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 Dobový sprievod obcou zaèína o 10,30 hod. pri kúrii 
Ambrovec, odkia¾ smeruje na hrad, kde otvárame podu-
jatie príchodom šermiarov. Poèas dòa sa môžete tešiś na 
šermiarske vystúpenia, tance a dobový tábor takých roz-

merov, aký ešte na hrade Beckov nebol. O 13.00 hod. 
sme si pre vás pripravili prednášku odborníèky na Stibo-
rovcov - na tému Stiborovci a udelenie práv na hrad bude 
hovoriś PhDr. Daniela Dvoøáková, DrSc.

630. výroèie udelenia práv na Beckovský hrad
Žigmundom Luxemburským

vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc
oslávime 21. júla 2018 

Výstava Draci a Drakobijci Stibor zo Stiboríc



 Separovanie textilu v našej obci prevádzkuje Nadácia ECO textil. Oble-
èenie i hraèky vïaka nej konèia v niektorých krajinách Afriky a Ázie, tie 
v lepšom stave aj v second handoch u nás a zahranièí a textil, ktorý je už 
nenosite¾ný, ide na ïalšie spracovanie. 
 Nadáciu založila po¾ská spoloènosś Wtórpol v roku 1992, na Slovensku 
funguje od roku 2012. Jej cie¾om je všestranná pomoc deśom a mládeži 
s postihnutím rôzneho druhu. Predajom textilu zarába na svoju èinnosś 
(autá, pohonné hmoty, zamestnanci v Po¾sku, na Slovensku, Maïarsku, 
Èesku a inde). Kontajnery vyberajú raz za tri týždne. 
 Význam zberu použitého textilu je v oblasti charity a životného prostre-
dia, keïže vïaka separácii tisíce ton textilu nekonèia na skládkach, ale 
nájdu si ïalšieho používate¾a èi spracovate¾a.    DB

Nadácia ECO textil
 Poslanci na 31. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov 
dòa 18.5.2018 schválili nasledovné uznesenia:
uz. è. 337/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 23.3.2018 bez 
pripomienok.
uz. è. 338/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
riadite¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove k aktuálnym otázkam základnej 
a materskej školy. 
b) Obecné zastupite¾stvo odporuèilo riadite¾ovi ZŠ s MŠ vypracovaś a pre-
dložiś návrh opatrení pre zabránenie vzniku šikany a nevhodného správania 
žiakov s predkladaním mesaèného vyhodnotenia plnenia opatrení. 
c) Obecné zastupite¾stvo odporuèilo riadite¾ovi ZŠ s MŠ zriadiś v priestoroch 
školy schránku na sśažnosti, ktoré sa budú riešiś na Rade školy. 
d) Obecné zastupite¾stvo odporuèilo riadite¾ovi ZŠ s MŠ predložiś návrh tech-
nických opatrení s odhadovaným rozpoètom - kamerový systém, v súlade so 
zákonom è.18/2018 o ochrane osobných údajov.
uz. è. 339/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś 
spoloènosti ANVIK s.r.o., Tolstého 5, Bratislava na realizáciu projektu výstav-
by chát na Zelenej vode.
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo zámer spracovaś Územný plán zóny Zelená 
voda - Stred za podmienok, že všetky náklady spojené s obstaraním územno-
plánovacej dokumentácie bude hradiś investor. Rovnako všetky náklady spo-
jené s vybudovaním inžinierskych sietí bude hradiś investor.
uz. è. 340/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo schválilo Plán kontrolnej èin-
nosti hlavnej kontrolórky obce na  II. polrok 2018.
b) Obecné zastupite¾stvo oprávnilo hlavnú kontrolórku obce Beckov vykoná-
vaś finanènú kontrolu v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o 
finanènej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
na obecnom úrade, v organizáciách v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, 
u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú úèasś a iných osôb, ktoré 
nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na 
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, a kontrolu iných osôb, 
ktorým boli poskytnuté úèelové dotácie z rozpoètu obce v rozsahu nakladania 
s urèenými finanènými prostriedkami, pod¾a schváleného plánu kontrol.  
uz. è. 341/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Výroènú správu 
o èinnosti DHZO Beckov za rok 2017 bez pripomienok.
uz. è. 342/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o cenovej ponuke na kamerový systém v obci.
uz. è. 343/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo návrh na udelenie Èest-
ného obèianstva obce Beckov prof. Petrovi Šutovskému za mimoriadne pra-
covné úspechy vo svete.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo predkladate¾om návrhov na Cenu obce, aby 
tento návrh predložili do ïalšieho zasadnutia obecného zastupite¾stva do 29. 
6. 2018.
uz. è. 344/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo finanènú spoluúèasś 
obce na vybudovanie cesty na NKP hrad Beckov navýšiś o 5 000 euro.

  Spracovala: A. Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
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 Pri poh¾ade na obleèenie nakopené ved¾a kontajnera na zber textilu pri 
Jednote, máme pocit, že nádoba praská vo švíkoch. Ale zdanie klame. Miesta 
v nej býva dosś, len niekedy sa nepodarí balíèky s obleèením na charitu bez-
problémovo vložiś do vnútra. Tak ich obèania položia ved¾a, lenže to zase ved¾a 
hlavnej cesty nevyzerá dobre a, èo je dôležitejšie, šatstvo sa môže znehodnotiś 
prípadným dažïom alebo inak (druhý kontajner je ved¾a obecnej prevádzky). 
Poviete si, preèo o tom píšeme? Nepísali by sme, keby aj takáto drobnosś 
nevyvolávala zlý dojem. A pritom mnohí ani nevedia, že sú to práve pracovníci 
obecnej prevádzky, ktorí nakoniec obleèenie zo zeme odpracú... Možno by 
staèilo vynaložiś viac námahy pri snahe o vloženie textilu do vnútra kontajnera 
(opakovane položiś na plochu a zdvihnutím madla vysypaś obsah dnu). A keï to 
nejde (nádoba je naozaj plná), požiadaś pracovníkov prevádzky o umiestnenie 
v zbernom dvore OP. Kontakt len v prac. èase: 0908 149 591. Ïakujeme! DB

Neposlušný kontajner?

 Vážení obèania, ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber 
odpadov pod¾a nového zákona o odpadoch. Triedenie odpadov je jednodu-
ché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré 
zanecháme našim deśom a vnúèatám. Preto sa pri každom nákupe zamyslite, 
èi tú vec naozaj potrebujete a zvo¾te radšej nákup bez obalov. Z každého 
tovaru raz vznikne odpad, alebo odpad z obalov, alebo odpad z elektrozaria-
dení, alebo pneumatík. Aj vy môžete prispieś k ochrane životného prostredia 
triedením odpadu. Dnes vás oboznámime s tým,  ako správne triediś.   
Do zbernej nádoby žltej farby dávame plasty (alebo do plastových vriec)
Zbierajú sa: PET f¾aše z nápojov v stlaèenom stave, sáèky, èisté fólie, igeli-
tové sáèky a tašky, plastové obaly od potravín, kozmetiky, aviváže, pracích a 
èistiacich prostriedkov, plastové nádoby a pod.
Nepatria sem: obaly zneèistené nebezpeènými látkami (napr. so zvyškami z 
farieb, olejov, chemikálií), obaly od mastných potravín, guma, plexisklo, pod-
lahoviny, plastové obrusy s textíliou, fólie so zvyškami stavebných látok, poly-
styrén, hadice, plastový nábytok.
Do zbernej nádoby zelenej farby dávame sklo
Zbierajú sa: sklené poháre od zaváranín, nevratné sklené f¾aše od nealko 
nápojov, piva a vína, okenné a tabu¾ové sklo, sklené nádoby od šampónov, 
kozmetiky a potravín bez plastových alebo kovových uzáverov, sklené poháre 
na pitie, sklené vázy. Vratné f¾aše je potrebné vrátiś do predajne.
Nepatria sem: zrkadlá, žiarovky, žiarivky, drôtené sklo, porcelán, keramika, 
auto-sklá, kovové a plastové uzávery od fliaš a iné neèistoty.     
Do zbernej nádoby modrej farby dávame papier 
Zbierajú sa: noviny, èasopisy, reklamné letáky, prospekty, brožúry, katalógy, 
knihy, adresáre, zošity, telefónne zoznamy, kancelársky papier, papierové 
sáèky a tašky, krabice z hladkej alebo vlnitej lepenky - rozrezané, poskladané, 
stlaèené alebo zošliapnuté.
Nepatria sem: mokrý papier, mastný papier, pergamenový papier, asfaltový 
papier a lepenka, hygienicky závadný papier, použité plienky a hygienické 
potreby, papier zneèistený zvyškami potravín a iné neèistoty.                                                                   
Do zbernej nádoby èervenej farby dávame kovy 
Zbierajú sa: vyèistené konzervy z kompótov a potravín, plechovky od piva a 
energetických nápojov, vieèka a kovové uzávery, nezneèistený alobal, hrnce, 
príbory, náradie, malé kovové výrobky a súèiastky zo železa, hliníka a pod. 
Plechovky je potrebné stlaèiś alebo zošliapnuś.
Nepatria sem: kovové obaly zneèistené potravinami, tetrapakové obaly od 
mlieka, džúsov a pod., ve¾ké a śažké kovové èasti, kovové obaly od nebez-
peèných látok, farieb, sprejov, olejov a pod.
Tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály = VKM) sa zbierajú v zber-
ných nádobách oranžovej farby (prípadne spolu s plastami alebo spolu s 
papierom)
Zbierajú sa: obaly s džúsov, mlieka, smotany, vína, pochutín a pod. Obaly 
odporúèame a vypláchnuś, prerezaś po dåžke, rozložiś rohy a stlaèiś.
Nepatria sem: obaly zneèistené zvyškami potravín, iné druhy obalov 
a výrobkov.
Odpad z elektrospotrebièov odneste na zberné miesto urèené obcou ale-
bo späś do predajne. Elektroodpad musí byś kompletný, nerozobratý a èistý. 
Nesmie sa dávaś do nádob na zvyšný komunálny odpad.
Odpadové pneumatiky nepatria do prírody, ale môžete ich bezplatne odo-
vzdaś v pneuservise alebo odniesś späś k predajcovi. Pneumatiky musia byś 
èisté, nerozrezané a bez diskov.
Vážení obèania, ako sa dnes správame k prírode, tak sa nám to zajtra vráti. 
Nezabudnite, že separovanie je správne, užitoèné a jednoduché. 
 Separáciu v našej obci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov
NOWAS s.r.o.

