 
a vonkajšej úprave dôstojným stánkom. Brigády 
sa v pondelok zúčastnili p. Nemčeková, Ondrč-
ková, Úradníčková, Kubičková, Koreňová, Rehá-
ková, Ing. Neboháč a p. Benko, v utorok prišli p. 
Marta Šimková, Emília Hladká, Eva Gergeľová, 

Mgr. Brigita Nemlahová a Ing. Martin Neboháč. 
Nebola to fyzicky veľmi namáhavá práca a ďa-
kujeme všetkým za ochotu a čas, ktorý venovali 
spoločnej veci. P. starostovi ďakujeme za záu-
jem a občerstvenie.  

Trochu ma znepokojuje fakt, že z cca 300 
dôchodcov sa nás zišlo len tak málo. Skutoč-
ne nie je záujem a ochota urobiť niečo pre NÁS 
VŠETKÝCH? Nevieme venovať hodinu svojho 
času pre veci spoločné? 

Nečakajme, kým to niekto vyrieši za nás. Buď-
me aktívni dôchodcovia. Nikto od nás nečaká 
maximálne výkony, ale prispieť troškou, koľko sa 
komu dá, nie je na škodu. Ten pocit užitočnosti 
za to stojí. 

V tejto súvislosti si kladiem otázku – ako ďalej? 
Možností je veľa, ale s kým a pre koho? Sku-
točne sa ten náš záujem zmenšil len na občer-
stvenie?
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Odhalenie pamätnej tabule Dr. Ambrovi k 130. výročiu úmrtia

Dom rozlúčky po oprave

Ahoj dôchodcovia

Burza kníh

Budiková Eva

Odhalenie pamätnej tabule beckovskému rodákovi, lekárovi Jánovi Amb-
rovi v Kúrii Ambrovec sa konalo v piatok 19. júna 2020, za účasti starostu 
obce, poslancov OZ, členov kultúrnej komisie, OZ Genius Loci, riaditeľa 
Trenčianskeho múzea Mgr. Petra Martiniska a prednostu a primára gyne-
kologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trenčí-
ne MUDr. Petra Kaščáka, PhD. Autorom pamätnej tabule je akad. arch. 
Marián Strieženec.

MUDr. Ján Ambro (27.3. 1827 Beckov – 15.5. 1890 Bratislava) bol vý-
znamný uhorský lekár slovenského pôvodu, priekopník moderného zdra-
votníctva v oblasti pôrodníckej praxe, zakladateľ prvej školy pre babice 
v Bratislave, autor prvej slovenskej učebnice pre pôrodné asistentky – ba-
bice, ktorá vyšla v roku 1873 v Skalici pod názvom Kniha o pôrodníctve 
pre baby.   

Podujatie sa tešilo hojnej účasti z radov občanov. LM Foto: Mgr. Adam Straka

Projektová dokumentácia: STAVOPROJEKTA 
s.r.o. • Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bed-
nárik • Rok 1994 • Výstavba: 1995 • Významná 
oprava: 2020 • Dodávateľ: Peter Čikel – REX, 
916 38 Beckov 200 • Práce odovzdané dňa  
8. júna 2020.

Rozsah opráv: Interiér: zošívanie puklín v obvo-
dovom múre, oprava omietok, doplnenie sanač-
ných omietok, maľby. Exteriér: zošívanie puklín 
v obvodovom múre, oprava omietok, doplnenie 
sanačných omietok, maľby, odvodnenie odvod-
ňovacím betónovým žľabom s roštom, oprava izo-
lácie proti vode pod rozobratou dlažbou, oprava 
klampiarskych strešných prvkov na „veži“ objektu 
a oprava krytiny z asfaltových šindľov.

Cena z verejnej súťaže: 21.099,08 EUR.

Práce naviac: V priebehu realizácie stavebných 
prác sa zistilo, že len obnova vonkajších malieb 
s použitím materiálu v pôvodnom rozpočte bude 
neefektívne a takéto povrchové úpravy na „veži“ 
budovy budú nedostatočné, a je viac než pravde-
podobné, že v krátkom čase sa uvedené povrchy 
opäť dostanú do pôvodného, nevyhovujúceho 
stavu. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na ná-
sledných prácach a schválili dodávateľom pred-
ložený rozpočet v celkovej výške 3.988,92 EUR 
s DPH.

Práce spočívali v novej montáži štruktúrovanej 
omietky suncolor silikón, s armovaním sklotextil-
nou mriežkou.   Ing. Marika Jurčacková

Obecná knižnica pripravila 3. burzu 
kníh – uskutoční sa v klube pri parku 
od pondelka 13. júla do nedele 19. 
júla 2020 v čase od 10.00 do 17.00 
hodiny. 
V ponuke je cca 500 kníh – darova-
né a vyradené knižky z knižničného 
fondu. 
Príďte podporiť našu obecnú knižni-
cu! 
Aj vďaka vám môžeme zakúpiť ďalšie 
nové knihy pre našich čitateľov

ĎAKUJEME.
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Podujatia v obci v čase korona-epidémie
4. máj 2020 Hasiči si uctili svojho patróna sv. 
Floriána položením venca k jeho soche v parku. 
Foto: Ing. N. Ondrčka

10. máj 2020 Deň matiek v tomto roku pre-
behol úplne inak. Bolo rozhlasové vysielanie, v 
ktorom účinkovali žiaci základnej školy Šimon 
Martiš a Eliška Martišová. Všetkým mamičkám v 
obci zarecitovali a pracovníčka OcÚ vybrala prí-
hodnú hudbu. Foto: Iveta M.

Dni obce  Aj v tomto zvláštnom roku, roku 
pandémie, sa budeme snažiť pripraviť naše už 
tradičné beckovské Dni obce. 

Budú iné ako doteraz, ale to je aj celý tento 
rok 2020, ktorý nás naučil, čo je v živote sku-
točne dôležité a že všetko iné musí ustúpiť, ak 
ide o zdravie ľudí. Dúfame však, že ich oslávime 
všetci spoločne 15. a 16. augusta 2020. Verí-
me, že nebude chýbať dobrá nálada a radosť zo 
života. Už teraz sa na vás tešíme!

 Kultúrna komisia

Denný tábor Čardášik
Rodičia, ak chcete deťom vhodne vyplniť voľný 
čas počas leta, Denný tábor Čardášik bude pre 
ne dokonalým prázdninovým zážitkom. Zatiaľ, 
čo vy ste v práci, my sa o vaše deti postaráme. 
Už teraz máme pre ne nachystaný špičkový pro-
gram, o ktorý sa, samozrejme, postarajú naši 
šikovní animátori. Príprava je v plnom prúde  
a my sa už teraz tešíme na všetky deti vo veku od  
7 do 10 rokov. 

Tešíme sa na Teba, určite neváhaj a príď. Vaši 
animátori a Sr. Faustína, Školské sestry de 
Notre Dame

Foto: Lenka Martišová

Netradičný deň detí 2020 v materskej  
a základnej škole Milé deti, všetko najlep-
šie k vášmu dnešnému sviatku!!! Pre koronu 
vám tento rok nemôžeme pripraviť tradičné 
rozprávkové popoludnie, tak aspoň malá pozor-
nosť. Všetkým deťom, ktoré dnes prišli do ško-
ly a škôlky, odovzdal v mene obce a kultúrnej 
komisie darček starosta. Na ostatné deti musí 
počkať cukrová vata, keď si prídu do školy pre 
vysvedčenie... LM

... poračovanie zo strany 2

• uz.č.161/2020 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2020 – 
zmena č.3.

• uz.č.162/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2020 – 
zmena č.3 s pripomienkami:

1) Obnoviť príspevky spoločenským organizáci-
ám v rozsahu po úprave rozpočtu obce č.2 v ap-
ríli 2020;

2) Vyčleniť 1.000 EUR na štúdiu realizovateľnosti 
zubnej ambulancie;

3) Znížiť položku – Kanalizácia – príprava projek-
tovej dokumentácie z RF o 3.250 EUR;

4) Vyčleniť 1.000 EUR na úpravu projektovej do-
kumentácie na parkovisku pri parku;

5) Znížiť položku – projekt – Rekonštrukcia záp. 
paláca Hrad z RF o 1.000 EUR.

b) Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom 
predložiť návrhy na realizáciu investičných akcií, 
ktoré by sa mali zrealizovať do konca roka 2020, 
s termínom do 15.8.2020.

• uz.č.163/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
schválilo za členov správnej rady Záujmového 
združenia Hradu Beckov: Ing. Mariku Jurčacko-
vú, Ernesta Benka a Jaroslava Zbudilu.

• uz.č.164/2020 – Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie správu o činnosti Záujmového 
združenia Hradu Beckov za rok 2019 bez pripo-
mienok.

• uz.č.165/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
schválilo organizačné zabezpečenie Dní obce 
2020 bez pripomienok. b) Obecné zastupi-
teľstvo schválilo udelenie odmien Kristíne Bá-
novskej, bytom Beckov č.360 a Radoslavovi 
Macejkovi, bytom Beckov č.222 za vzornú re-
prezentáciu obce mladou generáciou vo svojich 
študijných odboroch. 

• uz.č.166 /2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie žiadosť Kristíny Bánovskej, 
bytom Beckov č.360 o prenájom priestorov 
(miestnosti bývalého kaderníctva) klubu pri par-
ku za účelom zriadenia salónu – dielne na šitie 
textilných modelov. b) Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje prenájom miestnosti v klube pri par-
ku za predchádzajúcich podmienok prenájmu. 
Náklady na vopred odsúhlasené úpravy prena-
jímaných priestorov budú postupne odpočítané 
z mesačného nájmu.

• uz.č.167/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie žiadosť p. Drahomíry Pavlíko-
vej, bytom Beckov č.34 o poskytnutie sociálnej 
pomoci v prípade hmotnej núdze formou jedno-
razovej dávky. b) Obecné zastupiteľstvo schválilo 
poskytnutie sociálnej pomoci v prípade hmotnej 
núdze formou jednorazovej dávky podľa VZN 
obce Beckov č.1/2015 pani Drahomíre Pavlíko-
vej, bytom Beckov č.34, vo výške dvojnásobku 
sumy životného minima.

• uz.č.168/2020 – Obecné zastupiteľstvo ne-
schválilo príspevok z rozpočtu obce Beckov na 
úpravu vereného osvetlenia na LED osvetlenie 
stavebného objektu „SO 03 – Rozšírenie verej-
ného osvetlenia“ na pozemku parc.č.2139/186 
upraveného podľa požiadavky obce vo výške ná-
kladu na túto úpravu v hodnote 850 EUR.

• uz.č.169/2020 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie informáciu o rokovaní ohľadom 
zmeny Územného plánu obce Beckov v lokalite 
Zelená voda – stred.  Pripravila Anna Benková
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Kúria Ambrovec

Návšteva múzea 
 v Beckove

Národná kultúrna pamiatka, renesančná kúria 
„Ambrovec“, je neodmysliteľnou súčasťou cen-
tra historickej zástavby obce Beckov. Reprezen-
tuje charakteristickú stavbu slovenskej renesan-
cie, ktorá sa u nás formovala od 80. rokov 16. 
storočia a prežívala hlboko do storočia sedem-
násteho. 

Kúria je situovaná v severozápadnej časti námes-
tia Pamiatkovej zóny Beckov. Vo svojej hmote 
skrýva časť mestských hradieb, ku ktorým bola 
v 17. storočí pristavaná. Zo severovýchodnej a 
severozápadnej strany je ohraničená záhradou s 
ovocnými stromami. Záhrada bola vytvorená po 
zasypaní vodnej priekopy, jej plocha dnes vytvá-
ra s objektom harmonický celok. Z juhovýchod-
nej bočnej strany je k objektu kúrie Ambrovec 
pričlenený objekt súp. č 16, nazývaný ako Kollá-
rovec, torzo pôvodne takisto renesančnej kúrie, 
ktorá bola v minulosti spájaná s rodom Révaiov-
cov a Esterháziovcov a bola jedným z najväčších 
domov pristavaných k stredovekému opevneniu.

Zemianske kúrie ako typologický druh majú v 
Beckove bohaté zastúpenie. Pri jednotlivých kú-
riách však nie sú v súčasnosti dostatočne spra-
cované archívne dokumenty, ktoré by spresnili 
ich majiteľov, či stavebníkov. Niektorí sú známi 
len z ústnej tradície, iní sa spomínajú v súvislosti 
so susediacimi objektmi. Sú to väčšinou kusé 
údaje, ktoré nedokážu zodpovedať všetky naše 
otázky, pritom na základe súpisov z rokov 1598 
– 1768 sa v Beckove uvádza prítomnosť až 150 
zemianskych rodín. 

Kúriu Ambrovec nechala v 1. pol. 17. stor. po-
staviť zrejme rodina Medňanských, čo dokladá 
kamenosochársky zdobený kozub, osadený na 
1. poschodí kúrie, označený nápisom Stephan 
Mednyanszky a dátumom 1648. Neskoršie 
úpravy boli na objekte realizované v 18. až 20. 
storočí, nemali však veľký dosah na jeho vzhľad. 
Posledný majiteľ Zoltán Ambro daroval v roku 
1974 kúriu Miestnemu národnému výboru, kto-
rý zabezpečil jej celkovú obnovu. Táto začala v 
roku 1979 a bola ukončená v roku 1985. Rekon-
štrukcia objektu bola určená pre účely muzeá-
lnej expozície a jej cieľom bolo najmä prinavrátiť 
stavbe jej renesančnú podobu. Bola realizovaná 
z podnetu vtedajšej Okresnej pamiatkovej sprá-
vy v Trenčíne a MNV v Beckove na základe pro-
jektovej dokumentácie, ktorú vypracoval STA-
VOPROJEKT projektová organizácia, Bratislava, 
(hlavný projektant: Ing. arch. R. Hirth). Dnes sídli 
v priestoroch kúrie múzeum, ktoré je pobočkou 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne.  

Pri komplexnej obnove v 80. rokoch bol v ju-
hovýchodnej časti objektu, na mieste bývalého 
hospodárskeho traktu, pristavaný prístrešok 
v podobe drevenej konštrukcie s pultovou stre-
chou, ktorý slúžil na prezentáciu stavebných 
článkov z beckovského hradu, výstavu kočov, 
ukážky tradičných poľnohospodárskych nástro-
jov a ďalších predmetov. 

V r. 2018 bolo zrealizovaná čiastková obnova 
interiéru vo forme nového plynového kúrenia, 
rekonštrukcie sociálnych zariadení, nových dre-
vených podláh a výmaľby.  

Samotná renesančná, barokovo upravená stav-
ba kúrie má podobu podpivničenej, poschodo-
vej, blokovej stavby na obdĺžnikovom pôdoryse 

(s prístavbou juhovýchodného krídla). Objekt je 
zastrešený sedlovou strechou s valbou na se-
verozápadnej strane. Juhovýchodným štítom je 
pristavaná k susedným objektom. 