Separujeme komunálny odpad 

 Termíny zasadnutí OZ v roku 2018 boli schválené OZ Obce Beckov 2. 
2. 2018 uznesením è. 320/2018. Sú uverejnené na web-stránke obce a 
face-booku obce, rovnako aj pozvánky na OZ a zápisnice z OZ.
29. jún 2018  /  14. september 2018  /  30. november 2018

Termíny zasadnutí
obecného zastupite¾stva  



BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
 Pre modernú dobu je pomerne príznaèné, že 
väèšina mladých ¾udí sa do svadby nehrnie. Štúdi-
um, cestovanie, kariéra, èi vlastné bývanie odsú-
vajú záujem o budovanie spoloèného života na 
ved¾ajšiu ko¾aj. Manželstvo nie je inštitúcia, ktorá 
by získavala na vážnosti, úcte a podpore spoloè-
nosti, skôr naopak. Neustále pribúda párov, ktoré 
žijú bez toho, aby vôbec niekedy plánovali uzatvoriś 
manželstvo. Množstvo z týchto ¾udí si však ani neu-
vedomuje právne dôsledky takéhoto spolužitia. Náš 
právny poriadok manželom jednoznaène u¾ahèuje 
množstvo životných situácií, èi už ide o hospodá-
renie s majetkom, rozhodovanie o spoloènej veci, 
dedenie, sociálne zabezpeèenie, zastúpenie pri 
bežných úkonoch a iné. Samozrejme, manželstvo 
prináša so sebou aj urèité úskalia. Ako raz povedal 
Oscar Wilde, jeho nevýhoda spoèíva v tom, že nás 
zbavuje sebectva.
 V dnešnom èlánku sa zameriame na inšti-
tút, ktorého cie¾om je zabezpeèiś rovnaké právne 
postavenie manželov po ekonomickej stránke. 
Jedná sa o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
a jeho základný právny rámec nájdeme v Obèian-
skom zákonníku. Bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, pre ktoré sa zvykne používaś skratka 
„BSM“, vzniká priamo zo zákona, z titulu uzatvo-
renia manželstva, a teda bez toho, aby manželia 
museli uzatvoriś nejakú ïalšiu zmluvu èi dohodu. 
Jeho podstata spoèíva v tom, že obaja manželia sú 
vlastníkmi vecí spoloène, bez urèenia podielov. Do 
spoloèného majetku manželov patria najmä hnu-
te¾né a nehnute¾né veci, ktoré nadobudol niektorý 
z manželov poèas manželstva (s urèitými zákonnými 
výnimkami), príjmy a úspory z práce èi podnikania, 
výhry zo športky, veci získané výhrou v lotérii a iné. 
 Spomenutú výnimku tvoria veci, ktoré v zmys-
le zákonných ustanovení do BSM nepatria. Jedná 
sa predovšetkým o darované a zdedené veci, ïalej 
o veci, ktoré pod¾a svojej povahy slúžia k výko-
nu povolania len jedného manželov a veci vyda-
né v reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý 
mal túto vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím 
manželstva. Znamená to napríklad, že ak za trva-
nia manželstva dôjde k darovaniu veci len jednému 
z manželov, nadobudne tento manžel dar do svojho 
výluèného vlastníctva. Aj v prípade, že by boli obda-
rovaní obaja manželia, nebude vec patriś do ich 
BSM, ale stanú sa len jej podielovými spoluvlastní-
kmi. Špecifické v tejto oblasti je aj darovanie medzi 
manželmi. Pokia¾ ide o spoloèný majetok, patriaci 
do BSM, je vylúèené, aby ho jeden z manželov 
daroval druhému. Do úvahy tak prichádza jedine 
darovanie veci, ktorej výluèným vlastníkom je len 
jeden z manželov.
 Keïže BSM je viazané na existenciu manžel-
stva, nepatria do neho ani veci, ktoré nadobudol 
niektorý z manželov pred uzatvorením manželstva. 
To platí, aj keby ich užívali obaja manželia spoloène. 
Veci, ktoré nadobudli spoloène pred uzatvore-
ním manželstva sú v podielovom spoluvlastníctve. 
V tomto oh¾ade je zvlášś problematické, ak dôjde 
k výstavbe spoloènej nehnute¾nosti ešte pred uza-
tvorením manželstva, prièom stavba bude dokon-
èená za jeho trvania. V prípade sporu, by otázku 
urèenia vlastníckeho práva k takejto stavbe musel 
posúdiś súd s oh¾adom na okamih vzniku stavby ako 
veci v právnom zmysle.     
 V súvislosti s vlastníctvom majetku pred uzavre-
tím manželstva sa èasto hovorí o tzv. predmanžel-
ských zmluvách. Mnohí sa mylne domnievajú, že 
týmto spôsobom, známym z amerických filmov, 
upravia svoje majetkové pomery pred uzatvorením 
manželstva. V našom právnom poriadku však inšti-

tút predmanželskej zmluvy neexistuje. Z uvedené-
ho dôvodu nie je možné dohodnúś sa na zmene èi 
obmedzení rozsahu spoloèného majetku ešte pred 
uzatvorením manželstva. Pred uzavretím manželstva 
totiž samotné BSM ani neexistuje. Zákon však pri-
púšśa, aby sa manželia po vzniku BSM dohodli na 
úprave jeho rozsahu, a to buï formou jeho zúženia 
alebo rozšírenia. 
 Dohodou o zúžení rozsahu BSM manželia 
môžu zúžiś rozsah BSM v porovnaní so zákonom. 
Napríklad sa môžu dohodnúś, že majetok nadobud-
nutý kúpou za trvania manželstva, nadobudne do 
svojho výluèného vlastníctva len jeden z nich, hoci 
by ho za obvyklých podmienok nadobudli spoloène 
do bezpodielového spoluvlastníctva. Praktický 
význam takejto dohody možno vidieś napríklad vte-
dy, keï je jeden z manželov živnostník a ruèí za svo-
je záväzky celým svojím majetkom. Ak by sa dostal 
do situácie, že nebude schopný uhrádzaś svoje 
dlhy, môžu veritelia uspokojiś svoje poh¾adávky aj 
z majetku patriaceho do BSM. Súèasśou BSM totiž 
nie sú len aktíva, ale aj poh¾adávky a dlhy manželov, 
ktoré vznikli po uzatvorení manželstva. Dohodou 
o zúžení BSM, tak možno ochrániś majetok pred 
možnou exekúciou. Takáto dohoda sa však musí 
uzavrieś vo forme notárskej zápisnice a vzśahuje sa 
na veci nadobudnuté po uzatvorení dohody. To zna-
mená, že majetok predtým patriaci do BSM zostáva 
naïalej v bezpodielovom spoluvlastníctve. Ak by 
manželia pred uzatvorením dohody o zúžení BSM 
kúpili napr. byt, ktorý už patrí do ich bezpodielového 
spoluvlastníctva, nemôžu následne uzavrieś dohodu 
o zúžení rozsahu BSM v tom zmysle, že výluènou 
vlastníèkou bytu sa stane manželka. 
 Tak ako je možné zúžiś rozsah BSM, zákonodar-
ca pripúšśa aj jeho rozšírenie nad rámec zákonných 
ustanovení. V zmysle dohody o rozšírení BSM môžu 
manželia zahrnúś do bezpodielového spoluvlastníc-
tva aj veci, ktoré by inak patrili do výluèného vlast-
níctva jedného z nich, napr. veci získané darom 
alebo ako dedièstvo. Aj táto dohoda však musí byś 
uzavretá vo forme notárskej zápisnice a nevzśahu-
je sa na veci nadobudnuté pred uzavretím dohody. 
Manželia sa napr. nemôžu dohodnúś, že zdedený 
dom, ktorý nadobudol do výluèného vlastníctva 
jeden z manželov pred uzavretím spomínanej doho-
dy, bude patriś do BSM.
Veci patriace do BSM užívajú manželia spoloène 
a rovnako sú povinní spoloène uhrádzaś náklady, 
ktoré sú spojené s užívaním spoloèných vecí. Bež-
né záležitosti môže vybavovaś každý z manželov sám 
a v ostatných veciach je potrebný súhlas oboch 
manželov. Ak by povedzme jeden z manželov predal 
vec znaènej hodnoty bez súhlasu druhého manžela, 
bol by takýto predaj neplatný. Manžel, ktorý neudelil 
súhlas na takýto predaj, by sa však musel domáhaś 
neplatnosti právneho úkonu.
 V prípade, že jeden z manželov zaène podnikaś 
a bude pritom používaś majetok patriaci do BSM, 
musí maś súhlas druhého manžela k používaniu toh-
to majetku. Ak mu tento súhlas manžel udelí, nepo-
trebuje manžel, ktorý podniká jeho opätovný súhlas 
na ïalšie úkony súvisiace s podnikaním. Nako¾ko 
podnikanie so sebou prináša riziko neistého výsled-
ku, môže manžel, ktorý nepodniká, ochrániś spoloè-
ný majetok tým spôsobom, že podá na súd návrh na 
zrušenie BSM. Zrušením BSM prestávajú manželia 
nadobúdaś majetok do bezpodielového spoluvlast-
níctva, v dôsledku èoho je možné zabrániś negatív-
nemu vplyvu neúspešného podnikania na spoloèný 
majetok. 
 Skutoènosś, že jeden z manželov zaèal podni-
kaś je dôvodom, pre ktorý súd musí zrušiś BSM. Na 

druhej strane, existujú aj iné závažné dôvody, pre 
ktoré nie je úèelné a vhodné, aby manželia naïalej 
nadobúdali veci do bezpodielového spoluvlastníc-
tva. Dajme tomu v situácii, kedy jeden z manželov 
prepadne urèitej závislosti, v dôsledku ktorej si 
bude požièiavaś peniaze a na splácanie dlhov zaène 
rozpredávaś spoloèný majetok. Keïže dlhy jedného 
z manželov môžu byś uspokojené aj zo spoloèného 
majetku manželov, je vhodné, aby v takejto situácii 
druhý manžel podal na súd návrh na zrušenie BSM 
z dôvodu, že jeho ïalšie trvanie odporuje dobrým 
mravom. Právoplatným rozhodnutím súdu zaniká 
BSM, hoci manželstvo ïalej trvá. 
 Okrem zrušenia BSM zo strany súdu, dochád-
za k jeho zániku aj v dôsledku zániku manželstva. 
Nako¾ko BSM je viazané na existenciu manžel-
stva, v prípade, že jeden z manželov zomrie alebo 
manželstvo zanikne rozvodom, zanikne zároveò aj 
BSM. Následne je potrebné vykonaś jeho vyporiada-
nie pod¾a zásad upravených v Obèianskom zákon-
níku. Ideálne je, pokia¾ sa manželia vedia navzájom 
dohodnúś, èo ktorý z manželov nadobudne do 
výluèného èi podielového vlastníctva. V prípade, 
že predmetom tejto dohody je aj nehnute¾nosś, je 
potrebné, aby mala dohoda písomnú formu, prièom 
vecno-právnu úèinnosś nadobúda až vkladom do 
katastra nehnute¾ností. Pokia¾ sa nejedná o nehnu-
te¾nosti, je vhodné, aby si manželia vydali písomné 
potvrdenie o tom, ako sa medzi sebou vyporiadali, 
èím môžu predísś prípadným sporom v budúcnosti. 
 Ak sa manželia nedokážu dohodnúś, môže 
ktorýko¾vek z nich do troch rokov od zániku BSM 
podaś na súd návrh na vyporiadanie BSM. Takáto 
cesta je, samozrejme, zdåhavejšia, pretože súd 
musí zisśovaś èo všetko patrí do BSM a následne 
rozhodnúś, èo z majetku patriaceho do BSM pri-
padne tomu ktorému manželovi. Rozhodnutie súdu 
o vyporiadní sa musí týkaś všetkého majetku, ktorý 
existoval ako spoloèný ku dòu zániku BSM. Nako¾ko 
súd pri rozhodovaní nie je viazaný návrhmi úèastní-
kov, môže rozhodnúś inak, než to vyplýva z návrhu. 
Pri rozhodovaní síce vychádza zo zásady rovnosti 
podielov oboch manželov, avšak nie je vylúèené, 
aby urèil tieto podiely aj v inom pomere. Musí však 
vychádzaś z dôsledne zisteného skutkového stavu 
a zoh¾adniś pritom najmä potreby a záujmy malole-
tých detí, ale aj množstvo ïalších skutoèností napr. 
to, èo zo spoloèného majetku bolo vynaložené na 
samostatný majetok niektorého z manželov, ktorý 
z manželov sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie 
spoloèných vecí, na starostlivosś o deti a obstaráva-
nie spoloènej domácnosti a iné.     
 V prípade, že sa manželia do 3 rokov od záni-
ku BSM nedohodnú na vyporiadaní a žiadny z nich 
nepodá na súd návrh na jeho vyporiadenie, nastáva 
vyporiadanie zo zákona. Uplynutím uvedenej lehoty 
už nie je možné vykonaś vyporiadanie na základe 
dohody alebo súdneho rozhodnutia, pretože takéto 
vyporiadanie zakladá zákonná nevyvrátite¾ná domni-
enka. V zmysle tejto zákonnej domnienky sa má za 
to, že hnute¾né veci sú medzi manželmi vyporiada-
né pod¾a stavu, v akom ich každý z partnerov užíva, 
a nehnute¾nosti a ostatné hnute¾né veci sú v podie-
lovom spoluvlastníctve, prièom podiely oboch 
manželov sú rovnaké. 
 Hovorí sa, že manželstvo je dohoda medzi dvo-
mi ¾uïmi, ktorí sa potom èasto už nikdy nedohodnú. 
Tento vtipný výrok asi v sebe nesie kúsok pravdy, 
najmä pokia¾ hovoríme o správe èi vyporiadaní 
spoloèného majetku. Napriek možným nezhodám a 
emóciám je však ve¾mi dôležité, vždy maś na zreteli 
potreby a záujmy svojich detí.

  JUDr. Katarína Križanová
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 V nede¾u 20. mája 2018 o 14. 
hodine sa uskutoènil obecný deò 
matiek. V sále KD sa zišli mamy a sta-
ré mamy, aby sa potešili z darèekov, 
ktoré im pripravili ich deti a vnúèatá 
spolu s pani uèite¾kami základnej 
a materskej školy. Krásny program 
v podobe slova, piesní a tanca potešil 
všetkých zúèastnených. Na záver 
mamy a staré mamy èakal tradièný 
kvietok klinèeka.
Foto: J. Štefanec DB
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DEÒ MATIEK

 ZO JDS v Beckove už tradiène usporadúva jarnú brigádu v parku. Nebo-
lo tomu inak ani tento rok. Vo štvrtok 3. mája 2018 sa o 13,00 hod. zišlo 
v parku 27 obèanov našej obce. Vyhrabali sme park, pozametali chodníky 
v parku a parkovisko pred klubom. Po skonèení práce sme si posedeli, 
porozprávali sa a obèerstvili v klube. Všetkým ochotným obèanom, ktorí 
prispeli k skrášleniu nášho parku, patrí úprimné poïakovanie.   MM

Zájazd do kúpe¾ného mesta Luhaèovice
 6. júna 2018 naši seniori absolvovali výlet do kúpe¾ného mesta Luha-
èovice. Luhaèovice sa rozprestierajú na svahoch luhaèovického údolia, 
ktorým preteká rieèka Horná Olšava. Luhaèovice sú najväèšie moravské 
kúpele. Lieèia sa tu ochorenia dýchacích ciest, tráviace ho ústrojenstva, 
diabetes a pohybového aparátu.   
 Z Beckova sme odchádzali autobusom o 7,30 hod. Do Luhaèovíc sme 
dorazili za hodinku. V Mestskom turistickom a informaènom centre sme 
mali možnosś si vyzdvihnúś mapku Luhaèovíc a individuálne si urobiś preh-
liadku. O 13,00 hod., kto mal záujem, mohol ísś na 2 hodiny do mestskej 
plavárne. Na plavárni sa nachádza 25 m dlhý plavecký bazén, zážitkový 
bazén so skákacím zálivom, chrlièmi a masážnymi tryskami a „klidový“ 
bazén. O 17,00 hod. sme mali odchod domov. Poèasie nám prialo. Až na 
spiatoènej ceste zaèalo pršaś. Krátko po 18,00 hod. nás p. Urban doviezol 
bezpeène do Beckova.      M. Mináriková

Brigáda v parku  

 V piatok 25. mája 2018 sa od rána do 17. hodiny podveèer v sále KD 
v Beckove uskutoènila burza detského obleèenia a hraèiek, ktoré poskytli 
mamièky z obcí Koèovce, Nová Ves, Hrádok a Beckov. Na akciu dohli-
adala Romana Grófová z Hrádku. Napriek daždivému poèasiu, hlavne 
dopoludnia, sa akcia tešila záujmu najmä žien matiek i babiek.            DB

Burza detského obleèenie v KD

 V pondelok 11. júna 2018 sme po rokoch privítali v našom Klube 
dôchodcov v Novom Meste nad Váhom pani Margitu Bubeníkovú, bývalú 
predsedníèku ZO JDS v Beckove. 
 Úvodom hovorila o nadchádzajúcich beckovských slávnostiach, na kto-
ré aj našich èlenov pozvala. Oboznámila nás s históriou Beckovského hradu 
i obce. ¼udia sa pýtali, pani Bubeníková ochotne vysvet¾ovala. Povedala nám 
o najväèšej sláve beckovského hradu na prelome 14. a 15. storoèia, keï sa 
dostal do vlastníctva vojvodu Stibora zo Stiboríc, o dvoch povestiach o hra-
de, o Beckovskej madone a jej plánovanom návrate na hrad v auguste t. r. 
 Vlani sme boli na Beckovskom hrade, a boli sme potešení, èo sa všet-
ko zmenilo. Zaspomínali sme si aj na našu dávnu návštevu Beckova, ešte 
v èasoch, keï robila sprievodkyòu - bolo to ohromné, privítali nás v klube 
dôchodcov, aj nás zaviedli do múzea, povozili na koèi... 
 Bolo to vydarené stretnutie, ¾udia to prijali, páèilo sa im, ako hovorila 
so zápalom. Radi sa s pani Bubeníkovou znovu stretneme na Beckovskom 
hrade.  Mária Lovásová, predsedníèka Okresnej organizácie

Jednoty dôchodcov v Novom Meste nad Váhom

BESEDA V KLUBE

 Nieko¾ko Beckovèanov využilo službu Mobilné èistenie peria 
a výrobu paplónov a vankúšov aj na poèkanie, ktorú poskytol 
v obci Petr Wertheim z Rakúska v dòoch 24. - 26. 5. 2018 pred 
budovou kultúrneho domu. DB

Èistenie peria

Oprava zdravotného strediska
V priebehu apríla sa uskutoènila 
oprava zdravotného strediska, išlo 
o riešenie havarijného stavu na 
kanalizácii. Zhotovite¾ prác Radovan 
Macejka, Radotherm Beckov, vyko-
nal opravu vrátane dodávky a osa-
denia novej žumpy (na fotke), odve-
denia dažïovej vody zo strechy do 
vsakovacej jamy a odvedenia vody 
od základov budovy. Termín ukon-
èenia: 10. 5. 2018.
Foto: Ing. J. Križan DB



5www.obec-beckov.skčíslo 3 - jún 2018 Beckovské NOVINY

Vyhadzovaèi bordelu prichytení pri èine pod Skalicami.
 Vèera, v utorok 24. 4. 2018, o 18 30 som šiel na Skalice. Na strane od Váhu pri prostrednej 
ceste medzi po¾ami stálo auto s prívesným vozíkom s trenèianskou ŠPZ. Obaja majstri vynášali nieèo 
biele a hádzali do húštia. S fotoaparátom na krku som im svojím autom vošiel do cesty a znemožnil 
odísś. Skontroloval som miesto. Boli to dve umývadlá. Požiadal som ich, aby si to odviezli  a rovno som
im povedal, že toto
bude nahlásené. Že
sa to bude riešiś, le-
bo mi starší doho-
váral, že sa „volako“
dohodneme. 
 Rovno som volal 
starostovi a nechal 
telefón s reproduk-
torom, aby aj oni 
poèuli starostove 
slová. Odišli s poko-
rou. Èo s tým ïalej, 
nechám na vás.    
Peter Ondrejoviè

Ako postupovaś sa 
dozviete v ïalšom 
èísle BN.

Obèan v boji proti zneèisśovaniu
životného prostredia

Stretnutie starostov 
 Vo štvrtok 21. júna 2018 sa na obecnom úrade v Beckove uskutoèni-
lo pravidelné pracovné stretnutie starostov 11 obcí mikroregiónu Beckov 
- Zelená Voda - Bezovec. Okrem riešenia pracovných záležitostí v regióne 
si našli èas aj na veci príjemné, medzi ktoré patrila návšteva Beckovského 
hradu. Starosta našej obce svojich kolegov uvítal na hrade a riadite¾ ZZ PO 
Hrad Beckov Mgr. Peter Pastier ich previedol našou NKP a okrem histórie 
ich oboznámil aj s aktivitami, ktoré sú pripravené na letnú sezónu. 