Z hľadiska vnútornej dispozície je objekt rieše-
ný ako konštrukčný dvojtrakt (priečny 4-trakt), 
s priečnou vstupnou halou a hlavným vstupom 
situovaným v tretej juhozápadnej osi. V juhový-
chodnej časti prízemia, pôvodne zrejme s ot-
vorenou arkádou (alebo prejazdom?), je dnes 
situovaný vstup do hygienických zariadení a do 
suterénu. Cez kamenný portál a krátku, klenutú 
chodbu sa dostaneme do veľkej dvojpriestorovej 
pivnice, ktorá je v západnej časti zaklenutá na 
mohutný stredový pilier.  

Pôdorys nadzemnej časti objektu je typický pre 
menšie šľachtické sídla blokového charakte-
ru, tzn. má v strede dispozície ako dominujúci 
priestor vstupnú sieň (na 1. ako aj 2. podlaží), 
prepojenú trojramenným schodiskom. Na tento 
dominujúci prvok pôdorysu nadväzujú jednotlivé 
priestory prízemia zaklenuté valenou klenbou 
s výsečami s hrebienkami a alebo klenbami s 
nárožnými výsečami. Na poschodí sa radenie 
miestností opakuje, avšak priestory sú tu zastro-
pené novšími rovnými drevenými stropmi, ktoré 
rešpektujú pôvodný renesančný ráz miestností. 

V SZ rohu štvorcovej severnej miestnosti tretie-
ho traktu poschodia sa nachádza už spomenutý 
kamenný kozub s nápisom. Kozub je vstavaný v 
hmote stavby, je štvorcový, po bokoch zdobený 
kvetinovými a rastlinnými motívmi, nad rímsou 
kozuba vyrastá štítový nadstavec s dnu obráte-
nými volútami, v strede so štvorcovou doskou s  
erbom. 

Pravouhlé dverné otvory interiéru sú rámované 
drevenými zárubňami, v nich sú osadené his-
torizujúce dverné výplne. Pôvodné okenné ot-
vory majú zo strany interiéru podobu hlbokých 
šikmých ostení, so segmentovými záklenkami. 
Podlahy vo vstupnej miestnosti a na schodisku 
tvorí kamenná dlažba, ostatné miestnosti pokrý-
va drevená palubovka. Steny a stropy vnútorných 
priestorov kúrie sú upravené hladkými omietka-
mi s bielym náterom.     Fasády kúrie sú v súčas-
nosti takisto hladké, bez výtvarnej výzdoby. Pod 
novodobými omietkami sa však nachádzajú tor-
zá omietok s pôvodnou renesančnou výzdobou 
v podobe rytého kvádrovania a nárožnej bosáže. 
Hlavný vstup do objektu akcentuje hladký pies-
kovcový portál, po okrajoch dekorovaný hladkou 
vystupujúcou lištou. Renesančné okenné otvo-
ry rámujú kamenné šambrány s obiehajúcou 
lištou, s vystupujúcou kamennou parapetnou a 
nadokennou rímsou. Okenné výplne sú novodo-
bé, vychádzajú zo súdobých vzorov (drevené, 
dvojkrídlové, šesť-tabuľkové, zdvojené). V ka-
menných okenných osteniach sú ukotvené ba-
rokové prevliekané mreže. Fasáda je ukončená 
podstrešnou fabiónovou rímsou.  

Krov objektu je novodobý, tvorí ho drevená sto-
jatá stolica. V krove sa zachovali aj dva pôvodné 
murované komíny. V podstrešnom priestore sú 
v stredovekom hradbovom múre na SV strane 
objektu prezentované stredoveké štrbinové st-
rieľne, ktoré sú viditeľné aj na severovýchodnej 
fasáde. Pri obnove tejto zadnej fasády v r. 1985 
boli tieto prvky gotického opevňovacieho múru 
priznané, naopak niektoré okenné otvory na prí-

Počas celého tretieho ročníka sme sa učili 
o našej obci Beckov. Žiakom som sľúbila, že na 
konci školského roka pôjdeme navštíviť múzeum 
v Beckove. Samozrejme, počas dištančného  
vzdelávania som na to zabudla. Avšak po návrate 
do školy mi to moji žiaci pripomenuli. Keďže sľu-
by sa majú plniť, tak som ho aj splnila. 

V piatok 19. 6. 2020 sme sa rozhodli navštíviť 
naše múzeum. Ani dážď nemohol pokaziť chuť 
a nadšenie, ktorú sme mali. Hneď na začiatku 
sme si mohli všimnúť novú pamätnú tabuľu ve-
novanú lekárovi Jánovi Ambrovi, ktorý sa narodil 
v Beckove. Prízemie je rozdelené na dve časti. 
V jednej časti je výstava venovaná J.M. Hurbano-
vi, v druhej časti sú kachle a rôzne nálezy z hra-
du. Na poschodí je ukážka nábytku z rôznych 
meštianskych domov. 

Počas návštevy boli deti veľmi pozorné, neskrý-
vali nadšenie a radosť. Dokonca vedeli na mno-
hé otázky sprievodcu odpovedať. Samozrejme, 
celú prehliadku sme absolvovali v rúškach, ale 
ani to nám radosť nepokazilo. Žiaci sa tešili aj 
z toho, že nakoniec v knihe návštev mohli nechať 
nielen svoj podpis, ale aj odtlačok prsta ako prvá 
trieda, ktorá navštívila po troch rokoch znovu ot-
vorené múzeum. Ďakujeme veľmi pekne za veľ-
mi dobrý výklad a milý prístup pána sprievodcu.  

   PR

zemí boli zamurované a ostatné okenné otvory 
na prízemí aj poschodí boli upravené na rovnaké 
rozmery. 

Kúria Ambrovec je nositeľom významných pa-
miatkových hodnôt, cenná a chránená je jej 
pôvodná dispozícia, podlažnosť, pôdorys, všet-
ky klenbové konštrukcie, tvary okien a dverí, 
všetky pôvodné umeleckoremeselné prvky v 
interiéri aj na fasádach, v hmote kaštieľa integro-
vaný hradobný múr s radom strieľní, historické 
omietkové vrstvy a ich povrchové úpravy, ale na-
príklad aj doposiaľ neodkryté archeologické ná-
lezy. Ako súčasť historického jadra kúria svojim 
situovaním zároveň určuje priebeh severnej línie 
mestského opevnenia stredovekého mestečka 
Beckov. V neposlednom rade reprezentuje ce-
listvo zachovaný príklad renesančného obydlia 
šľachty v prostredí výsadného mesta. 

   Mgr. Lucia Pastierová



Zatváram knihu, len som si chcel niečo overiť..., významné rody v kontexte Rakúsko-Uhorského mocnárstva, vedľa na 
stole mám Denníky Ladislava Mednyánszkeho, hlavou mi víri tisíc myšlienok..., nechápem.

Mám rád svoju prácu, stretávam sa s históriou, pozorne načúvam a skúmam dobu dávno minulú, snažím sa krôčik za 
krôčikom napredovať a dať stavebnému dielu krásu, ktorá kedysi reprezentovala panovníkov, šľachtu a udivovala ostat-
ných ľudí, ktorých reprezentovala či svojou pompéznosťou, alebo remeselným fortieľom...

Svedectvá doby, bez poznania ktorých aj naša budúcnosť bude trochu krívať, čiže to klasické „historia magistra vitae“ 
je veľká pravda a mala by byť vo výbave každého človeka: je to história krajiny, našich miest a obcí, našich rodín, otcov, 
matiek, súrodencov..., je to o vzájomnej úcte a pokore – atribútoch, ktorých je už ako šafranu...

Deň D – otvorenie expozície múzea v kúrii Ambrovec, jednej z mála kúrii v mestečku Beckov, ktoré dožili do súčasnosti...

Plní očakávania sme vstúpili na nádvorie, po ktorom kedysi korzovali a viedli dišputy ľudkovia, ktorí sa zapísali do dejín 
a všade zanechávali stopy významného stredovekého mestečka a zároveň veríme, že mená beckovských rodákov a vý-
znamných osobností, ktorí v Beckove  pôsobili, nájdem v expozícii a priam dychtíme s kolegami po nových informáciách. 
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História jednej obce, ktorú asi nemáme radi... alebo	žeby	obraz	Slovenska?

Opakujem si: Dr. Jozef Miloslav Hurban – najvý-
znamnejšia osobnosť meruôsmych rokov, pred-
seda prvej  Slovenskej národnej rady, Karol Bó-
rik, kapitán slovenských dobrovoľníkov, neskôr 
beckovský notár,  Dr. Ján Ambro – zakladateľ 
Krajinskej nemocnice v Bratislave, jedinej v hor-
nom Uhorsku, Dionýz Štúr – riaditeľ Ríšskeho 
geologického ústavu, vedec a podporovateľ 
chudobných študentov, Ladislav Mednyánszky 
– významný európsky maliar, ktorého obrazy sú 
ozdobou kolekcií výtvarného umenia 19. storočia 
skoro všetkých európskych galérií, Ladislav Med-
nyánszky - dôstojník počas revolúcie 1848-49, 
neskôr popravený, pochovaný v Beckove,  Cé-
zar Alexander Mednyánszky - hlavný poľný kurát 
uhorskej armády, postava hodná pera romantic-
kých spisovateľov, Martin a Alojz Mednyánszkí 
(na foto) sú veľmi významným dovetkom rodiny 
Mednyánszkych. Čo meno, to medzník v dejinách 
vtedajšej doby, nielen mestečka, to téma pre do-
bový román, alebo  samostatný výskum... 

V hlave mi víria ďalšie mená: Štefan Pilárik, Dr. 
Alfréd Reviczky a syn Bartolomej Reviczky, rodi-
ny Pongrácz, Justh, Szunyog, Morvay, Berényi, 
Révay, Koronthályi, Szuhay, Sirchich, a mnoho 
ďalších, významné mená, ktoré ozdobili dejiny 
Beckova, od Pavlína Bajana – hudobného skla-
dateľa, takisto ako Edmunda Paschu, až po Hu-
golína Gavloviča, ktorí pôsobili a učili v kláštore 
františkánov... Staré zemianske rody, kdekoľvek 
sa v  Beckove prechádzaš, stále na teba pozerajú 
oči dejín...

Najstaršie osídlenie Beckova je zvlášť rozsiahla 
kapitola, o tomto pútavo rozprávala Dr. Kodoňová 
alebo Dr. Tamarka Nešporová, keď robili výskum 
hradu a čiastočne i obce. Zlatá rímska náramni-
ca je nálezom z kostrového hrobu zo 4. storočia 
z Beckova, je ozdobou múzea vo Viedni, spomína 
sa vo významnej publikácii Rímske a germánske 
umenie na Slovensku, autorom ktorej je Titus Kol-
ník, významný archeológ a korešpondent význam-
ných zahraničných archeologických pracovísk  
a veril som, že aspoň drobná zmienka o tomto ná-
leze v múzeu bude...

Zvlášť kapitola je život židov v Beckove, vraj tu 
bola aj synagóga aj židovská škola, malebný, aj 
keď neudržiavaný židovský cintorín pod hrad-
ným vrchom svedčí, že to bol významný medzník  
v dejinách obce... Dejiny župného sirotinca, žup-
ného chudobinca len dotvárajú mnohofarebnosť 
mestečka, kde sa roh hojnosti ducha vysypal na 
malom priestore skoro celý... Veď najvýznamnejší 
majiteľ beckovského hradu a panstva – Stibor zo 
Stiboríc bol rytierom Žigmunda Luxemburského, 
priateľ Florenťana Pipa Spana Ozoraya, hlavného 
išpána Temešvárskej župy, priateľ benátskeho 
dóžu Antonia Veneria.

Čakáme pred otvorením múzea a som zvedavý na 
rozprávanie o cechoch, ktorých bolo v Beckove 
päť, o špitáli Ducha svätého, histórii podhradia...

Sakrálna architektúra a život náboženských spo-
ločenstiev je mimoriadne výpravné téma, ktorá by 
si ešte vyžadovala veľa práce: Farský kostol sv. 
Ladislava, postavený na románskych základoch, 
gotická hradná kaplnka, kde si pred zázračnou 
sochou Matky Božej Stiborova žena Dobrochňa 
vymodlila pokračovateľa rodu, stavba kláštora 
františkánov novomestským prepoštom Jakubom 
Haškom, ako protireformačná snaha v mesteč-
ku, nakoniec stavba kostolíka evanjelickej cirkvi, 
odkiaľ zaznievalo slovo božie z úst veľkých kaza-
teľov...

Toto všetko som a sme čakali od novej expozície 
múzea obce, ktorú spravuje a odborne riadi Tren-
čianske múzeum v Trenčíne.

Keď sme v roku 1996 založili Beckovské noviny, 
dali sme si za cieľ oboznamovať občanov s deji-
nami slávneho a tajomstvami opradeného hradu 
a podhradného mestečka, o ktorom Dr. Jozef Ko-
čiš – významný historik a archivár, riaditeľ archívu 
v Bytči, povedal, že je to mestečko s jedinečným 
geniom loci – duchom miesta... a rozmýšľam, 
prečo asi  významný teoretik architektúry, doc. na 
Karlovej univerzite v Prahe, Václav Mencl vo svojej 
publikácii Stredoveké mestá na Slovensku z roku 
1938  radí Beckov a porovnáva ho s významnými 
mestami v začiatkoch osídľovania podhradí vý-
znamných gotických miest na Slovensku.

Veľmi veľa myšlienok mi víri hlavou, debatujeme 
v kruhu odborníkov – historikov a tešíme sa na 
novú expozíciu, veľa ďalších informácií, veď nové 
poznatky a závery výskumov obohatia poznanie  
a možno posunú poznanie ďalej...  

Kamery médií v akcii, hudba znie, slová otvorenia 
múzea odzneli a ideme...

Priestory, ktorými som sa kedysi ako chlapec  
s úctou prechádzal, chvalabohu, zostali nezme-
nené, v tieni sa mi tam mihla teta Idka Ambrová, 
posledná majiteľka a obyvateľka objektu... Vždy 
sa mi zdala nedostupná, úsečne odpovedajú-
ca na pozdrav, pracovala v miestnom domove 
dôchodcov. Bola trochu rodina s rodinou mojej 
mamy, s ktorou, keď sa stretli, objavil sa mi svet 
ako z rozprávok a moja fantázia pracovala naplno. 
Objekt bol obývaný, zariadenie pôvodné, staré 
obrazy na stenách, stáročné pavučiny v rohoch, 
kto chcel, mohol si nájsť aj duchov bývalých vý-
znamných obyvateľov...

Klapka: Sme v súčasnosti. Pozeráme od vstupu 
do budovy – na podlahe pieskovcový fragment 
tympanónu so znakom Stibora, pána hradu, dlhšie 
informácie o autoroch expozície a krátke informá-

cie o objekte. V ďalšej miestnosti, kde bol kedysi 
začiatok expozície reprezentovaný archeológiou, 
vidíme vo vitríne podľa popisiek v slovenčine: 
Talár evanjelického duchovného s pátričkami...
no, k tomuto naozaj nemusíte byť znalý, aby ste 
zaregistrovali absolútny nezmysel..., začali sme 
sa škriabať za ušami... Trochu to napravili panely  
s informáciami o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, 
ktorého panelmi sa otvárala celá expozícia. V rohu 
skromne busta velikána od akademického sochá-
ra Milana Struhárika. V ďalších miestnostiach, 
kde bola kedysi skromná etnografia, sú vystavené 
kachlice a fragmenty keramických nálezov z hra-
du a kamenné fragmenty klenby hradnej kaplnky, 
model hradu po ukončení výskumu a skromný po-
pis erbu rodiny Bánffi, ktorý pri vzácnom Stiboro-
vom znaku úplne chýbal...

Tak prízemie máme za sebou a všetci, čo čakali 
niečo nové sa pýtali: kde sú tie veci, ktoré tu boli 
z Beckova? Snáď na nasledujúcom poschodí...

Sláva, vo vstupnej hale zo schodiska nás priví-
tal panel s rodákmi a významnými osobnosťami 
obce..., bolo ich asi šesť alebo sedem. Dionýz 
Štúr tam bol spomenutý asi v štyroch krátkych 
riadkoch, Hurban – veď už to mal za sebou na 
prízemí, ten mal asi tri vety, no a poskromne ďal-
ší asi štyria... Nechápem, prečo taká úspornosť  
v textoch, veď miesta je dosť..., ale ideme ďalej... 

V bočných dvoch miestnostiach – lebo tretia je 
zatvorená – sú tam nezreštaurované exponáty  
z Beckova, napr. veľmi cenné mortuárium rodi-
ny Révay... Expozícia prestierania šľachticov za 
vysokou presklenou stenou, ktorou je miestnosť 
predelená, je ukážkou, ako sa zo znôšky rôznych 
predmetov odvšadiaľ dá spraviť výstavka vraj šľa-
chtického interiéru..., božia prostota...

Zvedavo pochodujeme do milej miestnôstky  
s krbom, kde sa vždy nechávali mladomanželia 
fotografovať v zlátených rokokových kreslách – 
dobre, pribudla tam pekná posteľ bez popisky, 
kde by sme sa dozvedeli niečo viac. Ale dobre, tu 
sa nedalo nič pokaziť, aj zrkadlá sú pôvodné, len 
nemé, bez sprievodného slova a blbo zložené...

Posledná miestnosť, to bola v minulej expozí-
cii miestnosť venovaná Hurbanovi a dobe me-
ruôsmych rokov, dnes zariadenie, vraj, pracovne 
J. M. Hurbana. Pracovný stôl, na ňom mramorové 
torzo mužského aktu, svietnik s Faunom (či zle 
vidím?), v pozadí mapy, pýtam sa (lebo na skle-
nenej stene oddeľujúcej diváka od exponátov nič 
nebolo napísané), či sú to mapy Jána Lipského zo 
Sedličnej – významného slovenského kartografa 
(1766-1826) a odpovedali mi otázniky v očiach....

Vymotali sme sa po kultúrnom šoku popri vitrínke 
s armálesom šľachtica, ktorý s mestečkom nemal 
nič spoločné, zakýval som Alojzovi Mednyánské-
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Nová expozícia v Kúrii Ambrovec Trenčianske 
múzeum v Trenčíne dňa  2. júna 2020 v kúrii 
Ambrovec v Beckove slávnostne sprístupnilo ve-
rejnosti novú expozíciu. Autormi novej koncepcie 
expozície sú odborní pracovníci múzea: historici 
Libor Bernát, Kristína Danková, Vladimír Pinďák 
a archeológ Peter Schreiber. Kúria Ambrovec 
prostredníctvom vzácnych exponátov zo zbierko-
vého fondu múzea prezentuje honosne zariadený 
interiér šľachtického obydlia. V rámci sociálnych 
rozdielov priblíži komfort životných potrieb nižšej 
šľachty – zemianstva v Beckove. Hoci sa prísluš-
níci tejto spoločenskej skupiny nemohli majetkovo 
porovnávať s príslušníkmi vysokej šľachty, ovply-
vňovali mnohé stránky spoločnosti v novoveku. 
Výsady zemanov a hospodárska prosperita mes-
tečka sa významne odrazila na celkovej stavebnej 
činnosti. Ambrovec je príkladom dobre zachova-
ného exteriérového výrazu kúrie i jej interiéru.

Beckov bol rodiskom mnohých významných osob-
ností. Návštevníci môžu v kúrii vidieť aj expozíciu 
venovanú významnému beckovskému rodáko-
vi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorá mapuje 
jeho život, rodinné pomery a tvorbu. Kúria Amb-
rovec sa nachádza v historickom jadre bývalého 

poddanského mestečka Beckov, na severnej 
strane námestia. História tohto renesančného 
dvojpodlažného objektu siaha už do prvej polo-
vice 17. storočia, kedy ju dal postaviť šľachtický 
rod Dubnických. Bola pristavaná k časti zacho-
vaného stredovekého (gotického) hradbového 
múru. Múry pôvodného mestského opevnenia sú 
dodnes zachované aj v iných objektoch historic-
kého jadra. Ďalšie úpravy objektu sa robili v 18. 
– 20. storočí, avšak nemali vplyv na jeho celko-
vý vzhľad. Pod hlavným poschodovým objektom 
je veľká dvojpriestorová pivnica, v západnej časti 
zaklenutá na mohutný stredný pilier. Prízemie 
objektu má dvojtraktovú dispozíciu a je zaklenu-
té renesančnými valenými klenbami. Zo strednej 
siene vedie schodisko na poschodie. Do dneš-
ných dní sa zachovali pôvodné renesančné okná  
s kamennými osteniami a profilovanými rímsami, 
chránené prevliaknými mrežami. Na poschodí kú-
rie je umiestnený neskororenesančný krb s erbom 
Medňanských a dátumom 1648. Fasády sú dnes 
hladké, pôvodne však boli zdobené nárožným 
kvádrovaním.

Posledným súkromným majiteľom kúrie bol Zoltán 
Ambro, ktorý ju v roku 1974 daroval Miestnemu 

Nová expozícia v kúrii Ambrovec

Denníky a listy 1877-1918 Ladislav Mednyánszky

národnému výboru Beckov. Následne prešla do 
rúk Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré tu zri-
adilo múzeum ako svoju pobočku.

Mgr. Kristína Danková, historik, odd. Podjavorin-
ské múzeum, Trenčianske múzeum v Trenčíne.

mu, riadiacemu členovi Uhorskej akadémie vied, 
strážcovi Uhorskej koruny, autorovi kníh Malebná 
cesta dolu Váhom a Dávne povesti o hradoch – je 
to môj kamarát, s jeho knihami som vyrastal..., 
chýbali mi, mohli byť vo vitrínach, aspoň faksimile 
prvého vydania z roku 1826...

Vyšli sme z budovy na čerstvý vzduch..., bolo mi 
do plaču..., sem chodil Ladislav Mednyánszky  
a maľoval podhradie, avšak v expozícii ani jedna 
aspoň kópia jeho diela, ani zmienka o jeho den-

níkoch, ktoré boli hitom odbornej verejnosti – vy-
dané Slovenskou národnou galériou v roku 2007 
a 2019...

Prečo ľudia robia prácu, ktorú nemajú radi a svo-
jou neznalosťou a nekompetentnosťou skresľujú 
a ničia historické povedomie ľudí? Čo je to za od-
bornú inštitúciu, čo nevie a investuje do odborne 
zle pripraveného a nedostatočne spracovaného 
projektu?

Epilóg: Bola to stará žena, pochádzala zo bec-
kovskej zemianskej rodiny. Keď zaniklo Rakúsko- 
Uhorsko a panstvo  sa sťahovalo  na dolné zeme, 
vraj povedala: „...keď páni odišli, v Beckove osta-
li len chrapúni a bíreši...“ Trpké odsúdenie...,  
a preto je na nás, aby sme napravili to, čo druhí 
(vraj odborníci) strašne, až odsúdenia hodne po-
kazili...

Akad. arch. Marián Strieženec, 
Beckov 16. jún 2020

Použitá literatúra: KARLÍK, Jozef a kol.: Beckov 1. Nové Mesto nad Váhom: Vydavateľstvo WillArt, 2006, 204s. ISBN 80- 969589-1-7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Urba-
nisticko-historický výskum pamiatkového územia. In: Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia pamiatkovej zóny Beckov, REHÁKOVÁ, Lýdia a kol. Trenčín, 2010.

Kniha Denníky 1877-1918 sa dočkala a uzrela svetlo sveta po druhý krát. Ide o rozšírené vydanie, ktoré prichádza po vypredanom prvom 
vydaní z roku 2007. Slovenská národná galéria prináša čitateľom ďalšiu obsiahlu publikáciu, ktorá je venovaná nielen milovníkom a znal-
com Mednyánszkeho diela. Obsahom určite osloví aj čitateľov, ktorých zaujíma obdobie prelomu 19. a 20. storočia, prvej svetovej vojny 
či konca monarchie. Novinkou druhého slovenského rozšíreného vydania knihy sú denníkové záznamy a korešpondencia, ktoré sa objavili 
vďaka kontinuálnemu výskumu Mednyánszkeho tvorby. Denníky vychádzajú ako nový výber, ktorý pripravili István Bardoly zo Strediska 
Forster v Budapešti, Csilla Markója z Maďarskej akadémie vied v Budapešti a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF 
Univerzity Komenského a SNG. Súčasťou je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií. Tento 
materiál bol profesionálne zdigitalizovaný tímom SNG a je prístupný na stránke www.webumenia.sk 

Denníky Ladislava Mednyánszkeho dokazujú, že bol nielen majstrom štetca, ale i majstrom slova. Slovom dokázal maľovať rovnako krásne 
obrazy ako tie, ktoré visia a zdobia galérie, a návštevníkom sa pri nich tají dych. Vo svojich denníkoch slovami maľoval i rodný Beckov. Tu 
je aspoň malá ukážka niektorých, ktoré sú súčasťou knihy:

Pred rokom 1894

Malý novomestský breh, ktorý bolo vidno z beckovskej detskej izby medzi stromami v rannom úsvite (chýba časť listu), les, vrchy (ten po-
cit, ako keď oči vidia niečo osvetlené v diaľke). Okno na otcovej izbe, pri ktorom je môj stolík, ranná modrá obloha, slnko a inovať. V zime, 
skoro ráno modrý tieň veľkých vrchov, pred domom priateľov. To je zima, najživšia a jej výraz.

21. september 1900, sobota, Beckov

Teplý, slnečný, nádherný deň. Južný vietor, vrchy vy-
zerajú byť bližšie, očakávaný dážď. Terén, ktorým sú 
kresby inšpirované, to je spustošená, ílovitá zem za-
rastená plevelom, veľmi suchej, teplej, prašnej farby 
(pálené plevy, sivastá). Červenkastá spleť drobných 
plevelov ju pokrýva ako koberec a väčšími či menšími 
holými fľakmi. Stojí na nej jeden ostrozelený trs kuku-
rice. Viac ostrozelených rastlín, medzi nimi nariedko 
ovos a iná svetlá, bielosivá alebo svetložltá farba, vyso-
ké steblá trávy s veľmi svetlými tobolkami. Tieto trávy 
sa veľmi jasne odlišujú od ostatného terénu v šarláto-
vom tóne...

Dávne beckovské spomienky

Večerná prechádzka popri zrejúcich porastoch voňaj-
úcich medom, zvláštne tušenia, melancholický, opoj-
ný pocit (podobne ako niekedy na jar). Predpoludňa-
jšia nálada dňa Božieho tela, počas procesie, lipové 
kvety, veľa včiel, zvuk zvonov, vždy svietiace slnko...

Sivé zasnežené obrazy na ceste medzi katolíckou 
a evanjelickou farou popri skalistých úbočiach vrchov. 
Sivé nálady – hrad, skaly, kavky vo veľkej záhrade, 
pod lipami. Sivá nálada medzi hustými kríkmi vedľa 
kláštora, dravé vtáky, predstavoval som si ich v hrdza-
vých farbách...

Spomienok na rodný Beckov je tam, samozrejme, 
viac, ale nemám taký veľký priestor, aby som ich vy-
písala všetky. Knihu si je možné požičať v knižnici na 
OcÚ u p. Badžgoňovej. Verím, že bude pre vás príjem-
ným spoločníkom ku poobednej káve či čaju. Kniha 
pohladí nielen vaše zmysly, ale i dušu, a možno sa na 
chvíľu spolu s Ladislavom Mednyánszkym vyberiete na 
potulky aj po vašich spomienkach...

Silvia Hlavová

Zdroje: Denníky a listy 1877-1918, 
Ladislav Mednyánszky, SNG – Artforum.
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Eva Trebatická a Tibor Vorobjov

50 rokov: Vlastimil Kolesík, 
Mária Gajdošová
55 rokov: Jaroslav Blatnický, 
Viera Medňanská

60 rokov: Vladimír Sládek, Eduard 
Bubeník, Ing. Iveta Kováčiková, 
Ing. Blanka Križanová
65 rokov: Eva Úradníčková
70 rokov: Ing. Adrián Endel, Štefan Opat
75 rokov: Anna Trebatická, Drahotína 
Macejková, Zdena Paulusová
80 rokov: Anna Gregorová

Anna Chlapíková, 
Dušan Čikel (Bánovce nad Bebravou). 

Elissa Pavlíková, Jakub Talian

V nedeľu 17. mája 2020 
uplynulo 60 rokov od na-
rodenia a 17. júna sedem 
rokov od nečakaného 
úmrtia nášho manžela, 
otca, dedka, syna, brata 
i príbuzného Karola	Kro-
čitého. 
Kto žije v našich srdciach, nezomiera... 
Ak ste ho poznali, zaspomínajte s nami. 

Smútiaca rodina. K spomienke sa  
pripájajú aj členovia PZ Hurban Beckov.