Starostovia (z¾ava doprava): Vladimír Vöröš - obec Lúka, Igor 
Jambor - obec Nová Ves nad Váhom, Bohuslav Plaèko - obec Nová 
Lehota, RNDr. Jozef Ševcech - obec Koèovce, Ing. Stanislav Uhrín 
- obec Modrová, Ing. Ján Krchnavý - obec Kálnica, Ing. Ján Križan - 
obec Beckov, Jaroslav Pikus - obec Stará Lehota, Roman Pomajbo 
- obec Modrovka.  Text a foto: DB

Oprava strechy OcÚ
 V priebehu mája a júna sa uskutoènila opra-
va hydroizolácie na streche Obecného úradu 
v Beckove na ploche 582 m2. Práce zaèali 29. 
5. 2018 a skonèili 18. 6. 2018. Zhotovite¾om 
bol Matej Mitický, Soblahov 512.    DB
Foto: Ing. J. Križan, 1. 6. 2018
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 O obci Beckov Heraldický register SR I. 
Peter Kartous, Ladislav Vrte¾. Ministerstvo vnútra 
SR, Matica slovenská 2000, s. 28 - 29, uvád-
za: „Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom. 
V modrom štíte strieborný slon v zlatej 
zbroji, nesúci na chrbte striebornú vežu so 
zlatým oknom, zakonèenú trojzubým cim-
burím a èervenou strechou s dvoma zlatými 
gu¾ami. Atribút starovekých hrdinov - Alexandra 
Ve¾kého a Hanibala, známy na uhorských minci-
ach v 13. stor. Erb doložený v peèatiach obce od 
15. stor. ¼.V. - J.Kk. - D.V.; prijatý 15. 12. 1995, 
è. OZ - 118/95; HR: B-60/95.“
 Pozrime sa, ako vyzeralo zobrazenie bojové-
ho slona z èias Alexandra Ve¾kého (353 - 323 
pred n. l.) na zachovaných minciach, aby sme 
mohli porovnaś vývoj zobrazovania slona v heral-
dike a numizmatike v priebehu viac ako dvoch 
tisícroèí, samozrejme, len ve¾mi struène. 

Obrázok 1: Na striebornej minci Alexandra 
Ve¾kého z roku 322 pre n. l. je zobrazený sám 

panovník na koni Bukefalovi, ako útoèí proti 
bojovému slonovi pri dobýjaní Indie.

Obrázok 2 (zlatý statér Ptolemaia I.): Alexan-
der III. s bleskom na bojovom voze zapriahnu-

tom za slonom (298 - 294 pred n. l.).

 Antické mince dokumentujú stretnutie Gré-
kov s bojovými slonmi v Indii z obdobia dobyva-
te¾ských výprav Alexandra Macedónskeho v 3. 
storoèí pred n. l., so slonmi sa stretli aj Rimania 
vo vojsku epirského krá¾a Pyrrha alebo kartágin-
ského vojvodcu Hanibala.
 V Uhorsku, z èias Ondreja III. (1290-1301), 
sa dochovalo nieko¾ko typov mincí, na denári bol 
zobrazený slon s vežou. Z h¾adiska kvality zobra-
zenia, stredoveký rytec nebol zruènejší remesel-
ník ako jeho antický kolega.
 V oblasti Stredomoria bol slon známy od 
staroveku. Niekde ho videli na vlastné oèi, inde 
o òom len poèuli. Tak ako dnes prostredníctvom 

Obrázok 3: Denár Ondreja III. 

médií poznáme prakticky celý svet, tak v stredo-
veku šírite¾mi správ aj kultúry - okrem vojnových 
výprav a študentov - boli potulní umelci - kome-
dianti (truvéri, trubadúri, igrici), ktorí do š¾ach-
tických èi krá¾ovských dvorov prinášali zvesti o 
najnovších udalostiach, ktoré zažili alebo o nich 
poèuli na svojom putovaní. Spievali aj o starých 
legendách, o rytierskych príbehoch, ktorých 
hlavným hrdinom bol Alexander Ve¾ký, krá¾ Artuš 
a rytieri okrúhleho stola, sv. Juraj zabíjajúci dra-
ka a podobne. ¼udia poèúli aj o slonoch, hoci 
sa s nimi priamo nestretli - súdime pod¾a kvality 
zobrazenia bojových slonov. Až na dve známe 
výnimky. Jednou je epitaf Adelheidy von Hel-
fenstein z roku 1356 (v Kloster Blaubeuren)) 
- obr. 4, a druhou je medaila z roku 1446, kto-

rej autorom bol Pisanello (1395-1455), jeden z 
najvýznamnejších medailérov renesanèného Tali-
anska. Slon na oboch vyobrazeniach vyzerá ako 
slon (až na nohy staršieho z kameòa), takže ich 
tvorcovia slona zrejme videli na vlastné oèi. Tieto 
dve zobrazenia môžeme pokladaś za nedostižný 
a nepoznaný vzor pre stredovekého rytca bec-
kovských peèatí. 

Obrázok 5.
Pisanello: Medajla Mathea De Pastis, 1446.

Obrázok 6. Gustave Doré: Smrś Eleazara.
 Pre úplnosś  dodajme, že o bojových slonoch 
sa zmieòuje aj Biblia, Prvá kniha Makabejcov, 
6,32-47. Ich zobrazenie nájdeme aj v slávnej kni-
he Svätá biblia, ktorá prvýkrát vyšla v Tours v roku 
1866. Jej autor Gustave Doré (1832-1883) na 
241 grafikách stvárnil texty Svätého Písma a na 
148. znázoròuje Smrś Eleazara. V stredoveku sa 
Slovo Božie dostávalo medzi ¾udí len sprostred-
kovane cez kòazov, ale možno predpokladaś, že 
príbeh o Eleazarovi a jeho sebaobetovaní bol 
všeobecne známy.  
 V erbe mal slona aj rod Ledenickocov 
z Ledenice na Turci (neskôr presídlili na Mora-
vu). Zachovala sa peèaś Maximiliána Lednické-
ho z roku 1696, na ktorej je èervený štít, vpravo 
h¾adiaci šedoèierny slon s bielymi klami, zviera 
stojí na zelenom pahorku, na òom sedí rytier 
v zbroji, prilbu s otvoreným h¾adím zdobí zlatý 
chochol. V ¾avej ruke drží modro odetú bábku, 
v pravej drží kópiu. Zdroj: Rod Ledenických z 
Ledenic na Moravì, jeho pùvod, genealogie a 
heraldika. Pavlù, Miroslav. In: Sborník pøíspìv-
kù: IV. setkání genealogù a heraldikù, Ostra-
va 14.-15.10.1989. Klub genealogù a heraldikù 
Ostrava, 1992 s. 94-100.

Obrázok 7.
Najstaršie peèatidlo z r. 1413, priemer 43 mm.

Obrázok 8.
Peèaś mesta Beckov z roku 1548,

priemer 28 mm.

Slonie erby II.  BECKOV



 Maliar Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919), vo svete najslávnej-
ší a najvýznamnejší beckovský rodák, sa svojím poèetným dielom aj 
v súèasnosti vytrvalo pripomína zberate¾om i obdivovate¾om výtvarného 
umenia konca 19. a zaèiatku 20. storoèia. V slovenských aukèných 
sieòach sa pravidelne ponúkajú jeho diela a obèas sa objavia aj také, 
ktorých námet sa priamo viaže k našej obci - ako obrazy Motív z Bec-
kova a Židovský cintorín v Beckove, ktoré ponúkla aukèná spoloè-
nosś SOGA v Bratislave 22. 5. 2018 a 6. 3. 2018. Diela boli dražené 
za 10 900 a 15 000 eur. Obe ma¾by vznikli okolo roku 1885, rozmery: 
26,5 x 36,5 cm, olej na plátne. Obrázky zachytávajú miesta, ktoré vídal 
priamo z okien svojho beckovského domu (ved¾a kláštora františkánov). 
Detaily hradu i poh¾ad na cintorín, pre nás také všedné, sa stali v diele 

Majstra nesmrte¾né. Len škoda, že obec nevlastní aspoò jedno z uni-
kátnych diel nášho rodáka...  DB 
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Obrázok 9.
Peèaś mesta Beckov z roku 1548,

priemer 30 mm.

 Kedy vznikli peèate mesta Beckov a kde sa 
ich tvorcovia inšpirovali, celkom presne nevieme. 
Juraj Fojtík, Mestské a obecné peèate Tren-
èianskej župy, SAS BA 1975, s. 73-75, XXXI. 
a XXXII., sa odvoláva na starších autorov, pre-
dovšetkým Jána Dualszkeho (1856), ktorý 
vychádzal z archívnych dokumentov, a uvádza, 
že Beckovu právo užívaś malú a ve¾kú peèaś 
udelil krá¾ Žigmund v roku 1413. Peèaś má 
v obraze slona s vežou na chrbte a kruhopis 
Sigillum civitatis Bolundocz 1413. Doložené 
je jej použitie v roku 1782. Ïalšie tri beckovské 
peèate, pochádzajúce zo 16. storoèia (1548), sa 
používali ešte v 19. storoèí, obraz slona je o nie-
èo presnejší ako na najstaršej. Na všetkých je 
Beckov oznaèený ako civitas (mesto). Typárium 
(peèatidlo) je v zbierkach Trenèianskeho mú-
zea. Károly Tagányi (1858 - 1924) na beckov-
skom erbe identifikoval slona a farby heraldicky 
zakreslil (1880). Erb Beckova má vzh¾adom na 
historické podklady podobu strieborného slona 
na modrom štíte so striebornou èerveno zastre-
šenou strechou. 
   Slon je zobrazený aj na odtlaèku peèate 
z roku 1856 s nemeckým kruhopisom - Pred-
stavenstvo trhovej obce Beckov (Gemeinde, die, 
nem. - obec, dedina, osada). 

Obrázok 10.
Peèaś Beckova z roku 1548,

priemer 23-24 mm.

Obrázok 11.
Odtlaèok peèate z r. 1856:

Vorstand for Marctgemeinde Beczko.

Erb obce Beckov

 S podobou býka v erbe prišiel v roku 1968 
heraldik Jozef Novák - na striebornom štíte èier-
ny býk s èervenou vežou na chrbte. Býka pokla-
dal za vhodnejšie zviera ako je slon, jednak je 
známejšie v našich konèinách, a predovšetkým 
Bánfiovci mali v erbe býka (bola to však len hlava 
a šija vola, ktorá vystupuje z korunky), èo pokla-
dal za urèujúce. 
 Beckov si vybral 
inak. Obecné zastu-
pite¾stvo napokon 12. 
decembra 1996 potvr-
dilo historickú podobu 
beckovského erbu 
z 15. storoèia a fareb-
nosś z 2. polovice 19. 
storoèia. Heraldická 
komisia Ministerstva 
vnútra SR zverejnila 
v Heraldickom regis-
tri SR erb Beckova 
v súèasnej podobe. 
Ladislav Vrte¾ vypra-
coval podrobnú štúdiu 
Vežový slon v erbe 
Beckova, ktorú obyva-

telia Beckova dostali s Beckovskými novinami è. 
1/1997. 
 Dobré zdôvodnenie príbehu, aj keï historic-
ky nepodložené, ako sa dostal slon do beckov-
ského erbu, nájdete u Juraja Bubeníka v jeho 
skanzene Bubeland: „V 14. storoèí po prvýkrát 
napadli Turci Uhorsko. Po vyèerpávajúcich boj-
och sa zaèalo rokovaś o doèasnom mieri. Vte-
dy uhorský krá¾ Žigmund Luxemburský vyslal 
k sultánovi Bajazidovi I. svojho najvernejšieho 
vojvodu Stibora. Pred vyjednávaním si sultán 
so Stiborom vymenili dary. Sultán dostal od 
Stibora dva páry bielych koní a Stibor dostal 
od sultána slona, ktorý mal na chrbte vežièku, 
odkia¾ bojovali vojaci. Vtedy sa Stibor rozho-
dol, že dá slona aj s vežou do erbu Beckova. 
Keïže jeho najlepší rytec bol na hrade Beckov, 
poslal okamžite svojich verných so slonom do 
Beckova. Lenže slon im po ceste zdochol, 
a tak vojaci prišli na hrad len so Stiborovým 
príkazom daś slona do erbu Beckova. A tak sa 
najlepší Stiborov rytec dal do práce. Nevedel 
ako slon vyzerá, lebo ho nikdy nevidel, vojaci 
mu povedali, že bol obrovský s dlhým nosom. 
Tak vyryl to najväèšie zviera, aké poznal, býka, 
dal mu dlhý nos a vežièku na chrbát.“ 
 Pre úplnosś dodajme, že aj pri poh¾ade na 
beckovské hradné bralo môžeme uvidieś siluetu 
slona. (obr. 12) Foto: Ing. Ján Macejka.
 Ak vás príbeh beckovského erbu a mesta 
Beckov zaujíma, preèítajte si knižky Beckov 1 
(kol. autorov) a Rytier a jeho krá¾ od Daniely Dvo-
øákovej - je to stále neprekonaná studnica infor-
mácií.   Mgr. Dana Badžgoòová