Dňa 9. júna 2020 nás na-
vždy vo veku nedožitých 
77 rokov opustil pán Du-
šan	Čikel. Narodil sa 20. 
februára 1944. Zanechal 
po sebe manželku, dve 
deti a dvoch vnukov. Jeho život bol úzko 
spätý s našou obcou. V Beckove prežili 
celý svoj život jeho starí rodičia Samuel 
Čikel a Emília Čikelová, rod. Ondrejovičo-
vá, a narodil sa tu aj jeho otec Elemír Či-
kel. Pravidelne navštevoval svojich starých 
rodičov až do ich smrti koncom šesťdesi-
atych rokov minulého storočia. Popri svo-
jej rodine, zamestnaní a neskôr aj vedení 
vlastnej úspešnej firmy, sa celý život veno-
val práci s mládežou, keď vychovával mla-
dých nádejných futbalistov v Bánovciach 
nad Bebravou. Vďaka dosiahnutým vý-
sledkom mu Slovenský futbalový zväz ako 
trénerovi zveril aj reprezentáciu Slovenska 
do 17 rokov.
V posledných rokoch života sa stále 
častejšie vracal do Beckova, aby opäť 
nadviazal na svoje spomienky z detstva, 
viažuce sa hlavne k okoliu obce a priľah-
lej prírode. Neboli to však len nostalgické 
spomienkové návštevy, ktoré viedli jeho 
kroky do našej obce. Aktívne sa zapojil do 
obnovy činnosti tunajších pozemkových 
spoločenstiev. Najskôr spolu s pánom Já-
nom Čikelom pomohol po dlhých rokoch 
snaženia oficiálne obnoviť a zaregistrovať 
pozemkové spoločenstvo Urbár Lašid, 
aby sa neskôr významne podieľal na zno-
vuobnovení činnosti Cenzuárskeho spol-
ku Beckov, kde spolu so svojím synom 
a pánmi Ing. Viliamom Maslom a Ľubomí-
rom Tupým vykonali obrovský kus práce 
nadväzujúcej na prácu našich predkov 
v medzivojnovom období. Desiatky podiel-
nikov týchto spoločenstiev vďačia aj Duša-
novi Čikelovi za prinavrátenie svojich vlast-
níckych práv. Práve pri práci na obnove 
pozemkových spoločenstiev opäť stretol 
mnohých starých známych, ale nadviazal 
aj úplne nové priateľstvá v našej obci. Dá 
sa povedať, že s dianím v našej obci žil do 
posledného dychu.

   Česť jeho pamiatke!

Dňa 3. mája 2020 uply-
nulo päť rokov, kedy sa 
široká verejnosť navždy 
rozlúčila s Vladimírom	
Slávikom, ktorý by sa 
bol v tomto roku dožil 89 
rokov. V našej obci bol 
ako doma, mal tu veľa 
priateľov, zúčastňoval sa na podujatiach 
obce. Bol vynikajúci strelec v poľovníc-
kych disciplínach, jeho doménou bolo, že 
dokázal komunikovať o všetkom a s kaž-
dým. Pôsobil ako technický poradca na 
strelnici PZ Hurban Beckov a pomohol pri 
vystrojovaní hokejového oddielu Slovan 
Beckov. 
Všetci, ktorí sme ho poznali, spomíname 
na neho len s úctou. 

Spoločenská kronika (máj - jún 2020)

SpomínameRozlúčili	sme	sa

Manželstvo	uzavreli

Narodili	sa

Blahoželáme

Rozlúčili	sme	sa

PH

ZT

Poďakovanie 
pánovi Košútovi

Jedného pekného slnečného dňa sme spolu 
s deťmi zbadali v záhrade oproti škole koňa. Do-
zvedeli sme sa, že je to kôň pána Košúta – volá 
sa Kubo. Večer toho istého dňa sme stretli pána 
Košúta spolu s pánom Hajduškom na koči, ktorý 
ťahal Kubo. Naše deti Lívinka a Ľubko boli z toho 
nadšené a nasledovali na bicykloch koč ťahaný 
Kubom. Samozrejme, ako všetky deti, túžili sa 
aj Ľubko a Lívinka odviezť. Bolo im to vidieť na 
očiach. Pán Košút neváhal. Naložil ich bicykle 
na koč a deti odviezol. 

Týmto by som sa Vám chcela poďakovať, pán 
Košút, za to, že ste urobil radosť naším deťom, 
ktoré mali veľký zážitok. Bol to pre nich jeden 
z tých pekných dní, na ktoré budú ešte dlho spo-
mínať. 

Ďakujeme, pán Košút, za Vaše dobré srdce, 
ktoré túži robiť radosť tým najmenším.

Lipa

po potope

Lipa sa pre svoj veľkolepý zjav stala symbolom 
všetkých Slovanov. Dorastá do výšky 30 m. Jej 
kvet patrí medzi najpopulárnejšie prírodné lie-
čivá. Naša obec sa tiež môže pochváliť týmito 
skvostami. Každý obyvateľ Beckova od júna do 
júla pozná opojnú vôňu lipových kvetov. Mnohí 
z nás zbierajú kvety pre jej liečivé účinky. Lipový 
čaj vyvoláva potenie, znižuje horúčku a lieči prie-
dušky. Zrieďuje krv, čím preventívne pôsobí proti 
angíne, infarktu a zápalom žíl. Využíva sa i lipové 
drevo na výrobu hudobných nástrojov a tiež ná-
bytku. V lete si naši občania a tiež turisti radi po-
sedia v jej tieni v parku. Chráňme si tieto vzácne 
stromy a nedovoľme, aby sa poškodzovali.

po potope 
vyjde slnko a utrie zem 

vydá koráb zmáčaný sľubmi 
zvetraný rokmi i múdrom času 

poznačený našimi vinami

z dlaní kvitne ratolesť  
vo viere, že zrodí sa nový svet 
kráčame zemou zachránení 

stopy v piesku sú náhle odviate

odetí do nahoty 
vyzliekame noc z jej tmy 

prikrývame vlastné hriechy 
v snahe uveriť v pravdu 

nami vyskladanú

poryv vetra vo vlasoch 
odkrýva vrásky svedomia 

zapísané hlboko v nás 
listuje nami do poslednej strany

hanbou pokorení  
objímame svoje tváre 

slzami kropíme popraskanú zem 
sľubujeme  

do ďalšej potopy prázdne sľuby

Silvia Hlavová, 10. marec 2020 
Premením Ťa do slov 
(pripravovaná zbierka)

RP



pojené historické okienko, kde bolo uve-
dené, kedy cintorín vznikol, kto ho zalo-
žil, na akých pozemkoch a podobne. Čo 
sa na cintoríne nachádza okrem hrobov,  
z akého obdobia, kto to dal postaviť a podobne. 
Ďalej bola znázornená mapka cintorína a na ňom 
vyznačené miesta, kde odpočívajú významné, 
zaujímavé osoby. Či už svojím dielom, osudom, 
pôvodom a podobne. K číslu hrobu boli pripoje-
né známe skutočnosti o osobe, prípadne malý 
medailónik – fotografia.     

Viem si predstaviť, že by aj v Beckove mohla byť 
takáto informačná tabuľa. Práve aj taká, aká tam 
je už teraz a sú na nej informácie o správcovi 
pohrebiska, či pohrebný poriadok. Do projektu 
by sa mohli zapojiť žiaci základnej školy, ktorí by 
pripravili na hodine občianskej náuky či dejepi-

su krátke medailóniky o osobnostiach, ktoré sú 
pochované na cintoríne v Beckove. Žiaci na ho-
dine výpočtovej techniky by mohli vytvoriť jedno-
duchú mapku cintorína, kde by boli vyznačené 
základné časti, centrálny kríž, budova smútku 
a vybrané hroby by zvýraznili. Pracovníci obec-
ného úradu – prevádzky by vyrobili jednoduché 
kovové tabuľky s číslom (písmenom).    Mapka 
by bola na informačnej tabule, mohla by byť 
zverejnené aj v Beckovských novinách, na web-
-stránke obce, FB Beckova a neskôr možno voľ-
ne prístupná aj v pokladni múzea, hradu alebo  
v cukrárni pri predaji zmrzliny. Jednoducho vy-
užiť potenciál obce, že pokiaľ príde turista na 
hrad, môže si pozrieť aj múzeum, kostoly, ale 
aj miesto posledného odpočinku významných 
osobností krásnej a zaujímavej obce Beckov.

Text a foto Richard Novák 

Cintorín môže byť aj miesto stretnutia záujemcov o históriu a poznanie. Nemusí byť len miesto posledného odpočinku, 
zdroj smútku, piety či sĺz. Cintorín je aj miesto živých spomienok. Miesto, kde navštívime blízkych, ktorí už nie sú s 
nami. Každý z nás toto miesto vníma inak, ale nemusí to byť len o bolesti v srdci.

Cintorín je aj zdroj informácií pre milovníka histórie, stretnutie s poznaním. Miesto, kde vidíme rôzne druhy pomníkov, 
výzdoby, šikovnosti ľudských rúk pri výrobe kvetinových výzdob. Miesto osudov, príbehov…

Milovník histórie vníma cintorín ako veľkú kroniku života. Pri troche šťastia a chute bádania vieme vypracovať rodový 
strom predkov. Predkov, vďaka ktorým sme my tu teraz živí.

Pri hľadaní predkov často navštevujem cintoríny a hľadám miesta posledného odpočinku mojich predkov.  Hľadám 
mená, dátumy narodenia a úmrtia. Niekedy pozostalí umiestnili aj fotografiu. Niektoré hroby sú monumentálne, prez-
dobené a iné jednoduché. Z niektorých sa dá vyčítať národnosť, vierovyznanie a niekde pripísali profesiu. Šľachtické 
hroby sú zväčša oddelené ozdobnou záhradkou. Na niektorých je ešte erb rodu, či už len stopa po ňom. Obzerám sa 
dookola a rozmýšľam nad ich osudmi. Aké mali životné príbehy. Ich radosti i starosti. Najsmutnejšie sú detské hrob-
čeky, keď niekedy deti nestihli ani očká otvoriť. Niektorí dokázali toho trošku viacej. Možno len v rámci obce, možno 
v rámci regiónu, ba i vlasti. Vieme o nich? Vieme, kde odpočívajú?

Preto sa mi zapáčila myšlienka, ktorú som videl pri českých cintorínoch. Zväčša pred každým je informačná  
tabuľa, kde sú základné informácie o cintoríne. Kde sa nachádza, aký je veľký, kto ho spravuje. K tomu je pri-
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Cintorín - živá spomienka

Bolo to dávno, pred mnohými rokmi, niekedy pred prvou svetovou vojnou. Bola veľká chudoba, bieda a hlad. Milka pochádzala 
z roľníckej rodiny, bola z deviatich detí. Nech pracovali do úmoru všetci, aj tak bolo ťažké sa uživiť. A tak ako mnoho iných krajanov, 
aj dvaja Milkini bratia odišli za prácou do Ameriky. Ani tam nebolo nič zadarmo, práca bola ťažká a nie každý zvládol tvrdú drinu. 
Mnohí sa po čase vrátili domov. Brat Janko mal svoju sestru veľmi rád, napísal jej, že by pre ňu našiel prácu alebo službu, keby 
chcela prísť do Ameriky. Milka chcela ísť za ním, a keď išli ďalší z dediny, išla aj ona. Bratia našli Milke službu v jednej bohatej 
americkej rodine – robila opatrovateľku detí. Táto rodina mala dvoch asi šesťročných synov. Milke sa práca veľmi páčila a aj ona 
sa páčila im. Volali ju Emilly. Milka bola vtedy vysoká, štíhla plavovláska, asi 17-ročná, bolo radosť na ňu pozrieť. V rodine si ju 
veľmi obľúbili. 

Pani mala v susednom meste ženatého brata, ktorý mal asi trojročné dievčatko. Bratova manželka náhle ochorela, a tak si jeho 
sestra vzala dievčatko do opatere, aby sa brat mohol starať o svoju ženu. Dievčatko si veľmi obľúbilo Milku a ona ju. Milka stále 
niečo vymýšľala, hrala sa s ňou, len aby jej nebolo smutno za mamou, aby neplakala. O nejaký čas mama zomrela a dievčatko 
zostalo naďalej u svojej tety, aby mohol jej otec pracovať. Brat bol veľmi rád, že sestra sa stará aj o jeho malú dcérku a on môže 
pracovať. Každý deň chodil za ňou na návštevu. Tak prešli asi dva roky a mladý vdovec si všimol, ako Emilly dorástla do krásy 
a ako sa pekne stará o jeho dcérku a ako sa majú obidve rady. Emilly sa mu páčila už dávno, ale keď teraz zostal vdovec... viac 
a viac na ňu myslel, ale ona si to nevšímala, ani si nepomyslela, že by ju mohol mať rád. Nebola do neho zaľúbená. Pani videla, 

Emilly alebo príbeh Beckovanky v USA

že bratovi sa Emilly veľmi páči. Prehovárala ju, aby 
sa vydala za neho, že to nebude nikdy ľutovať, že 
jej brat sa má veľmi dobre, že ju veľmi ľúbi a chce, 
aby vytvorili novú rodinu, ale len vtedy, ako aj ona 
ho bude milovať. Emilly povedala, že nie je do neho 
zaľúbená a že nevedela, že on ju ľúbi. 

Milka sa nemala s kým poradiť, lebo medzi tým jej 
brat aj s manželkou odišli žiť do ďalekej Argentíny, 
kde sa chceli usadiť. Emilly napísala bratovi Jankovi 
list, kde mu všetko pekne vyrozprávala a pýtala si 
radu, čo má robiť. Odpísal jej, že „ak sa ti čo len 
trošku páči, neváhaj, možno ťa čaká veľké šťastie. 
Napíš domov, že sa už nevrátiš, že ostaneš v Ameri-
ke a že sa vydávaš“. Milka napísala domov, že sa už 
nevráti a zostáva žiť v Amerike, že sa tam má dobre 
a že ju čaká šťastie s mužom, ktorý ju má rád a ona 
si už zvykla v Amerike. Rodičom všetko pekne vy-

svetlila, aby sa nebáli. Aj Janko napísal rodičom, aby 
jej nebránili. 

To už bola pre rodičov rana, ako keby ich poštípal 
sršeň. Okamžite písali Milke, že to nemôže a ne-
smie urobiť, že sa musí vrátiť domov, lebo mama je 
veľmi nezdravá a nemá sa kto o ňu starať a otec tiež 
chradne a už nevládze. Súrodenci sa rozutekali po 
svete a tí, čo zostali doma, každý má rodinu a ro-
botu na roliach. Ona nech príde domov, doma ju 
treba. Janko znova písal rodičom, aby Milke nekazili 
šťastie, že ona sa už nechce vrátiť domov. Darmo, 
rodičia už rozhodli za ňu, mali s ňou iné plány. 

Aj rodina, u ktorej slúžila, ju prehovárala, len aby 
ostala, nešla domov, lebo oni vedia, že sa už ne-
vráti. Milka panej sľúbila, že sa vráti a vydá sa za 
jej brata, ani dievčatko nechcelo, aby odišla, veľmi 
žialilo a plakalo za Emilly. 

Milka sa vrátila. Doma bolo všetko ináč, ani mama 
nebola nezdravá. Milke už nedovolili odísť do Ameri-
ky, oni mali tiež pripravenú svadbu, Milku sľúbili mlá-
dencovi z gazdovskej rodiny. Milka sa teda vydala, 
musela poslúchnuť rodičov. 

Nikdy sa nesťažovala na život so svojím mužom 
Štefanom. Bol dobrý, Milku mal naozaj veľmi rád, 
mali päť detí a žili pekný život. Po čase si postavili 
nový dom, aby mala miesto celá rodina a spoločne 
gazdovali. Milka priniesla nejaké peniažky, pokúpili 
si role a rokmi nadobudli vlastný majetok. Po rokoch 
bola rada, že žije doma, že sa vrátila do rodného 
kraja a do dediny, v ktorej sa narodila a v ktorej žila 
jej ostatná rodina. Bola obklopená svojimi deťmi 
a so svojou rodinou žila úplne normálny život ako 
všetci v jej blízkosti. 

Evanjelický cintorín v Telecí 
 (okres Svitavy, Pardubický kraj) 

Informačná tabuľa a celkový pohľad. 

   Elena Škultétyová 
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Tomáš Horečný

Môj bicykel má červeno-sivú farbu. Kolesá sú 
čiernej a striebornej farby. Sú pripevnené na 
pevnom ráme. Plášť na kolesách je vhodný na 
cestu aj na terén. Na riadidlách sú malé gumené 
kopčeky, aby sa mi nešmýkali ruky. Sú na nich 
predné a zadné brzdy aj prehadzovačky. Odra-
zové sklíčka sú umiestnené na kolesách a tesne 
pod sedadlom. Sedadlo má pekný čierno-oran-
žový poťah. Je pohodlné, ale aj trochu tvrdé. 
Mne to však nevadí, lebo je odpružené pružnou 
pružinou. Mám rád svoje prehadzovačky, lebo 
keď idem po tráve alebo do kopca, pohnem 
prehadzovačkou a hneď sa mi ľahšie šľape. 
Najradšej sa bicyklujem s tatom a s bratom po 
Beckove.

Paťko Laurov 

Mám čierno-zelený bicykel, ktorý som dostal 
pred rokom k narodeninám. Nechýba mi ani 
prilba. Tá je čierno–zelená, ktorú som dostal od 
Ježiška pod vianočný stromček. Má hrubé ko-
lesá, pretože je športový. Na riadidlách má pre-
hadzovačky, zadné a predné brzdy. Tato mi kúpil 
malé svetlá. Predné svieti na bielo a zadné na 
červeno. Nechýbajú ani odrazkové sklíčka. Se-
dadlo je tvrdšie, ako má tato. Aj keď mu chýbajú 
blatníky... je to môj obľúbený bicykel.

Škola - Môj bicykel Nutria riečna Čo ma naučila korona

Raz, v jeden zamračený deň, v karanténnom ob-
dobí, bolo mi s mamou doma dlho. Vybrali  sme 
sa na prechádzku k Váhu v Novom Meste nad 
Váhom. Blízko je staré štrkové jazero.               

Pri prechádzke niečo plávalo vo vode. Nevedel 
som, čo to je. Mama mi povedala, že je to nutria 
riečna. Najprv sa ma trochu bála. Potom prišla 
ku mne úplne blízko. Dal som jej mrkvu. Zobrala 
si ju rovno z ruky. Za chvíľu prišla aj druhá. Obe 
išli za nami až na breh. Pri rýchlom pohybe utiek-
li do vody. Nutriu som videl prvýkrát. Podobá sa 
na bobra, len má dlhý, úzky chvost. 

Už sa teším, keď pôjdem s mamou znova ju po-
zrieť. Ak sa tam náhodou vyberiete aj vy, buďte 
potichu, aby ste ju nerušili.

S láskou k prírode    
Kristián Georgiev, 3. ročník, ZŠsMŠ Beckov

Máloktorého človeka by napadlo, že z minúty 
na minútu bude všetko inak... Nikto by nečakal, 
že práve 13. marca bude posledný deň v škole, 
po ktorom budú nasledovať necelé 4 mesiace 
doma. 

Priznám sa. Na začiatku som sa tešila, že bu-
deme mať v škole voľno. Ale poviem pravdu, 
som rada, že je koniec. Postupné odlúčenie od 
kamarátov a školy, denno-denné pozeranie do 
počítača a vedenie online vyučovania a aj istý 
hnev na to, že veci vo všetkých oblastiach sa 
menia a ja im neviem nijako zabrániť, ma hnevali 
ešte viac... Nechýbali mi nákupy a ani nákupné 
centrá... Chýbali mi kamošky, spolužiaci a pri-
rodzená voľnosť. 

Počas týchto štyroch mesiacoch sme sa online 
pripájali na určitú hodinu, ktorá trvala 60 minút, 
pričom niektoré vyššie ročníky mali aj 2 hodiny 
po sebe. Všetko sa to dalo zvládnuť, no tie po-
sledné dni boli pre niektorých naozaj vyčerpáva-
júce. Celé online vyučovanie by som zhodnotila 
na jednotku... Teraz sa už len môžeme tešiť na 
posledné dva dni, kedy odovzdáme učebni-
ce, zoberieme naše vysvedčenia a rozlúčime sa 
s učiteľmi...

Môžem ale s úsmevom aktuálne konštatovať, že 
je to za nami. Po pravde, tepláky už nechcem  
vidieť najbližší rok. Viem, možno ešte nie je všet-
ko zrátané, ale táto mini vojna s vírusom mi uká-
zala, že veci môžu byť aj inak a že budík o 6:20 
je super vec. 

Na záver už skonštatujem len pár faktov. Že šiť 
rúška neviem a že v tom ani nemám pokračovať. 
Že mi chýbal kontakt s babkami a dedkom. Že 
netflix je fajn vec, ale obrovský žrút času. A že 
mám rada aktívny život... a touto skutočnosťou 
uzatváram obdobie COVID-19 (a nech si ma ne-
praje, ak sa vráti). 

   Johanka Bartošová, žiačka 8. ročníka

Vzdelávanie našich žiakov počas koronavírusu
V septembri z nás nikto netušil, že čas školské-
ho roka budeme musieť stráviť výučbou v domá-
com prostredí. Niekomu tento spôsob vzdeláva-
nia vyhovoval viac, inému menej. Pri vzdelávaní 
v mnohých prípadoch bola zapojená celá rodina, 
starší súrodenci pomáhali mladším, niektorí žiaci 
boli zase odkázaní iba na svoju pomoc. Rodičia 
museli zvládnuť okrem chodu celej domácnosti, 
svojich pracovných povinností aj domácu prípra-
vu svojich detí.  

Nikto z nás nebol pripravený na tento spôsob 
vzdelávania. Všetko sme museli riešiť postup-
ne, prispôsobiť sa podmienkam, ktoré sme mali 
dostupné. Dištančné vzdelávanie pre všetkých 
žiakov prebiehalo najskôr formou zadávania úloh 

prostredníctvom webovej stránky našej ško-
ly Edupage. Pre žiakov 2. stupňa sme neskôr 
sprístupnili aj vyučovanie on-line, ktoré si škola 
zabezpečila sama, bez finančných nárokov za 
túto službu, ktorú ponúkali počítačové firmy.

Pri vzdelávaní on-line sme využili program z balí-
ka MS Office 365 - Microsoft Teams, prostred-
níctvom ktorého sme uskutočňovali on-line vy-
učovacie hodiny. Chceli sme sa virtuálne vidieť  
s našimi žiakmi a posunúť výučbu ďalej tak, aby sa 
čo najviac priblížila k reálnemu vzdelávaniu v ško-
lách v tejto ťažkej situácii. Žiaci sa riadili rozvrhom  
a taktiež mohli využiť aj možnosť konzultácií s vyu-
čujúcimi, ktoré boli doplnkovým spôsobom vzde-
lávania sa na diaľku.

Ani pre učiteľov nebola táto situácia ľahká. Kaž-
dý učiteľ si musel najskôr nájsť vhodný spôsob 
komunikácie s rodičmi a žiakmi, ktorý im bude 
vyhovovať. Snažili sa, aby svojim žiakom vedeli 
aj takýmto spôsobom odovzdať vedomosti, čoho 
dôkazom sú aj práce našich žiakov, ktoré si mô-
žete pozrieť na našej webovej stránke.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí s nami ko-
munikovali, dávali nám spätnú väzbu, ktorá bola 
pre nás veľmi dôležitá a veľké ĎAKUJEME patrí 
všetkým rodičom a žiakom, ktorí nás podporovali, 
usilovne pracovali a vzdelávali sa.

Mgr. Anna Čičalová, zástupkyňa riaditeľa školy



V tomto školskom roku sme po dlhšej prestávke obnovili zber šípok. Súťaž 
vyhlásili Lesy Slovenskej republiky, ktorých cieľom bolo pritiahnuť žiakov 
k tradičnému zberu plodov. Podarilo sa nám vyzbierať 135 kg. Musíme vy-
zdvihnúť najmä mladších žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do zberu. Najlepší 
zberači: 1. miesto - Sabina Bartošová, 2.r. (14,099kg), 2. miesto - Patrik 
Laurov, 3.r. (13,691kg) a 3. miesto - Nikola Vincenecová, 1.r. (11,852kg). 

Hneď po zbere šípok nasledoval zber papiera. V tomto zbere súťažili 
nielen jednotlivci, ale i celé kolektívy. Tento školský rok sme nazbierali 
4.840 kg. Umiestnenie jednotlivcov: 1. miesto Alex Dovina, 1.r. (728 kg), 
2. miesto Tomáš Horečný, 3.r. (518 kg) a 3. miesto Barborka Macejková, 
5.r. (394 kg).Umiestnenie tried: 1. miesto – 1. trieda (1.642 kg), 2. mies-
to – 4. trieda (1.190 kg) a 3. miesto – 3. trieda (825 kg). 

Pri oboch zberoch jednotlivci boli odmenení peknými vecnými cenami  
a taktiež odmenu dostali aj víťazné triedy. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať hlavne rodičom, žiakom a všetkým, ktorí sa zapojili do zberu šípok 
a zberu papiera.
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V slávnostnom príhovore na začiatku školského 
roka som povedal, že tento školský rok bude 
niečím výnimočný. Výnimočný tým, že nás čaká 
oslava 60. výročia založenia našej školy. Bo-
hužiaľ, v tom čase nikto netušil, aká situácia na-
stane. 

Prišiel marec a s ním nečakaná pandémia. Slov-
né spojenie koronavírus covid-19 sa začalo sklo-
ňovať vo všetkých pádoch. Malý, neviditeľný ví-
rus zastavil už aj tak veľmi uponáhľaný svet. Opäť 
sa potvrdilo, že svet nie je postavený na veľkých 
a viditeľných veciach...

Naoko sa zastavil aj život v našej škole. Vravím 
iba naoko, pretože zamestnanci školy pokračo-
vali vo výkone svojich profesií i naďalej. 

Na stav, v ktorom sa momentálne nachádza celý 
svet, sa dá len ťažko pripraviť a takmer nikto  
z nás si tento scenár nedokázal predstaviť. Ob-
medzenia sa dotkli každodenného osobného  
i pracovného života a mnoho učiteľov sa zo dňa 
na deň ocitlo v situácii, kedy sa musia nevyhnut-
ne naučiť vysporiadať s vyučovaním v online prie-
store. V mnohých domácnostiach sa navyše za 
jedným počítačom striedalo viacero súrodencov 
a nájsť tú správnu formu, nástroj či online do-
stupný vzdelávací obsah nie je vždy jednoduché. 

Som presvedčený, že väčšina z nás, aj napriek 
súčasnému stavu, v ktorom sa nachádza naše 
školstvo i napriek tomu, na akom mieste v spolo-
čenskom rebríčku má profesia „učiteľ“ dnes svo-
ju pozíciu, vykonávame svoje poslanie s láskou, 
entuziazmom a nadšením. Ako riaditeľ školy, ako 
rodič i ako občan si to nesmierne vážim tak, ako 
si cením výkon každého povolania, ktoré je pre-
vedené zodpovedne, čestne a dôsledne.

   Spoločnosť si nie celkom dostatočne váži našu 
prácu. Urobila si z nás lacný babysitting, často 
neprimeraným spôsobom nám fušuje do remes-
la (Kto si otvorene dovolí kritizovať vyšetrenie 
lekára? Koľkí z nás určujú opravárovi auta, ako 
má pri oprave postupovať? A prečo teda máte 
pocit, že učiteľovi do výchovy a vzdelávania 
môže kedykoľvek ktokoľvek hovoriť?). Dlhodo-
bo celospoločensky sa nedoceňuje náš prínos 
pre naše deti, našu kultúru, národ, spoločnosť 
a budúcnosť.

   Učiteľská profesia, či už v materskej škole ale-
bo v základnej škole, však má isté špecifikum 
oproti iným povolaniam. Učitelia formujú detskú 
dušu do dospelej, učia spoznávať svet a vedieť 
sa v ňom orientovať, rozvíjajú myslenie, umelec-
ké i fyzické schopnosti v talenty a spolu s ostat-
nými primárnymi skupinami finalizujú hodnotovú 
orientáciu, pomáhajú dotvoriť charakter, svedo-
mie a morálku. Myslím, že väčšina z nás, ktorí 
„učiteľovanie” vykonávame naozaj ako poslanie, 
pristupujeme k žiakom ako druhí rodičia, ktorí 
nám svoje deti zverili. Viem, že im, podľa svojich 
možností, odovzdávame maximum — vštepuje-
me vedomosti, brúsime ich povahy, venujeme 
milý pohľad, nezriedka i láskavé pohladenie a 
uznanie, ale dvíhame i varovný prst a nastavuje-
me zrkadlo, skladáme pochvalu i citlivé pokarha-
nie. Suplujeme rodiča, ba často viac, sme neraz 
príkladom a vzorom pre svojich žiakov a možno 
si niekedy ani neuvedomujeme ako veľmi...

   Prial by som si, aby učiteľ požíval takú autoritu 
a úctu ako voľakedy. Ako v časoch, keď učiteľ 
patril spolu s kňazom a starostom k najváženej-
ším postavám každej obce. Ak prinavrátime váž-
nosť učiteľskej profesii, ak učiteľovi prinavrátime 
dôstojné postavenie v spoločnosti, urobíme prvý 

krok k tomu, aby sa naše školstvo stalo najce-
nnejším štátnym podnikom, ktorý si bude „vy-
rábať” úspešnú budúcnosť.

   Môžeme mať najčerstvejšie a najkvalitnejšie 
suroviny, špičkovo vybavenú kuchyňu — keď 
nám bude chýbať dobrý kuchár, ktorý vie in-
grediencie namiešať a modernú kuchynskú 
techniku použiť — výborné jedlo nevznikne. Bez 
dobrého učiteľa nebude dobrej školy a dobrých 
žiakov. Stopa učiteľa zostala v každom z nás, či 
si to uvedomujeme alebo nie, či si to chceme 
pripustiť alebo to odmietame.