Slonie erby II.  BECKOV

Ladislav Mednyánszky stále medzi nami
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 Obecná knižnica v Beckove zažila 14. marca 2018, 21. marca 2018 
a 20. apríla 2018 tri milé návštevy - zavítali do nej deti z prvej až tretej trie-
dy našej základnej školy aj s pani uèite¾kami. Prišlo 42 žiakov, z ktorých 
sa 30 zapísalo za èlenov OK. Veríme, že aspoò èas z nich sa do knižnice 
vráti. Urobia dobre pre svoju budúcnosś.     DB

Druháci v OK 14. 3. 2018, 15 žiakov a 15 nových èitate¾ov,
p. uè. Zuzana Szijartová a p. uè. Viera Hladká

Tretiaci v OK 21. 3. 2018, 13 žiakov a 9 nových èitate¾ov,
p. uè. Katarína Godálová

Prváci v OK 20. 4. 2018, 14 žiakov a 6 nových èitate¾ov,
p. uè. Radka Prokopenská a bývalá p. uè. M. Bubeníková 

Na návšteve v obecnej knižnici

Všetky kvety do rúk mamy
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.

Za jej štedrosś, starosś v hlave,
za dni šśastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Mamièka, prajem Ti všetko najlepšie ku Dòu matiek.
 Za všetku lásku a starostlivosś patrí vïaka predovšetkým našim mamiè-
kám. Preto si deti z našej materskej školy pripravili krátke vystúpenie, aby 
sa aj takýmto spôsobom poïakovali za všetku lásku, obetu a starostlivosś, 
ktorú im náruè mamy dáva. Na záver mali deti pripravené darèeky pre 
mamièky, ktoré zostanú na pamiatku.

Zo života materskej školy
 Naše deti navštívilo aj Divadlo na hojdaèke s krásnym a pestrým pro-
gramom. Deti z 3. triedy absolvovali výlet na Minifarmu na Lubine, odkia¾
si priniesli krásne zážitky a informácie o tom, ako zvieratká žijú, èím sa živia 
a mnohé iné zaujímavosti o ich živote. Pomalièky sa nám blíži koniec škol-
ského roka a s ním sa aj naša brána na MŠ na chví¾ku zatvorí, ale len na 
krátky èas, aby opäś v plnej kráse mohla prijaś deti, ktoré tu zažijú ve¾a rado-
sti a spoloèných aktivít.    Mgr. Andrea Bartóková

Deò matiek v škôlke Nové detské ihriská v škole a škôlke
Najskôr pribudla Hracia zostava Mega L-DEN v areáli materskej školy, 
a potom detské ihrisko Flexi 4 vo dvore základnej školy ved¾a multifunkèné-
ho ihriska a telocviène. Zhotovite¾: Denisa Hricová, L - DEN Slovakia, Dolná 
Ždaòa. Foto: DB     DB



 Druháci, tretiaci a štvrtáci strávili druhý májový týždeò v škole v prírode 
v Nemeckej nad Hronom spolu so žiakmi zo ZŠ Lúka. Hlavným heslom školy 
v prírode bola Záchrana našej Zeme. Deti mali ve¾mi pestrý program: hry v 
lese, športové popoludnia, futbalové zápasy, turnaje vo vybíjanej, èi rôzne 
tvorivé èinnosti. Veèerný program tvorili diskotéky, kedy sa uèili množstvo 
taneèných èi speváckych vystúpení. Utorok sme v rámci pobytu v prírode 
navštívili ranè na okraji obce, kde sme videli mnoho hospodárskych zvie-
rat, a dokonca sme na vlastné oèi videli, ako sa peèie chlieb a iné dobroty 
s domácich surovín. Veèer sme sa zúèastnili na narodeninovej oslave nášho 
Jožka. V stredu sme sa spoloène vybrali na výlet do Bystrianskej jaskyne 
a údolím Hrona nás previezla historická Èiernohronská železnièka, ktorou 
sme sa presunuli k náuènému chodníku. Tam sme sa nauèili ve¾a zaujíma-
vých informácií o lese a živote v òom. Vyhliadkovým vagónom železnièky 
sme na vlastnej koži pocítili úžasný priamy zážitok z jazdy, okolitej prírody 
a rôznych prekvapení, ktoré popri trati boli. Posledný deò sme absolvovali 
turistickú vychádzky do neïalekej obce Ráztoky, kde si žiaci mohli dokonca 
podržaś exotického vtáka Ara Ararauna. Veèer sme vyhodnotili celotýždòovú 
súśaž O záchrane našej Zeme, súśaž v èistote izieb, zhodnotili sme pobyt v 
škole v prírode, rozdali diplomy, odovzdali ceny a pokraèovali rozlúèkovou 
diskotékou. Dnes už je ten èas len radostnou spomienkou detí na pekné 
chvíle prežité v škole v prírode a na animátorov, ktorí sa o úžasný program 
postarali.     Mgr. Katarína Godálová
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 Dòa 9. apríla 2018 sa v základnej škole uskutoènil zápis detí do 1. roè-
níka ZŠ pre školský rok 2018/2019.
 Privítali sme predškolákov a ich rodièov, ktorí prišli plní oèakávania 
a zvedavosti, ako to bude prebiehaś a èi splnia všetky podmienky, aby po 
lete mohli nastúpiś už ako školáci do školy. 
 Detièky ukázali, èo všetko už vedia a veru nebolo toho málo. Zvládli 
všetky úlohy, ktoré pre nich pani uèite¾ky nachystali. Vedeli poèítaś do 6, 
poznali geometrické tvary, niektorí vedeli napísaś aj svoje meno. Okrem 
toho nám zaspievali pieseò alebo zarecitovali báseò, vedeli porozprávaś 

o svojej rodine. Všetci boli smelí, komunikatívni a radi spolupracovali. Za ich 
vynaložené úsilie ich èakala odmena - krásna knižka pre prvákov, záložka 
do nej vyrobená žiakmi našej školy v rámci výtvarného krúžku, zápisný list 
a sladká odmena.
 Na všetkých sa už tešíme po letných prázdninách v novom školskom 
roku.    Mgr. Marcela Macová

Pani uèite¾ky Radka Prokopenská a Marcela Macová pri zápise s budú-
cim prvákom. Foto: ZŠ

Zápis žiakov do 1. roèníka

 „Vždy zabúdame, aké dôležité tie prázdne dni sú, aké dôležité niekedy 
môže byś nesnažiś sa nieèo vytvoriś, ani len napísaś pár riadkov. Najcennejšou 
vecou, akú èlovek môže pre svoju dušu urobiś, je z èasu na èas ju nechaś 
odpoèívaś, blúdiś, žiś v meniacom sa svetle izby.”
 Aj keï sa s touto myšlienkou úplne stotožòujeme a veríme, že pre dušu 
je obèas dobré aj to sladké niè nerobenie, musíme si povedaś, že pre naše 
telo to až tak neplatí. Svojmu telu sa najlepšie odvïaèíme športom. 
 Po Vianoènom turnaji vo florbale o putovný pohár riadite¾a školy sme sa 
rozhodli usporiadaś ïalší turnaj, a to Florbalový turnaj MDD, ktorý sa usku-
toènil v piatok 1. júna 2018. Do turnaja sa prihlásili 4 družstvá - A team 
ZŠ s MŠ Beckov, B team ZŠ s MŠ Beckov, „Drevorubaèi” a 1. FK Beckov 
s cie¾om zašportovaś si, zabaviś sa a tráviś tak v kruhu svojich kamarátov a 
priate¾ov parádnu športovú atmosféru. To, že florbal je na našej škole ve¾mi 
atraktívny, svedèí aj fakt, že prvé tri družstvá tvorili žiaci 3. a ž 9. roèníka 
a štvrté družstvo boli rodièia.

Hralo sa od 16. hodiny systémom každý s každým. Hneï prvé zápasy boli 
vyrovnané, hráèi sa snažili hraś takticky a nikto nepodceòoval svojho súpera. 
Výsledkom boli èasté rýchle akcie, šikovné śahy hráèov a následne aj ve¾mi 
pekné góly, za ktoré by sa nehanbili ani špièkoví florbaloví hráèi!
 Šśastie bolo premenlivé, skákalo z jedného tímu na druhý, a preto sme 
boli svedkami aj náhlych zvratov, napr. keï víśazi vianoèného turnaja boli 
porazení tabu¾kovo slabšími hráèmi.
 Napínavý posledný zápas nakoniec rozhodol, že prvé miesto v turnaji si 
zaslúžene vybojoval 1. FK Beckov.
 Všetkým zúèastneným družstvám, ale predovšetkým víśazom, gratuluje-
me a prajeme im ešte ve¾a ïalších úspechov v ïalších florbalových turnajoch! 
Vyhodnotenie:  1. miesto: 1. FK Beckov 
     2. miesto: B-team ZŠ s MŠ Beckov 
     3. miesto: A-team ZŠ s MŠ Beckov
     4. miesto: Drevorubaèi  Mgr. Jozef Pekaroviè

Florbalový turnaj

Škola v prírode Hradisko, Nemecká nad Hronom
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Spoloèenská kronika (máj - jún 2018)

Narodili sa:       Dávid Sahaj, Matej Bubeník

Manželstvo uzavreli:    Dominika Kabelíková a Peter Pevný,
         Milena Paholková a Drahomír Minárik,
         Ing. Mária Hajdúšková a Ing. Rudolf Grežo

Blahoželáme
50 rokov:  Dušan Bednárik, Zdenko Sedláèek
60 rokov:  Ján Minárik, Jaroslav Èaòo
65 rokov:  Rudolf Minárik, Peter Bánovský, Ján Tehlár
  Ondrej Úradníèek, Milan Vacula
70 rokov:  Anna Španková, Mária Vavrová, Eva Gergelová
75 rokov:  PhDr. Pavel Hos, Mária Bandíková
85 rokov:  Ružena Hubinová, Magdaléna Madajová

Rozlúèili sme sa:  Darina Rauová   Pripravila A. Benková

 Krásne okrúhle jubileum oslávil 8. mája PhDr. 
Milan Šišmiš, známy historik a publicista, ktorý sa 
narodil v Horných Našticiach a pôsobí v Trenèíne. 
Osemdesiatka ho zastihla uprostred práce. Poèas 
svojho dlhého tvorivého života èi už ako historik 
Trenèianskeho múzea, ktorého istú dobu bol aj 
riadite¾om, alebo ako historik na penzii, sa vytrvalo 
venoval bádaniu o významných osobnostiach dej-
ín nášho regiónu, ako boli štúrovci, špeciálne náš 
rodák Jozef Miloslav Hurban. Spracoval nieko¾ko 
monografií miest a obcí, prispel aj do našej Beckov 

1, neustále prispieva do publikácií a zborníkov regionálnych aj celoštátnych, 
zúèastòuje sa odborných seminárov, obetavo pomáha mladým historikom 
svojimi radami. Historik a národovec telom aj dušou, ako sa zvykne hovoriś. 
 Doktorovi Šišmišovi želáme ve¾a tvorivých síl, vytrvalosti a zdravia 
i rodinnej pohody, aby mu životné okolnosti dovolili dokonèiś všetky úlohy, 
ktoré si vytýèil. D. Badžgoòová

Jubileum Milana Šišmiša

 Beckovské slnko je výnimoèné podujatie, ktorého cie¾om je oceòo-
vaś osobnosti, ktoré vytvárajú hodnoty, inšpirujú iných, a pri tom všetkom 
reprezentujú Slovensko najmä v zahranièí. 
 Za nami je 4. roèník Beckovského slnka. Prvý rok dostala ocenenie 
operná diva Evièka Blahová, druhý rok bol ocenený Jožko Golonka, pre-
zývaný „žiletka“, tretí roèník bol venovaný lekárovi a vedcovi prof. Vladimí-
rovi Krèmérymu. 
 Beckovské slnko 2018 patrilo hercovi Jurajovi Kukurovi. 
 Herec, známy nielen na Slovensku, ale aj v zahranièí, riadite¾ Divadla 
Aréna od roku 2002 a, predovšetkým, inšpiratívna osobnosś s pevnými 
postojmi a charakterom.
 Slávnostný veèer sa opäś niesol vo ve¾mi príjemnej atmosfére. Aj keï 
nás celé poobedie sprevádzalo daždivé a veterné poèasie, tesne pred 
programom sa nám ukázalo Beckovské slnko, a tak sme si spolu s hos-
śami v pokoji a pohode mohli vychutnaś veèer venovaný výnimoènému 
èloveku - Jurajovi  Kukurovi.
Predsa len, Beckovský dážï neznie tak pekne ako Beckovské slnko.

Za konzorcium Beckovské slnko
Mária Gáliková a Janka Podhorská

Beckovské slnko

Dòa 25. 6. 2018 sa dožila krásneho životného jubi-
lea naša kolegyòa Darinka Sevaldová.
Milá Darinka,
všetko najlepšie k Tvojmu krásnemu sviatku, hlav-
ne ve¾a lásky, ktorá na srdci zohreje, pevné zdravie 
pre Teba a všetkých Tvojich blízkych, ve¾a Božích 
milostí a každý deò úsmev žiariaci na tvári Ti žela-
jú spolupracovníèky z kuchyne a kolektív ZŠ s MŠ 
J.M. Hurbana.

Blahoželanie

Dòa 14. 5. 2018 o 14,00 hod sa rodina, 
susedia, spolupracovníci a široká športo-
vá verejnosś rozlúèila na cintoríne v Novom 
Meste nad Váhom s bývalým obèanom obce 
Beckov ¼udovítom Kubom, ktorý nás opus-
til dòa 10. mája 2018 vo veku 71 rokov. 
Dlhé roky hrával futbal za Slovan Beckov 
s èíslom 9, bol postrachom brankárov 
okresnej súśaže a vzorom pre mládež, pri-
èom dvakrát získal Pohár strelcov, ude¾ova-
ný Trenèianskymi novinami. Bol priate¾ský, 
èestný a vždy patril do našej obce.
Èesś jeho pamiatke!   PH

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiś, 
navždy prestalo pre Teba slnko hriaś, ale tí 
èo Ťa mali radi, nikdy neprestanú na Teba 
spomínaś.
Dòa 3. augusta 2018 si pripomíname 40. 
výroèie èo nás navždy opustil náš milovaný 
syn a brat Emko Nožina z Beckova. 
S ve¾kou láskou spomínajú mama, sestra a 
brat.

Spomienka na Emka

¼udovít Kubo

Rozlúèili sme sa

 V júni 2018 uplynulo 5 rokov, èo opustil kolektív našej obce a vydal 
sa na cestu, odkia¾ nie je návratu, Karol Kroèitý, dlhoroèný pracovník 
PD Beckov zrastený s pôdou a prácou na nej. Ochotne pomáhal obèa-
nom ako aj organizáciám.      PH
Foto: Poslední koèiši PD Beckov - z¾ava Ján Hladký, Pavol Šimko 
a Karol Kroèitý

Spomíname



   Štefana Bednárika (pozn.1) 
v našej obci pripomína už 50 rokov 
pamätná tabu¾a. Nachádza sa od 
roku 2006 na obecnej budove, 
v ktorej sídli lekáreò (pozn.2). 
Pôvodne bola umiestnená na 
budove bývalého MNV (pôvodne 
„Hargaškina krèma“, dnes Sevo-
tech), kde ju slávnostne odhalili 
k 50. výroèiu vzbury v Kragujevci 
2. júla 1968 (Kronika obce 1968, 
s. 40-43, pozn.3). 
   Štefan Bednárik bol 39. obžalo-
vaný za úèasś na vzbure vojakov 
v Kragujevci. Mal 28 rokov, bol 
rímskokatolíckeho vierovyznania, 
slobodný, vojak, držite¾ striebor-
nej medaily za chrabrosś II. triedy. 
Narodil sa 18. 9. 1890 v Beckove 
ako Eustachius Bednárik slobod-
nej matke Márii Bednárikovej, 
katolíèke z Ladiec, ktorá v Bec-
kove slúžila (pozn.4). O tri roky 
sa jej narodil druhý syn Ján, ktorý 
zakrátko zomrel (pozn. 5). 
   Vojak Bednárik bol obvinený, 
že sa ozbrojený zúèastnil na výtrž-
nostiach povstalcov. Odsúdili ho 
pod¾a vojenského trestného záko-
na, § 167, zo zloèinu vzbury, èo 
pre neho znamenalo degradáciu, 
stratu vyznamenaní a trest smrti 
zastrelením. Výkon trestu smrti sa 
uskutoènil v poradí, ako boli mená 
zapísané v rozsudku. 
   Ako dôkaz jeho viny boli uvede-
né slová z jeho listu domov, v kto-

rom 2. 6. 1918 písal o tom, že vojaci chcú nieèo podniknúś..., to znamená, že 
o vzbure vedel, aj keï ju priamo nepripravoval. Priznal sa, že len z donútenia 
šiel ozbrojený so vzbúrencami, ale nevedel dokázaś, kde sa zdržiaval poèas 
vzbury, a tak ho uznali za vinného z úèasti na vzbure a odsúdili na trest smrti 
zastrelením (pozn. 6). 
 Popravený bol aj s ostatnými odsúdenými na Stanovljanskom poli, asi kilo-
meter od mesta, kde sa nachádzala stará srbská strelnica. Krátko po poprave 
dorazil kuriér s milosśou pre odsúdených, èo sa však považuje za propagan-
distické gesto. Realita bola iná, už 6. júla 1918 zastavili rodinám popravených 
vojenskú podporu.  
 Pomník s menami všetkých popravených slovenských vojakov postavili 
v Kragujevci a slávnostne odhalili 28. septembra 1924 na mieste ich posled-
ného odpoèinku (pozn. 7). Meno Štefana Bednárika (pozn. 8) sa nachádza 
aj na pomníku obetiam prvej svetovej vojny v obci Ladce, ktorý dal posta-
viś 277. zbor Slovenskej ligy v Ladcoch za podpory obce a obèanov v roku 
1938. Pamätník popravených vojakov slávnostne odhalili aj v Trenèianskych 
kasáròach 1. júna 1958 k 40. výroèiu popráv (pozn. 9). 
 V roku 1957 vznikol slovenský film Štyridsaśštyri, režisér Pa¾o Bielik - natá-