   Nemôžem zabudnúť ani na nepedagogických 
zamestnancov našej školy. Keďže pani kuchár-
ky, pani upratovačky a pán školník nemali mož-
nosť tzv. homeoffice, snažili sa pomáhať s údrž-
bou školy, resp. pomáhali s aktivačnými prácami 
pre obec. Nikto z nich nesedel doma so založe-
nými rukami. 

   Školská trieda sa premenila na krajčírsku diel-
ňu, v ktorej sa šili rúška pre dôchodcov a pre 
škôlkarov. Dievčenské toalety prešli úplnou 
renováciou. Priestory v budove materskej ško-
ly boli po dlhých rokoch vymaľované. Pani ku-
chárky zamenili varešky za iné drevené nástroje 
– hrable a pomáhali so skrášľovaním obce, ale 
aj okolia našej školy. 

   Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým 
pracovníkom školy za ich prácu v prospech na-
šej školy, za ich prácu, ochotu pomôcť a poradiť, 
obetu a v neposlednom rade za ich podnetné 
myšlienky a nápady, ktoré vo významnej miere 
prispeli k tomu, aby našu školu a nás všetkých 
v pozitívnom svetle vnímalo okolie.

   Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

Svet nie je postavený na veľkých a viditeľných veciach...

Viac ako peniaze

Vyhodnotenie zberových aktivít v šk. roku 2019/2020

Žiaci 9. ročníka sa tento školský rok zapojili už 
po štvrtýkrát do vzdelávacieho programu Viac 
ako peniaze, ktorý je zameraný na finančnú gra-
motnosť. Ľudia sa čoraz viac dostávajú do neľah-
kej situácie, kedy riešia svoje finančné problémy 
úvermi. Ako sa správne vedieť zorientovať v ob-
lasti finančného trhu, v tom má našim žiakom po-
môcť aj tento vzdelávací program. Je dôležité, 

aby v budúcnosti vedeli využívať poznatky, zruč-
nosti a skúsenosti na efektívne riadenie svojich 
vlastných finančných zdrojov.

Tento školský rok bol pre našich žiakov nároč-
nejší, nakoľko museli časť programu zvládnuť 
samovzdelávaním. Výhodou tohto programu 
je, že žiaci počas celého školského roka majú 

sprístupnenú on-line učebnicu, ktorú využili aj 
počas prerušeného vyučovania. V tomto škol-
skom roku medzi najúspešnejších žiakov patrili – 
Lívia Múdra, Kristína Hazdová a Dominik Čaňo. 
Za úspešné absolvovanie tohto vzdelávacieho 
programu žiaci získali certifikát.

   Mgr. Anna Čičalová, zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Anna Čičalová, zástupkyňa riaditeľa školy

Nanette Ondrášiková, 4. ročník 
najlepšia žiačka za I. stupeň

Lívia Múdra, 9. ročník 
najlepšia žiačka za II. stupeň
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Letné mesiace sa blížia a na hrade Beckov sme 
sa v súlade s nariadeniami ÚVZ snažili obmeniť 
pripravovaný kalendár víkendových programov 
pre návštevníkov tak, aby bol aj naďalej atraktív-
ny, variabilný a zábavný. Dovedna 21 koncertov, 
divadiel, programov, výstav a aktivít vás čaká na 
hrade Beckov už toto leto. TEŠÍME SA NA VAŠU 
NÁVŠTEVU.
• Termín: 3. júl 2020
• Názov: Mirka	Miškechová	a	Spoko 
			(Smola	a	hrušky)
Anotácia: Obľúbený spevák kapely Smola a 
Hrušky Spoko a sympatická pesničkárka Mirka 
Miškechová Vás pozývajú na spoločný koncert v 
krásnom prostredí hradu Beckov. Nejde však iba 
o tradičné hudobné vystúpenie, kedy obaja inter-
preti odohrajú svoje piesne. Speváci sa zhostia aj 
úlohy moderátorov, keď jeden druhého vzájomne 
vyspovedajú a pozvú vás tak nielen do zákulisia 
pesničkovej tvorby, ale aj do svojich súkromných 
svetov. 
• Termín: 4. - 5. júl 2020
• Názov: Slovania	na	hrade	Beckov
Anotácia: Bolo na hrade Beckov v dávnych ča-
soch hradisko? A zastavili sa tu aj sv. Cyril a Me-
tod? Aj na tieto otázky odpovie netradičné poduja-
tie, ktoré priblíži tajomný život Slovanov. 
• Termín: 10. júl 2020
• Názov: Hradný	biograf
Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom 
nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedi-
nečné zážitky, jedinečné kino.
• Termín: 11. - 12. júl 2020
• Názov: Medový	víkend
Anotácia: Druhý júlový víkend venujeme už tradič-
nému podujatiu s medom a včielkami. Tešiť sa mô-
žete na stáčanie medu, rozprávanie o včielkach, 
výstavu včelích úľov a zábavnú hru pre rodiny s 
deťmi. V nedeľu potom aj na Divadielko pod hrí-
bikom (Rozprávky o Dvoch prasiatkach a o Roz-
marínke)
• Termín: 18. - 19. júl 2020
• Názov: Smiech	je	najlepší	liek 
   (Divadielko ZáBaVKa)
Anotácia: Divadlo ZáBaVKa pre vás pripravilo roz-
právkovú prehliadku hradu Beckov! Počas preh-
liadky sa pred vašimi očami odohrá interaktívny 
hradný príbeh: Smiech je najlepší liek alebo Ako 
šašo kráľovstvo zachránil! Veselá rozprávka o 
začarovanej princeznej a veselom šašovi s ne-
všedným menom Lebo pobaví malých aj veľkých. 
Budeme žonglovať, kúzliť, variť lektvary, možno 
niekoho aj začarujeme či uspíme, no najmä si za-
spievame a dobre sa zabavíme!
• Termín: 18. júl 2020
• Názov: Mirka	Partlová	a	Ján	Slezák
Anotácia: Cover verzie populárnych a muzikálo-
vých piesní, sóla aj duetá. 
• Termín: 24. - 25. júl 2020
• Názov: O	čom	hradné	múry	šepocú
Anotácia: Hrad Beckov Vás pozýva na zábavnú 
a jemne pikantnú nočnú prehliadku. Zistíte, či 
medzi múrmi hradu okrem panstva a služobníc-
tva prebývali aj kardinálne hriechy a kto všetko im 
mohol podľahnúť. Spoločne odhalíme tajomstvá 
hradných múrov a to v podobenstve siedmych 
hriechov: Pýcha, Smilstvo, Obžerstvo, Hnev, Zá-
visť, Lakomstvo, Lenivosť. Zábavná hraná nočná 
prehliadka hradu Beckov nevychádza zo skutoč-

ných udalostí, ale kto vie ako to v skutočnosti 
mohlo byť… 
• Termín: 26. júl 2020
• Názov: Divadelná	nedeľa	pre	deti 
Anotácia: Divadelná nedeľa pre deti prinesie opäť 
tri pekné rozprávkové príbehy. V jednotlivých pres-
távkach medzi predstaveniami sa potom môžete 
tešiť na soliarske vystúpenia. 
• Termín: 31. júl 2020
• Názov: Všetko	o	ženách
Anotácia:  Všetko o ženách je úchvatná komé-
dia od súčasného chorvátskeho dramatika Mira 
Gavrana. V piatich príbehoch nazrieme do duše 
ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných 
sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Veselo aj 
vážne hovorí o ženách, o vzťahoch, o rôznych ži-
votných a vekových etapách. Skvelý herecký troj-
koncert pomôže mužom odhaliť všetko, čo chceli 
vedieť o ženách, no báli sa opýtať. 
Účinkujú: Andreja Karnasová, Bibiana Ondrejková 
a Andrea Profantová
• Termín: 1. - 2. august 2020
• Názov: Assassíni	na	Beckove
Anotácia: Akrobatické vystúpenia plné dynamiky. 
Celkom nová nacvičená choreografia. Workshopy 
parkour a freerunning. Počas dňa sme si pre deti 
pripravili aj rôzne stanoviská, kde ich čo to nau-
číme a samozrejme aj vyskúšame zo zručností, 
ktoré museli assassíni ovládať. Tešiť sa môžu aj 
napríklad na miešanie lektvarov a ďalšie aktivity.
• Termín: 7. august 2020
• Názov: Hradný	biograf
Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom 
nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedi-
nečné zážitky, jedinečné kino.
• Termín: 8. - 9. august 2020
• Názov: Remeslo	má	zlaté	dno
Anotácia:  Pri príležitosti 500. výročia od udelenia 
trhového práva mestečku Beckov sme si pre vás 
pripravili podujatie plné hier, ale najmä remesiel. 
• Termín: 14. august 2020
• Názov: Cigánski	Diabli	a	Mário	Kully	Kolár 
Anotácia:  Jedinečné spojenie rocku a dynamic-
kej gypsy hudby! Taký bude koncert Mário Kully 
Kolára zo skupiny Desmod a Cigánskych Diablov 
na hrade Beckov.
• Termín: 15. - 16. august 2020
• Názov: Duša	dreva	
Anotácia:  Prezentácia drevenej stavebnice Wala-
chia, tvorivé dielničky, ukážky rezbárskej práce a 
mnoho iného na hrade Beckov. 
• Termín: 21. - 22. august 2020
• Názov: Ako	Stibor	kráľovnú	Máriu	zachránil
Anotácia:  Komediálna hraná večerná prehliadka 
hradu v podaní divadla Z malého Ríma. Príbeh 
poodhalí tajomstvo únosu kráľovnej Márie a jej zá-
chrany chrabrým vojvodom Stiborom zo Stiboríc, 
pánom hradu Beckov.
• Termín: 23. august 2020
• Názov: Divadelná	nedeľa	pre	deti 
			(Divadielko	pod	hríbikom)
Anotácia:  Divadelná nedeľa pre deti prinesie opäť 
pekné rozprávkové príbehy v podaní Divadielka 
pod hríbikom (Janko Hraško a Červená Karkulka). 
V jednotlivých prestávkach medzi predstaveniami 
sa potom môžete tešiť na soliarske vystúpenia. 
• Termín: 28. august 2020

Hrad Beckov : program	júl	-	august	2020

Adam ONDRA 
na Beckove

• Názov: Hradný	biograf
Anotácia: Obľúbené hradné letné kino na dolnom 
nádvorí hradu Beckov. Jedinečný priestor, jedi-
nečné zážitky, jedinečné kino.
• Termín: 29. - 30. august 2020
• Názov: Dobíjanie	hradu
Anotácia:  Dobýjačka, aká tu už dávno nebola! Už 
čoskoro na Beckove môžete vidieť a zažiť oblieha-
nie stredovekého hradu, rôzne šermiarske ukážky 
a príbeh na pokračovanie, ktorý vám ukáže súboj 
na život a na smrť. Tešiť sa môžete na: ukážky pal-
ných obliehacích zbraní, dobýjanie hlavnej brány, 
stavanie barikády, vyrážanie tretej brány baranid-
lom, útok na donjon, vyjednávanie a dobový tábor. 
• Termín: 31. august 2020
• Názov: Henry	Tóth	a	rockové	variácie 
Anotácia:  Rockový večer. Účinkujú Henry Tóth, 
Marián Greksa, Slavo Repaský, Laco Kováč, hos-
ťom večera je Petra Kepeňová a Tomáš Bezdeda.

Pred tridsiatimi rokmi začal do Beckova chodiť 
vtedy najlepší športový lezec Tomáš Pilka z Ho-
donína. Beckov si obľúbil pre perfektnú skalu, 
vtedy ešte širokú škálu možností v previsoch 
beckovskej skaly, a vôbec pre atmosféru. Sám 
som mu prenechal viaceré lezecké projekty, 
ktoré po jeho prelezení, dostali Beckov načas na 
absolútnu špicu medzi obtiažnymi výstupmi Čes-
ka a Slovenska. Vznikla najťažšia cesta – „Ab-
solútne vedomie“ najvyššej vtedajšej klasifikácie 
10+ UIAA. Výstup má len 12 metrov a vedie v 
najprevisnutejšej partii beckovského brala. Má 
odvtedy len dve zopakovania, čo potvrdzuje jej 
vysokú športovú hodnotu. Avšak stena pod ním 
pokračuje v rovnakom šialenom sklone ešte 
dvojnásobnú vzdialenosť. Už vtedy Pilka hovoril 
o možnosti predĺženia výstupu – ak sa narodí 
niekto vytrvalejší, technickejší a talentovanejší. 
Písal sa rok 1992.

O rok nato som sa rozbil na skalách a trvalo si 
poškodil nohu. Moje ambície boli pochované. 
Avšak v tom istom roku 1993 sa narodilo v Brne 
„zázračné dieťa“ dnešnej svetovej skalnej scény 
– Adam Ondra. Od šiestich rokov, dieťa lezúcich 
rodičov, rástlo cez mnohé skalné prelezy najťaž-
ších výstupov sveta. Adam v roku 2016 zopako-
val za 8 dní aj najťažšiu: dlhý skalný výstup sveta 
(970 m) Dawn Wall v Yosemitskom národnom 
parku. Ale v tej dobe mal už český lezec za se-
bou rad úspechov. Pravidelne vyhráva závody 
svetového pohára, pribúdajú najnáročnejšie sve-
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Gastronómia, príprava zdravých jedál, bio, 
raw, vegan, sú všetko témy, ktoré v dnešnej 
dobe rezonujú dosť často. Čo je zdravé, čo 
škodlivé, čo by sme nemali, alebo keď áno, 
tak v akom pomere. Samé tabuľky, prepočty, 
váženia, až by sa jeden z toho mohol zblázniť. 
Ako to však bolo s kuchyňou a prípravou jedál 
v stredoveku? 
Možno bude pre mnohých prekvapujúce, že 
príprava dobových jedál ako aj stravovanie 
v stredovekej kuchyni v mnohom zodpovedalo 
prísnym kritériám dnešnej zdravej výživy. Podľa 
nutričnej terapeutky Tamary Starnovskej „išlo 
o výživu bohatú nielen na vlákninu, ale aj na 
minerály a niektoré vitamíny, teda výživu zdra-
všiu ako dnes“. Predstavme si aspoň v skratke 
zákulisie stredovekého kulinárskeho umenia. 
Stredovekú kuchyňu spočiatku predstavovalo 
otvorené ohnisko uprostred miestnosti pod 
najvyšším bodom budovy. Dym počas varenia 
unikal iba dierou v strope, čo spôsobovalo, že 
miestnosti boli zadymené, temné, špinavé od 
sadzí, preto dostali názov „čierna kuchyňa“. 
S príchodom komínov sa ohnisko premiestni-
lo k niektorej zo stien, a vznikali tak prvé krby 
z malty, tehál, kameňa. Jedlo sa pripravovalo 
v závesných kotlíkoch z bronzu, železa alebo 
medi (príprava jedál v medených kotlíkoch spô-
sobovala choroby ako poškodenie pečene, 
demenciu, kŕče a triašku z vtedy neznámych 
jedovatých látok, ktoré sa uvoľňovali z týchto 
nádob). Medzi rozšírené patrili aj keramické 
nádoby postavené na železných trojnožkách. 
V období neskorého stredoveku kuchyne po-
stupne strácali funkciu vyhrievania obytných 
priestorov, a začali sa presúvať do samostat-
ných miestností. To neplatilo pre chudobnejšie 
domácnosti. Naďalej sa bývalo aj varilo v jednej 
miestnosti. 
Varenie a obsluha v šľachtických rodinách bola 
doménou služobníctva. Na základe zručností 
sa stanovilo, kto bude kuchárom. Ako dokazu-
je množstvo záznamov, deľba práce sa začala 
v kláštoroch už v 11. storočí. Kulinárske umenie 
sa tak spoza múrov kláštorov rozšírilo aj do do-
mácností, kde sa i naďalej rozvíjalo až na úcty-
hodnú profesiu. Slovenským patrónom cuk-
rárov a kuchárov sa stal svätý Vavrinec alebo 
Laurentius. 
V skratke sme si priblížili, kde sa pripravovali 
pokrmy, ale nazrime jedným okom aj do stre-
dovekých tanierov, aby sme sa dozvedeli, aké 
druhy jedál požívali naši predkovia. Na stoloch 
nesmelo chýbať mäso. Pre stredovek bolo ty-
pické opekanie celého zvieraťa, ktoré násled-
ne naporcioval krájač. Spracovávali sa nielen 
jatočné zvieratá, ale predovšetkým divina. 
V období pôstu sa konzumovalo napr. aj mäso 
z bobra, nakoľko bobra považovali za rybu, 
pretože to, čo pláva, patrí medzi ryby. Možno to 
bola iba dobrá zámienka, ako si aj počas pôstu 
naplniť labužnícke bruchá. Pri prípravách 
sa nesnažili o zachovanie prirodzenej chuti, 
preto sa napríklad hovädzina pripravovala na 
spôsob mäsa z diviaka či jesetera, ktorý mal 
chutiť ako teľacina. V podstate malý kulinársky 
zázrak. Mäso sa často upravovalo s ovocím, 
medom, pri varení sa využíval špik aj jatočná 
krv. Z hydiny prevládali sliepky, kurčatá, ka-
púny či husi, z ulovených operencov bažanty, 
jarabice, prepelice a holuby. Najčastejším mä-