èal sa v Hurbanových kasáròach v Bratislave. Beckovské noviny publikova-
li nieko¾ko èlánkov o Štefanovi Bednárikovi a k výroèiu vzbury v Kragujevci, 
naposledy v roku 2009 (pozn.10), aj iné periodiká (pozn. 11). 
POZNÁMKY: 
1) Slovenský biografický slovník, 1.zväzok A - D, Matica slovenská Martin, 1986, 
s. 180-181.
2) Od roku 2004 je v budove bývalého MNV, Beckov è. 72, otvorená prevádzka 
firmy SEVOTECH, a po zakúpení budovy v roku 2006 bola tabu¾a premiestnená 
na obecnú budovu è. 58, sídlo lekárne. In: BN è. 5/2011, s. 11. Spoloènosś SEVO-
TECH s.r.o. s prevádzkou v Beckove. BN è. 1/2005, s. 2 - Z rokovaní OZ 14.1.2005, 
uz.è.365/2005: „OZ schválilo predaj nehnute¾nosti starého MNV, Beckov è. 72, 
formou verejnej súśaže za podmienok: vyhotovenie odhadu, zriadenie vecného 
bremena na sirénu a pamätnú tabu¾u.“ Premiestnenie pamätnej tabule sa realizo-
valo pracovníkmi prevádzky v roku 2006.
3) Kronika obce Beckov, rok 1968, str. 40-43: „Najvýznamnejšou kultúrnou uda-
losśou roka bolo odhalenie pamätnej tabule beckovského rodáka Štefana Bed-
nárika, úèastníka povstania v Kragujevaci (Juhoslávia) pri príležitosti 50. výroèia 
Kragujevackej vzbury. Pamätnú dosku odhalili na budove MNV. Prítomní hostia: 
Vladimír Kodler, gen. konzul Juhoslávie a s ním 42-èlenná delegácia. Ïalší hostia: 
gen. Kodaj, s. Pepich, E. Valeš, Strcula,  plk. Kováèik, z OV-KSS s. Turèek, za ONV 
s. Gibas, MsNV Trenèín s. Tomáš a Duda, ONV - odbor školstva a kultúry s. Poru-
ban a s. Chovanec, z PB-OV pplk. Malý. V tento slávnostný deò v obci koncertovala 
vojenská dychovka. Veèer bola ¾udová veselica. Osláv sa zúèastnilo asi 300 obèa-
nov. Prítomní hostia zaznaèili tieto pamätné zápisy: 2.VI. 1968.“
4) Zápis v matrike: 18. septembra 1890 sa narodila a bol pokrstený Eustachius, 
illegitimus, matka Bednarik Maria coelebs RC, Beckó 20, krstní rodièia Barinecz 
Stephanus et Catharina Barinecz, Mather originae Ladce (Leidec), krstil Coop. 
(cooperetor - kaplán).
5) Zápis v matrike: 16. júna 1893 Joannes - illegitimus, matka: Bednarik Maria, ser-
vilis coelebs Rom. Cath., Beczskó 132, krstní rodièia: Barinecz Stephanus a Bedna-
rik Anna, Rom. Cath., krstil farár (parochus) Emmanuel Hunka, interinalis admi-
nistrator; dieśa zomrelo 6. julii 1893; Mater origine Lédecz, comit. Trenchiniensis. 
6) Marián Hronský, Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci, Osveta Martin 1982, 
s. 176. 
7) Národní listy, 25.9.1924, výtlaèok 265 - uvádzajú dátum 28.9.1924. Zdroj: Peter 
Pavlík, Trenèín.
8. Meno Eustachius / Eustachia, z géc. Eustáchos „majúci dobré klasy, obilie“ 
(ukr. Ostap, maï. Lestár), dom. Stacho. In: M. Majtán a M. Považaj: Meno pre naše 
dieśa. Obzor Bratislava 1985, s. 49. Štefan - z gréc. Stephanos „veniec víśaza, 
víśaz“; podobné mená: Viktor, Žigmund, Nikodém, Mikuláš, Esteban, Etienne, Ist-
ván, Steven (str. 91). 
9) Konzervatívny denník, 18.2.2018: Pod¾a informácií z Trenèianskeho múzea 
v Trenèíne, pamätník postavili v roku 1958, slávnostne ho odhalili 1. júna pri prí-
ležitosti 40. výroèia vzbury. Na pylóne je umiestnená bronzová tabu¾a s menami 
popravených úèastníkov vzbury a nápisom Na veènú pamäś hrdinským príslušní-
kom 71. pešieho pluku sídliaceho v týchto kasáròach, ktorí sa v dòoch 1. - 2. júna 
1918 v Kragujevci - Juhoslávii vzbúrili proti vojne a proti rakúsko-uhorskej monar-
chii. Autorom pamätníka bol akademický sochár Ladislav Berák a v roku 1963 ho 
vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.
10) BN è. 3/2008, s. 8-9, tri èlánky: Spomienková slávnosś k 90. výroèiu Kraguje-
vackej vzbury v Trenèíne (b); Vzbura proti monarchii - P. Hladký, Príèiny a dôsledky 
vzbury slovenských vojakov v Kragujevaci - žiaci Gymnázia ¼. Štúra v Trenèíne; BN 
4/2009, s. 15: Štefan Bednárik narodený v Beckove - Ing. Gustáv Rumánek. V roku 
2009 bol na návšteve Kragujevca Ing. ¼ubomír Èikel - èlánok Návšteva v Kragujev-
ci, BN è. 4/2009, s. 14.
11) K 100. výroèiu èítaj v SME: https://mytrencin.sme.sk/c/20845296/vzbura-v-
kragujevci.html#storm_gallery_94825.  Mgr. D. Badžgoòová
Štefan Bednárik. Zdroj - foto: Deta Pitoòáková, Smrś našlo vo vojne aj ve¾a chlapov 
z Považia. My Považie, 23. 7. 2014.
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Sté výroèie kragujevskej vzbury - Štefan Bednárik

Vedenie nášho zahranièného odboja
a druhy našich légií 2/4

 K¾úèovou myšlienkou politického programu èeskoslovenského exilu, 
vedeného Tomášom Garrigue Masarykom, Milanom Rastislavom Štefánikom 
a Edvardom Benešom, bola úloha priamej úèasti našich vojakov na strane 
Dohody ako predpoklad medzinárodného uznania práva Slovákov a Èechov 
na vlastný štát. Naplnenie tejto myšlienky záležalo na slobodnom rozhodnutí 
Slovákov a Èechov, zahranièných krajanov a vojnových zajatcov riskovaś zdra-
vie a životy na frontoch svetovej vojny. 
 Prvé èeskoslovenské jednotky vznikli z iniciatívy krajanských organizácií. 
V Kyjeve vznikla v rámci ruskej armády v auguste 1914 Èeská družina a v tom 
istom èase vo Francúzsku Rota Nazdar.
 Z príslušníkov Èeskej družiny a dobrovo¾níkov z radov vojnových zajatcov 
v Rusku vznikol postupne Èesko-slovenský armádny zbor. V srbskej armáde 
slovenskí a èeskí dobrovo¾níci bojovali zaèiatkom vojny v Srbskom dobrovo¾-

níckom zbore. Príchod dobrovo¾níkov z Rumunska, Ruska, Talianska a USA 
umožnil na jar 1918 vo Francúzsku vytvorenie Èeskoslovenskej streleckej bri-
gády. V Taliansku vznikli v r. 1917 ès. výzvedné oddiely a na jar 1918 zaèala 
sa formovaś aj talianska légia. Èeskoslovenské légie mali v r. 1918 už takmer 
100 000 mužov.
Èeskoslovenská armáda sa zrodila skôr než èeskoslovenský štát a existencia 
èeskoslovenských légií bola najpádnejším argumentom pre medzinárodno-
politické uznanie práva Slovákov a Èechov na samostatnosś. V légiách bojo-
vali bok po boku Èesi aj Slováci. 
Èinnosś M. R. Štefánika
 Významný bol Štefánikov podiel na vytvorení vrcholného politického orgá-
nu, ktorý stál od poèiatku roka 1916 na èele zahranièného odboja Èechov 
a Slovákov, Èeskoslovenskej národnej rady so sekretariátom v Paríži. Na jej 
èele stáli predseda Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedovia Milan Rasti-
slav Štefánik, Josef Dürich a tajomník Edvard Beneš. 

  Pod¾a ext. zdrojov spracoval GR.

Sto rokov od vzniku Èeskoslovenskej republiky



Hradná kaplnka 
 V aktuálnom roku sa nám podari-
lo rozbehnúś viacero projektov. Medzi 
najatraktívnejšie dozaista patrí hradná 
kaplnka. Mnohí z vás už vedia a aj mali 
možnosś si pozrieś zasklené tri gotické 
okná na hradnej kaplnke. Realizácia 
prebehla koncom mája a dá sa povedaś, 
že s výsledkom môžeme byś spokojní. 
Sklenené výplne boli osadené na zákla-
de stanovenej metodiky práce Krajským 
pamiatkovým úradom v Trenèíne. Bola 
zvolená metodika neutrálneho èíreho 
skla, ktoré je imitáciou ruène vyrába-
ného skla technológiou fjuzing - fúkané 
speèené sklo. Jeho štruktúra imituje 
nerovnosti povrchu a rôzne vady vo for-
me vzduchových bubliniek, ktoré boli 
prirodzeným javom výrobkov, ktoré tvorili majstri sklári v období pätnásteho 
storoèia. Sklá sú v kovaných rámoch osadené do tmelu vo farbe kameòa, 
ktorý bol využitý pri tvorbe kamenného ostenia. Súèasne pre lepší prítlak 
boli tabu¾ky k rámu pritlaèené kovovými lištami a klinkami. Touto aktivitou sa 
nám podarilo uzavrieś kaplnku z východnej strany a vytvoriś tak prvý uzavretý 
priestor na hrade, ktorý sme využili napríklad poèas MDD - Šašo Becko 
deśom - na autorské èítanie detských rozprávkových kníh Silviou Havelkovou. 
 Ïalším krokom, bude uzavretie kru-
hového okna nad vstupným portálom na 
západnej stene, tzv. rozety. Na obrázku 
je možné vidieś schválený tvar ostenia, 
do ktorého bude opäś osadené èíre sklo 
vyrobené technológiou fjuzing. Mož-
no by si mnohí z vás priali, aby v sklá 
boli farebné a vytvárali rôzne obrazce, 
ako tomu býva v tradièných vitrážach. 
Bohužia¾, metodológia vychádzala z 
toho, že nevieme presne urèiś ako taká-
to výzdoba v tomto priestore v 15. storo-
èí mohla vyzeraś. Nejestvujú žiadne opi-
sy ani ma¾by. Preto je citlivejšie voliś neutrálne riešenie, ktoré v koneènom 
dôsledku je ve¾mi pekné a nekazí celkový dojem z tohto prekrásneho gotic-
kého priestoru. Rozetu by sme radi osadili, ak budú všetky práce a výroba 
skla prebiehaś pod¾a plánu, do osláv 630. výroèia udelenia práv na hrad 
vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc, ktoré budú 21. júla. Ak sa nám to podarí, tak 
v tomto uzavretom priestore privítame prvú odbornú prednášku venovanú 
práve tomuto aktu, ktorú bude prednášaś doktorka Daniela Dvoøáková, na 
ktorú vás srdeène pozývame. 
Beckovská madona
 S kaplnkou je potom spojená aj Beckovská Madona. Inak nazývaná 
aj Zázraèná Koryèanská madona. Originál sochy je vyrezaný z limbového 
dreva, je 183 cm vysoká. Zhotovili ju majstri v Tirolsku v 14. storoèí. Mado-
na drží na rukách nahé dieśa. Socha bola darom Stibora svojej manželke 
Dobrochni. Údajne je prvým zázrakom mohlo byś poèatie Dobrochne a 
privedenie na svet Stiborovho dedièa. Nasledovne potom aj dvoch dcér. 
Socha bola umiestnená na hlavnom oltári románskeho kostola v Novom 