sitým pokrmom však ostávali ryby. Podávali sa 
solené, sušené, pečené i plnené. Z rybacích 
vnútorností sa varili polievky a kaše. Špecia-
litou boli aj šupiny máčané v octovom náleve, 
tzv. studená kyselica. Obľúbenými boli aj úhory 
a raky. Zo živočíšnych surovín dotvárala jedál-
níček mliečna strava – tvaroh, smotana a kys-
lé mlieko. V stredoveku sa pestovala pšenica, 
jačmeň, vzácnejšie pohánka a proso. Drvila sa 
z nej múka, piekol chlieb, z obilia sa pripravo-
vali aj placky, ktoré sa piekli na rozpálených 
kameňoch alebo v peci. Ďalšou úpravou obi-
lia bolo jeho praženie. Upražením sa obilie aj 
konzervovalo. Tento spôsob úpravy či prípravy 
bol známy najmä v dedinskom prostredí. Obľú-
benejšími typickými stredovekými špecialitami 
však boli kaše. Dochucovali sa bylinami, ko-
rením, zeleninou aj hubami. Sladké kaše boli 
veľmi vzácne a niekedy predstavovali aj sláv-
nostné jedlo. Farba kaše závisela od toho, aké 
prísady sa použili. Boli to napríklad jahody, če-
rešne, slivkový lekvár, zelený petržlen či brus-
nice. Najslávnostnejšou bola tzv. štvorfarebná 
kaša zafarbená šafranom, hrozienkami a bie-
la bez prísad. Kaše sa pripravovali aj z kvetín 
čerstvej ruže, ktoré sa ochucovali medom, 
maslom a vínom. K stredoveku neodmysliteľ-
ne patrila aj zelenina. Konzumovala sa surová, 
varená alebo sa konzervovala solením a kvase-
ním. K príprave jedál sa používali aj neobvyklé 
rastlinné druhy ako šťaveľ a žihľava. Najviac 
rozšírenou bola kapusta, možno aj preto, že sa 
v kvasenej podobe dala dlhodobo uchovávať. 
Ďalšími bola cibuľa (obzvlášť červená), chren, 
cesnak, rasca, horčica, bobkový list, kel, špe-
nát, hrach, petržlen, zelený šalát, zeler a uhor-
ky. Veľkej obľube sa tešilo aj ovocie. Na našom 
území sa oberali hrušky, jablká, čerešne, viš-
ne, broskyne, slivky, drienky, trnky, ostružiny, 
maliny, jahody a borievky. Ovocie sa konzumo-
valo čerstvé, sušené alebo sa varil lekvár. Za 
falšovanie korenia vešali. Čierne korenie nebo-
lo v období stredoveku drahé, a preto sa na-
zývalo korenina chudoby. Z ďalších korenín sa 
dovážali: klinčeky, ďumbier, muškátový kvet, 
ale aj šafran, a to i napriek tomu, že sa pestoval 
u nás. Aristokracia však bažila predovšetkým 
po exotickom.... 
Ak si chcete ochutnať stredovek, nech sa páči: 
Kaša z jedlých gaštanov, 12. storočie, Európa 
Patrologia Latina. Kto má bolesti žalúdka, ten 
nech dlho povarí plody vo vode a potom nech 
ich rozmieša na kašu a zmieša s trochou múky, 
s vodou a pridá prášok zo sladkého drievka 
a o čosi menej prášku zo sladiču a znovu z toho 
uvarí kašu a tu nech je. Vyčistí to jeho žalúdok 
a urobí ho silným. 
3–5 jedlých gaštanov, 3 lyžice múky (najlep-
šie špaldovej), 1,5 lyžice práškového sladkého 
drievka alebo anízu a prášok zo sladiča. Gašta-
ny olúp a uvar do mäkka (20–30 minút), potom 
ich roztlč alebo rozmiešaj, vlož do trochy vody, 
pridaj múku, sladké drievko a prášok zo sladi-
ča. Všetko dôkladne premiešaj, priveď k varu 
a var tak dlho, pokiaľ sa zo zmesi nestane kaša.

Silvia Hlavová
Zdroj: Stredoveká kuchárka, 

Vychutnajte si stredovek – Miloš Jesenský.  

Stredoveké kulinárstvo

Obr.: Hrad Beckov 
         Festival dobovej kuchyne 2019

tové skalps a je favoritom olympijských hier v To-
kiu. Je autorom najťažšej cesty sveta v nórskom 
superprevise s názvom „Silence“. Pred pár 
dňami mi Tomáš zavolal radostnú novinu – su-
perman Adam príde do Beckova. Jeho návštevu 
by som prirovnal, ako keby k nám zavítal Lionel 
Messi alebo Peter Sagan.

Stalo sa to dnes, 30.6.2020. Adam sa pokúsil 
vyliezť najčistejším štýlom OS – teda na prvý ná-
por a bez predchádzajúceho napozerania – túto 
obtiažnu trasu. Následne dal niekoľko pokusov 
na predĺženie. Adam predviedol nádvoriu Kúrie 
úžasné divadlo. Pre zasvätených, ale aj lajkov, 
fakt, životný zážitok pozorovať pohyby človeka 
po chytoch a stupoch, ktoré odspodu nemáte 
šancu ani postrehnúť. To všetko v previsnutom 
a exponovanom pilieri 30 - 50 metrov nad ze-
mou. Adam má svoj profesionálny filmársky tím 
dvoch kamier a dronu. Z tohoto výkonu čoskoro 
pripravia aj filmový dokument, ktorý bude voľne 
prístupný na youtube. Odporúčam si dať do vy-
hľadávača od polky júla meno Adam Ondra a 
Beckov. Rovno prezradím, že táto návšteva nie 
je jeho posledná na Beckove. Prečo? To sa doz-
viete práve v tomto pripravovanom filme. 

Peter Ondrejovič



Lymská borelióza je infekčné ochorenie. Patrí 
medzi najčastejšie zoonózy prenášané kliešťa-
mi. Na človeka sa prenáša infikovaným kliešťom 
rodu Ixodes. Na prenos infekcie je potrebné 
dostatočne dlhé pricicanie kliešťa. Udáva sa 
niekoľko hodín (12 hodín) až niekoľko dní. Najz-
námejšími príznakmi včasnej lokalizovanej formy 
je migrujúci erytém (Erythema migrans EM) – 
považuje sa za I. štádium.

Ide o erytém (začervenanie) s častým centrál-
nym vyblednutím. Erytém sa objaví 3 – 30 dní 
po prisatí kliešťa v mieste jeho prisatia. Má buď 
celistvý alebo mapovitý vzhľad. Koža je neboles-
tivá a teplejšia než zdravé okolie, niekedy mierne 
svrbí. Erytémy sa môžu objaviť aj na iných mies-
tach (preto migrans).

Toto môže byť sprevádzané bolesťami svalov, 
zhybov, únavou, bolesťami hlavy, zvýšenou te-
lesnou teplotou a zväčšením regionálnych lymfa-
tických uzlín. Dôležité je odlíšiť zápalovú reakciu 
v mieste prisatia kliešťa. Drobné začervenanie, 
ako reakcia na mechanické poškodenie pri ci-
caní, je niekedy bolestivé do priemeru 1,5 cm. 

Začervenanie sa objaví po 6 až 24 hodinách po 
pricicaní kliešťa alebo po jeho odstránení. Ak 
začervenanie neprejde do erythema migrans, 
netreba ho liečiť.

Medzi	II.	štádium	patrí:	

Neuroborelióza – je postihnutie nervového sys-
tému boréliovou infekciou. Prejavuje sa ako me-
ningitída (zápal mozgových blán) – s alebo bez 
parézy, rozumej ochrnutie, tvárového nervu 
(nervov).

Lymská artritída – zápal kĺbu – je opuch  jedné-
ho alebo viacerých veľkých kĺbov, príležitostne 
progredujúce do chronického zápalu.

Očná forma lymskej boreliózy sa môže prejaviť 
v ktoromkoľvek štádiu ochorenia. Zriedka však 
vo včasnom štádiu. Postihuje ktorékoľvek časti 
oka, prejaví sa ako konjunktivitída, neskôr ako 
uveitída – zápaly oka – s príznakmi červeného 
oka. Neskôr sa objavujú  bolesti očí, bolesti pri 
pohyboch očí, dvojité videnie, rozmazané vide-
nie a zhoršené videnie. 

Diagnostika

Základom diagnózy bývajú obvykle klinické 
príznaky, hlavne prítomnosť erytému – za-
červeňania. Významná je aj anamnéza pricicania 
kliešťa, ktorá však nemusí byť prítomná v prípa-
de napadnutia nižšími vývojovými štádiami kliešťa 
(larva, nymfa). Tiež je dôležitá laboratórna dia-
gnostika protilátok.

Liečba

Lymská choroba je ochorenie, ktoré vieme liečiť 
antibiotikami. Včasné zahájenie liečby do znač-
nej miery podmieňuje jej účinnosť a rozhoduje 
o vývoji ochorenia. Dôležitá je spolupráca prak-
tického lekára, mikrobiológa, neurológa, infek-
tológa a samotného pacienta.

   MUDr. Lenka Benáková

Bakteriálne a najmä vírusové infekcie znižujú 
imunitu človeka, vrátane slizníc ústnej dutiny.

Medzi ústnou dutinou a pľúcami dochádza aj u 
zdravých jedincov k cirkulácii baktérií. Do pľúc 
sa vdychovaním dostávajú baktérie zo zubného 
povlaku a z ústnej dutiny. Pri výdychu sa baktérie 
z pľúc dostávajú do ústnej dutiny a usádzajú sa 
na povrchu zubov a okolitých ďasnách.

Pri infekčných ochoreniach vyvolaných bakté-
riami, ako je nádcha, angína, zápal priedušiek 
a pľúc, ale najmä pri vírusových ochoreniach, 
ako je chrípka, ale aj ochorenie COVID-19, 
sa výrazne zvyšuje počet infekčných častíc  
v ústach. Ústna hygiena je u pacientov s týmito 
ochoreniami, najmä vo fáze horúčok, znížená 
alebo úplne chýba. Zubný plak predstavuje re-
zervoár cirkulujúcich infekčných častíc z pľúc, 
pričom ich počet znásobuje kašeľ.

Denne používame zubné kefky a aj keď vlákna 
zubnej kefky sú zhotovené zo syntetických vlá-
ken, napriek tomu sa na nich usádzajú baktérie. 
Tieto pochádzajú z ústnej dutiny, ale aj z ovzdu-
šia, kde sa nachádzajú. 

Aké chyby nesmieme robiť:

• Zubnú kefku po použití dôkladne opláchnite 
čistou teplou vodou a uložte ju do zvislej polohy 
hlavičkou s vláknami nahor, aby voľne vyschla.

• Nikdy nedávajte kryt na zubnú kefku – tento 
slúži len pri transporte zubnej kefky, napr. pri 
cestovaní.

• V mnohých kúpeľniach dnes sú umiestnené 
aj toaletné misy. Najväčšou chybou je, ak sa 
WC spláchne skôr ako sa zatvorí vrchný poklop. 
Niektoré baktérie a vírusy z ľudských výlučkov 
sa šíria vzduchom a usádzajú sa aj na zubných 
kefkách (štúdie, ktoré mikrobiologicky vyšetrili 
zubné kefky).

• Ak je v rodine niekto postihnutý infekčným 
ochorením, je potrebné jeho zubnú kefku odde-
liť od ostatných, ktoré sú umiestnené v spoloč-
nom pohári.

Dôležitá je pravidelná výmena zubnej kefky. 
Ideálne každé 3 mesiace. Výnimkou je infekč-
né ochorenie, vtedy musíte kefku vyhodiť hneď, 
keď vyzdraviete.

„Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie“.
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Zdravotná	rubirka	- Lymská borelióza

Hygiena ústnej dutiny pri infekčných 
ochoreniach

Chcela by som vysloviť veľké poďakovanie sest-
ričkám z Charity v Beckove za ušitie a darovanie 
veľkého množstva kvalitných ochranných rúšok 
pre našu ambulanciu, ktoré sme potom násled-
ne rozdali našim pacientom. Srdečne ďakujeme!  

   MUDr. Lenka Benáková

Poďakovanie

 MDDr. Matúš Gašpar

V tejto rybárskej sezóne sa výnimočne darí Mi-
chalovi Čaňovi – po vyše 24 kilovom kaprovi 
v polovici júna ulovil na Zelenej Vode nádher-
ného amura – „rybička“ mala 28,60 kg a 122 
cm.

Úspešná rybárska 
sezóna

PZ Hurban 
Beckov informuje,

Oblastná výstava 
nemeckých ovčiakov

 Foto: Peter Čaňo

Dňa 27. júna 2020 sa vo firme Klimat – Beckov 
587, konala oblastná výstava nemeckých ovčia-
kov, ktorej sa zúčastnilo 96 psíkov. Firme Klimat 
pri zabezpečovaní tohto podujatia sponzorsky 
pomohlo aj PZ Hurban Beckov. Výstava sa koná 
každoročne a sú na ňu len kladné ohlasy. 

   PH

  Ján Skovajsa, Marek Čaňo a Zdenko Čaňo

že na základe nariadenia Okresného úradu poľ-
nohospodárskeho a lesného odboru v Novom 
Meste nad Váhom a na základe vyhlásenia štát-
nej ochrany prírody dňom 30. júna 2020 začí-
na s likvidáciou inváznych a jedovatých rastlín 
(durmna a pod.), hlavne v okolí kŕmnych zaria-
dení a vnadísk. 

   PH
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V časopise Poľovníctvo a rybárstvo, ročník 72, 
č.6/2020, mesiac máj, ma zaujal rozhovor pod 
názvom Poľovníctvo pre les! novonastúpeného 
ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
lesníka Jána Mičovského so šéfredaktorom 
PaR Tiborom Benčičom. Som členom SPZ od r. 
1972 a funkcionár PZ v Beckove, čiže sa môžem 
k poľovníctvu v našej obci zodpovedne vyjadriť. 
Škody spôsobované zverou na poľnohospo-
dárskych a lesných kultúrach boli aj budú, ich 
veľkosť však závisí od nás, poľovníkov, hospo-
dárov na poli a v lesoch. Jelenia a diviačia zver 
má veľký rádius pohybu, pri ktorom prechádza 
cez polia a lesy, kde sa živí tým, čo nájde. Vždy 
dá prednosť ľahko získaným plodinám, ako je ku-
kurica a podobne, pred ohryzom rôznych kríkov 
a pasením sa na lúkach. Turistika, motorizmus, 
cyklistika, zber húb, keď sa vykonáva masovo, 
vo veľkom a hlučne, zver vyrušuje a spoločne za 
pomoci škodnej zveri je zrážaná do čried, a tie-
to zostávajú v kľude v tichých častiach chotára, 
kde spôsobujú škody. Zver potom v čriedach do-
chádza na zimné stanovište, kde je zvyknutá pre-
žiť, a v tomto období ju musíme prikrmovať, aby 
nespôsobovala škody. V katastri obce, a teda 
aj v poľovnom revíri Beckov, sa les nevysádza, 
obnova je ponechaná na samonálet. Ostatná 
výchovná činnosť lesa sa vykonáva motorovou 
pílou a mechanizmami k produkcii paliva. 

Odlov zveri sa vykonáva podľa schválených plá-
nov chovu a lovu, predpísanými okresným úra-
dom PLO Nové Mesto nad Váhom, ktorý vždy 
plníme do detailu a štatistiku neskresľujeme. 
Starostlivosť o zver v dobe strádania, čo je od 
decembra do februára nasledujúceho roka, vy-
konávame tiež podľa schváleného plánu OÚ PLO 
Nové Mesto nad Váhom. 
Pána ministra podporujem a aj môj okruh poľov-
níkov, aby sa zasadil o prehodnotenie kritérií 
odstrelu jeleňov, ktoré sú veľmi prísne a nepro-
spievajú k znižovaniu stavov jelenej zveri. Pokuty 
za nesprávny odstrel znižovaniu stavov nena-
pomáhajú. Treba znovu zaviesť jednu organizá-
ciu poľovníkov, a to Slovenský poľovnícky zväz. 
Poľovnícke združenia vo väčšine obcí sa aktívne 
zúčastňujú pri ich činnostiach a napomáhajú pri 
ich rozvoji. Členovia les chránia, čistia a nahlasu-
jú väčšie čierne skládky odpadu. 
Záverom treba brať do úvahy, že zveri ubúda, jej 
prirodzené prostredie hlavne stavebnou činnos-
ťou, výstavbou infraštruktúry na úrodných poliach 
bez akéhokoľvek rešpektu k jej potrebám. Verím, 
že pán minister je starý „profík“ znalý problému 
a pomôže zlepšiť poľovníctvo na Slovensku.
V tomto roku na základe pandémie sú spoločen-
ské podujatia v mesiaci poľovníctva ešte zakáza-
né, všetko si vynahradíme v budúcom roku. 

   Pavol Hladký

Výskyt pozitívnych vzoriek je na Východnom 
Slovensku v oblasti Trebišova, Rožňavy a 
Lučenca. Jeden pozitívny kus bol nájdený 
v poľovnom revíry v k. ú. Košice Mesto. Kvôli 
tomu v Košiciach zasadal výbor na čele s mi-
nistrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Jánom Mičovským a najvyšší šéf regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy Miloš Mašlej. 
Poľovníkov zastupoval p. Haščák a veterinárnu 
obec MVDr. Ciberej. Rozhodnuté bolo aktívne 

vykonávať odstrel všetkej diviačej zveri, čiže 
čo najviac ju utlmiť. V poľovnom revíri Beckov, 
k.ú. Beckov, bol do dnešnej doby ulovený väčší 
počet diviačej zveri, ani jeden kus nebol pozi-
tívny. 
   V prípade nálezu uhynutej diviačej zveri vyro-
zumejte poľovného hospodára Pavla Hladkého 
alebo jeho pomocníka Mareka Čaňa. 

   PH

Jún - mesiac poľovníctva

PZ Hurban Beckov - informácia pre 
občanov týkajúca sa afrického moru 

diviačej zveri

Na náučnom chodníku

Dubáková sezóna

Úžas z krásneho výhľadu na Beckov pri infor-
mačnej tabuli 2 – Les a jeho obyvatelia vystrie-
da úžas nad niečím vandalizmom...

Konečne napršalo a už to začalo. Dubáková se-
zóna. Nevydržala som i napriek tomu, že pršalo. 
Natrela som sa octom proti „klieštom“ a vyrazila 
do hôr nad Soblahovom. Prestalo pršať, bolo 
blato, ale nebola som jediný nedočkavý hrí-
bar. Nešla som ďaleko, len z kraja lesa, lebo 
som bola sama a bála som sa, ale oplatilo sa, 
11 krásnych dubáčikov, ako vymaľovaných. 
Ale doma, pri čistení, som zistila, že nožičky sú 
červivé. Spomenula som si, čo mi hovoril jeden 
skúsený hríbar, ktorý má tiež korene v Beckove, 
môj bývalý kolega Štefan Vazovan, pilot. Na jar 
sú červivé preto, že nejaké mušky nanesú va-
jíčka do hríbov, a potom sú larvy a červivé hríby. 
On chodí na dubáky zásadne na jeseň, vtedy 
sú zdravé. Ale kto by vydržal do jesene? Dubá-
ky sa dajú sušiť do vianočnej kapustnice, ale 
spolužiačka z Tatier mi poradila super recept: 
dubáčiky umyť, nakrájať na plátky, vynikajúce 
sú maličké aj celé, a jednoducho ich zmraziť. V 
kapustnici sú ako čerstvé. 

Dubáky sa teda sušia, zmrazujú, niekto ich aj 
zavára, robí sa z nich praženica a aj vynikajúca 
omáčka k mäsu. Vynikajúce sú aj obalené v tro-
jobale ako rezne a vysmažené. 

Pridávam recept na dubákovú omáčku. 500g 
dubákov, 80g masla, 60g hladká múka, 100ml 
vývar alebo biele víno, 1ks cibuľa, 2ks celé či-
erne korenie, 2ks celé nové korenie, soľ... a ja 
pridávam vždy aj bobkový list. 

Cibuľu nadrobno nakrájame a udusíme na kúsku 
masla do zlatožlta, pridáme dubáky pokrájané 
na väčšie kúsky, celé čierne korenie, celé nové 
korenie a dusíme približne 20 minút. Zo zvyšku 
masla a múky urobíme svetlú zápražku, ktorú 
zriedime vývarom a pridáme ju k uduseným du-
bákom. Nakoniec pridáme smotanu, necháme 
zovrieť a odstavíme. Na omáčku môžeme použiť 
ľubovoľné huby, nielen dubáky.

Mgr. Jarmila Ondrejovičová, text a foto

DJ



20 www.obec-beckov.sk číslo 3 - jún 2020Beckovské NOVINY

BECKOVSKÉ	NOVINY - dvojmesačník. Vydáva Obec Beckov, IČO 00 311 413. BN č. 3/2020 vyšli 30. 6. 2020. Ročník XXV. Cena: 0,27€
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. Šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová. Redakč-
ná rada BN: Silvia Hlavová, Ing. Darina Jarábková, Zuzana Tehlárová. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň J+K, Trenčín, Opatovská 41.
Web-stránka obce: www.obec-beckov.sk. Za obsah článkov zodpovedajú autori.

Od poslednej informácie o beckovských ochran-
coch prírody a krajiny uplynulo už 15 mesiacov. 
Spomínal som, že očakávame komplikovanejší 
ťah ropúch a predpovede sa aj naplnili. Ťah pre-
biehal vplyvom klimatických zmien 35 dní s troma 
prerušeniami, striedali sa periodicky teplejšie dni 
s chladnými. Najviac na žaby pôsobili nočné tep-
loty od +5°C a nižšie, kedy už neťahajú k vode. 
Prenesených bolo 2326 ropúch a len dva sko-
kani hnedí. Úhyn 24 žiab predstavoval len 1%, 
patril k najmenším. Tohtoročným počtom prene-
sených žiab sme sa dostali spätne do roku 2004 
až 2005, je to celoslovenský jav. Na spomína-
nom úbytku populácie žiab sa podpisuje počasie, 
narastajúci počet rýb na štrkovisku Bodovka II. 
a choroby. Celkove sa ťahu a odchytu žiab zú-
častnilo 6 ľudí, z toho dvaja pracovníci CHKO 
Biele Karpaty, dvaja sympatizanti a dvaja naši 
členovia P. Kaplavka a V. Maslo. Tento počet bol 
dostatočný  aj zásluhou postavených zábran. Od 
roku 1986 sme už preniesli 95 569  žiab.

V praktickej ochrane prírody sme pokračovali 
v údržbe genofondovej orchideovej plochy pri 
Váhu a Satinovej lúky, kde boli pokosené výmlad-
ky a sčasti aj stará tráva. Pod Skalkou a na Po-
niklecovej medzi boli pokosené výmladky dubov, 
liesok a bazy čiernej. V sade v PR Beckovské 
Skalice sme orezali polámané stromy a haluze 
odviezli na kopu, kde zhnijú; previedli S. Jelínek 
z Kálnice, V. Maslo a M. Pádivý z Trenčína. 
Spolu s dobrovoľnými strážcami prírody a M.Pádi-

vým sme vyrezali kraj orchideovej lúky pod spra-
šovou stienkou a následne boli haluze spálené. 
Problémy s odpadkami sa nevyhýbajú ani reze-
rvácii, už 3 krát sme ich v tomto roku zberali. Pri 
Kríži a na priľahlej orchideovej lúke sa stretávame 
s veľkým problémom – nepovolených vjazdov 
osobných automobilov na lúku v rezervácii so  
4. stupňom ochrany. Takýto vstup je kvalifikovaný 
podľa Z. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody ako 
trestný čin a rieši ho polícia a okresný úrad až 
300 EUR pokutou. Pri polícii vznikla Enviromen-
tálna polícia na vyhľadávanie a riešenie trestnej 
činnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane príro-
dy.  Na zabránenie vstupu sme pri Kríži vybudo-
vali provizórnu zábranu z oplotkov, ktorá bude po 
vybavení povolení nahradená drevenou.

Pokračujeme i v monitoringu orchideí v beckov-
skom chotári. Najzaujímavejšou bola Prírodná 
rezervácia Sychrov, kde sa  podarilo nájsť pre 
Beckov nový druh (už 19) – prilbovku dlholis-
tú (cephalanthera longifolia) – 3 kvitnúce a 10 
sterilných, taktiež sme našli nový druh pre reze-
rváciu – vemeník dvojlistý (plathanthera bifolia) 
– 8 kvitnúcich rastlín. Celkove je v rezervácii 5 
druhov orchideí. Táto jar sa nepriaznivo prejavila 
na červenohlave obyčajnom (anacamptis morio), 
ktorý vo veľkom suchu ani na Lipkách nevykvitol. 
Na genofondovej ploche Bukovinky vstavač ble-
dý (orchis pállens) kvitol len sporadicky, ale na 
plešinách vyrástlo 23 kusov a jeden obrovský 40 
cm, čo je vzácnosť a maximum oproti bežným 15 

až 20 cm. Vstavaču vojenskému (orchis militaris) 
sa najlepšie darilo v tieni stromov a kríkov v PR 
B. Skalice. Na Satinovej lúke, ktorá je zatienená, 
vyrástlo 20 vstavačov vojenských, doteraz najvi-
ac. Podobne rekord padol aj pri Váhu s 86 kusmi 
vstavača vojenského, zaznamenal sa tu prvonález 
neotinei trojzubej (neotinea tridentata), jeden kus.
Našu najvzácnejšiu orchideu hmyzovník Holuby-
ho (ophrys hulubiana András) sme zmonitorovali 
27. februára – spočítaných bolo 16 listových 
ružíc, doteraz najviac. Je to orchidea z oblasti 
Stredozemného mora, ktorá listovú ružicu vytvára 
už v jeseni. Na lokalite sme redukovali zatienenie 
a odstránila sa vrstva  machu.
V minulom článku spomínaný kruštík prehliadaný 
(epipactis neglecta Kümpel) po konzultáciách 
s J. Vlčkom a P. Batouškom zameníme za kruštík 
Leuteho (epipactis leutei Robatsch). Na Šimkovej 
lúke bola potvrdená nová lokalita kruštíka drobno-
listého (epipactis microphyla) – 3 ks.

  

Nepriaznivé podmienky sa na jar podpísali aj na 
kvitnutí ponikleca, vykvitla len 1/3 poniklecov, 
dva trsy boli vykopané. Hlaváčik jarný kvitol hoj-
ne, ale vplyvom chladného počasia a prízemných 
mrazov  mal nízke stopky a predĺžila sa doba kvit-
nutia.
Na náučnom chodníku Beckovské Skalice sa vy-
menil mechanicky poškodený stojan tabule č.5. 
Tento sme premiestnili na vhodnejšie miesto.

   Text a foto In. Viliam Maslo

Prejavujú sa klimatické zmeny aj v beckovskej prírode?

Zábrana pri kríži Vemenník dvojlistý Sychrov

Vemenník dvojlistý

Orchideová lúka pri kríži - vyrezané kríčie

Sad v PR Beckovské Skalice

Listová ružica Vemenníka dvojlistého