Meste nad Váhom. Na hrad bola prenesená 
až po dostavbe hradnej kaplnky, kde zosta-
la do roku 1431. V tomto roku ju ozdobenú 
drahokamami a perlami daroval Stibor mladší 
kostolu a kláštoru v Novom Meste nad Váhom. 
Na hrad sa opäś vrátila v roku 1464. Hrozilo jej 
znièenie husitmi. 
Jej osud bol k nej nevyberavý. Vtedajší vlastník 
hradu Ladislav Bánffy, torý sa otvorene hlásil k 
reformácii, ju nechal z kaplnky odstrániś. Istý 
èas bola v podkroví, neskôr dokonca vyhode-
ná v potoku. Vtedy ju pred úplným znièením 
zachránila grófka Anna, sestra Ladislava, kto-
rá zostala pri katolíckej viere. Aj vïaka nej sa 
putovanie madony neskonèilo. Anna sa v roku 
1595 vydala za grófa Majláta na Moravu a 
madonu si zobrala so sebou na hrad Cimburk. 
Tesne pred Vianocami v roku 1664 ju z hradu 
preniesli do Koryèan, do kostola sv. Vavøince. 
Sú zachované zápisy, ktoré svedèia o zázra-
koch madony spôsobených v tejto dobe. 
Madonu chceli prinavrátiś na Považie už v 
období 16. storoèia. V roku 1570 po nej pát-
ral novomestský prepošt. Keï sa mu nepodarilo ju získaś, nechal vo Viedni 
vyrobiś kópiu, ktorá sa nachádza na boènom oltári v kostole v Novom Meste 
nad Váhom. 
  V roku 2018 sa opäś madona vráti do pôvodného priestoru hradnej 
kaplnky. Aby sme boli presní, tak nie originál, ale jej faximília. Záujmové 
združenie právnických osôb Hrad Beckov nechalo zhotoviś sochu, ktorá 
kopíruje pôvodnú madonu. Je vyrobená z živice, nie z limbového dreva. 
Vyrábaná bola v ateliéroch reštaurátora Gabriela Strassnera v Devíne. Vzor, 
pod¾a ktorého bola odliata, bol zapožièaný z dekanátu v Novom Meste nad 
Váhom, kde sa v súèasnosti nachádza jedna z dvoch jestvujúcich faximílií, 
dnes už troch. Druhá je majetkom Trenèianskeho múzea v Trenèíne a je 
súèasśou sakrálnej expozície poboèky Podjavorinského múzea v Novom 
Meste nad Váhom. 
  Madona bude vysvätená Mons. arcibiskupom Jánom Oroschom, arcibis-
kupom Trnavskej arcidiecézy, 19.8.2018 v kostole sv. Štefana. Nasledovne 
bude procesiou vynesená do hradnej kaplnky, kde ju budú môcś obdivovaś 
návštevníci. Madona sa tak prinavráti domov po 423 rokoch. 
Nové priestory na hrade
  Okrem kaplnky sme sa tento rok zamerali aj na ïalšie otváranie nových 
priestorov hradu. Už dnes môžu návštevníci vkroèiś do priestoru donjonu, 
hlavnej obytnej veže. V miestnosti sme vytvorili pochôdznu plochu, ktorá 
umožní umiestniś do priestoru rôzne výstavné exponáty. Súèasne pries-
tor pod touto plochou budeme využívaś za úèelom doèasného depozitu 
kamenných èlánkov. Tie sa nachádzali roztrúsené v priestore viacerých 
miestností hradu. Po zaevidovaní a vytvorení katalógu, budú umiestnené 
práve do tohto objektu. V donjone dnes môžete obdivovaś ïalšieho draka, 
ktorý rozšíril našu výstavu Draci a drakobijci.
  Poèas leta od 1.7. do 3.9. chceme doèasne otvoriś priestory obranných 
objektov pod terasou v Zápdnom paláci a súèasne priestor poslednej 
miestnosti východného krídla Severného paláca, kde by sme radi inštalo-
vali voliéry pre zvieratká Hradného hospodárstva.    Mgr. Peter Pastier
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Novinky na Beckovskom hrade

JÚL
30. 6. 2018 - Víkend s renesanciou
Ukonèenie školského roka a zaèiatok prázdnin oslávime historickou témou. 
V sobotu 30. júna to bude najskôr podujatie Víkend s renesanciou, kde 
sa návštevníci dozvedia ako to na hrade vyzeralo v èasoch, keï ho vlast-
nil š¾achtický rod Bánffiovcov. Obdobie poznaèené ohrozením tureckými 
vpádmi, ale aj prestavbami hradu a zábavami, predstaví skupina historic-
kého šermu Fringia z Bratislavy. Tešiś sa môžete na ukážky šermu, palných 
zbraní, tanca, krásnych žien a dobovej kuchyne. 

1. 7. 2018 - Svadba Esterháziovcov na hrade Beckov
Nede¾a je netradièný èas na svadbu, no na Beckove sa do pozornosti dáva, 

že gróf Esterházy sa na hrade bude ženiś, práve v tento deò a to 1. júla 
(Š¾achtická svadba na hrade Beckov). Podujatie zobrazuje historickú svad-
bu. Prezentuje unikátne okamihy našej histórie v tej najkomplexnejšej for-
me. Vïaka svojej pútavosti, autenticite prevedenia a interaktívnosti dokáže 
zaujaś všetky vekové kategórie divákov. Návštevníkom bude umožnené staś 
sa súèasśou tejto udalosti a zoznámiś sa s dobovou módou, tradíciami, hud-
bou a tancami, zažiś pravú š¾achtickú zábavu, spojenú s hodovaním, ale aj 
prejavmi moci vo forme šermiarskych stretov a èestných delostreleckých 
sálv. 

7. - 8. 7. 2018 - Dni kováèskych majstrov
Posledným podujatím z našej ponuky, ktoré by sme vám radi dali do pozor-

BECKOVSKÝ HRAD - letné podujatia
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nosti sú Dni kováèskych majstrov (7. - 8. júla). Už po štvrtýkrát sa na Bec-
kove rozozvuèia kovadliny, rozhoria plamene vyhní a ožije staré kováèske 
remeslo. Príïte sa presvedèiś, že tradícia kováèstva nevymrela, že žiara 
ohòa a plastickosś železa  stále dokáže uèarovaś mnohým. 

21. - 22. 7. 2018 - Stiborovci na hrade Beckov
Na úspechy predchádzajúcich roèníkov nadviažeme i v roku 2018. Bude-
te maś opäś možnosś sledovaś pri práci majstrov kováèov zo Slovenska i 
Moravy, ktorí vytvoria spoloèné dielo - sochu vojvodu Stibora zo Stiboríc. 
Spoloèné dielo v tomto roku je symbolické, k 630. výroèiu darovania hradu 
Beckov práve vojvodovi Stiborovi. Krá¾ Žigmund Luxemburský vydal daro-
vaciu listinu na hrad a panstvo Beckov 16. júla roku pána 1388 pre svojho 
najvernejšieho rytiera Stibora zo Stiboríc za verné služby a oddanú pod-
poru.
Poèas kováèskych dní na hrade Beckov sa môžete na vlastné oèi presved-
èiś, že i dnes majú kováèsky majstri šikovné ruky. Môžete si pozrieś výstavu 
kováèskych diel, výstavu rôznych druhov konských podkov, sledovaś majs-
trov priamo pri práci a hlavne si Vy i Vaše deti môžete prácu s kladivom, 
ohòom a železom vyskúšaś v interaktívnej dielni.

27. - 28. 7. 2018 - O èom hradné múry šepocú
Zábavná hraná noèná prehliadka hradu.

AUGUST 
4. 8. 2018 - Hradný biograf. Letné kino na hrade Beckov

4. - 5. 8. 2018 - Assassíni na Beckove
Akrobatické vystúpenia plné dynamiky. Nacvièené choreografie. Worksho-
py parkour a freeruninng.

11. - 12. 8. 2018 - Duša dreva
Všedné aj nevšedné podoby výrobkov z dreva.

19. 8. 2018 - Madona na hrad
Posvätenie sochy Beckovskej / Koryèanskej madony a jej slávnostné 
umiestnenie do hradnej kaplnky. Program na dolnom hrade.

23. 8. 2018 - Koncert Cigánsky Diabli pod hviezdami Hradu Beckov
Na koncerte zaznejú najznámejšie svetové skladby.

24. 8. 2018 - Hradný biograf. Letné kino na hrade Beckov

25. - 26. 8. 2018 - Z dejín krá¾ovstva uhorského
Inscenované prehliadky hradu, ktoré vám predstavia najvýznamnejšie mí¾ni-
ky histórie. Príïte sa zasmiaś aj pouèiś.

31. 8. 2018 - Hradný biograf
Letné kino na hrade Beckov. 

1. 9. 2018 - Pivný festival
Festival malých pivovarov na hrade Beckov. Hudba, pivné špeciality a 
kopec dobrej zábavy. 

28. 4. - 1. 9. 2018 - Výstava Draci a drakobijci

1. 7. - 31. 8. 2018 - Hradné hospodárstvo

Do pozornosti dávame aj už prebiehajúcu výstavu Draci a drakobijci, ktorá 
sa nachádza v priestoroch horného hradu a novinku v podobe Hradného 
hospodárstva (1. 7. - 3. 9.). Návštevníci sa môžu tešiś na viac ako pätná-
sś dravcov, ako sú napríklad orol skalný, výr skalný, rôzne druhy sokolov, 
plamienka driemavá, kaòúr okrúhlochvostý, jastrab, kuvik plaèlivý, belaòa 
tundrová, pôtik kapcavý a pod. Súèasne v priestore hradu budú umiestne-
né zvieratká, ktoré sa bežne vyskytovali aj v stredoveku na hradoch, ale aj 
zvieratá, ktoré boli a sú vo¾ne žijúce v okolitých lesoch. Patria medzi ne líš-
ka, veverica, kuna, fretka. Ïalej bažanty, holuby, prasiatka, sliepky, zajace, 
ovce, kozy, ale aj poník, na ktorom sa budú môcś deti povoziś. Návštevníci 
budú môcś sledovaś kosenie okolitých svahov a vozenie sena na klasickom 
drevenom vozíku do hradu. Na dennej báze vystúpenia sokoliarov v troch 
termínoch. Pribudne aj špeciálny okruh, kde po zakúpení balíèka kàmnej 
zmesy budú môcś najmä najmenší návštevníci sa èo to dozvedieś o živote 
zvieratiek v minulosti, ale aj súèasnosti a najmä ich nakàmiś.

Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾ Záujmové združenie
právnických osôb Hrad Beckov

 Mlynárstvo má v regióne Nového Mesta nad Váhom bohatú minulosś. 
Pozornosś budeme venovaś stredovekým prameòom, ktoré sa týkajú mly-
nárov a mlynov, nachádzajúcich sa na Beckovskom panstve. Mlynárstvo na 
panstve Beckov patrilo medzi ve¾mi významné a rozšírené remeselné odve-
tvie. Mlyny museli stáś pri vhodných vodných tokoch a vody Váhu im posky-
tovali ve¾mi dobré podmienky. Mali ve¾ký hospodársky význam a boli príno-
som pre spoloènosś. Zvyèajne boli situované na okraji dediny. Mlyny bývali 
bežne uvedené v donaèných listinách ako významné majetkové nároky.
 Mlynári boli zruènými tesármi a najstaršie mlyny si stavali sami z dreva. 
Z urbárov sa dozvedáme o lokalizácii mlynov, o ich vlastníkoch, o množstve 
obilia a platbách, ktoré jednotliví mlynári odovzdávali zemepánovi. Mlynári 
stavali mlyny tak pevne, že rozvodnený Váh ich málokedy poškodil, nana-
jvýš odtrhol od ceśky. Ceśky boli silné povrazy upletené z vàbových prútov 
alebo z dubových konárov. Železné reśaze používali menej. 
 Pramene, ktoré sa nám zachovali, zvyèajne nespomínajú výstavbu 
mlynov, ale zachytávajú len ich vlastníctvo a prevádzku. Hoci v nich nie je 
uvedené, že sú to vodné mlyny, pod pojmom locus molendini alebo molen-
dinum rozumieme vždy vodný mlyn, prípadne mlynisko, lokalitu vodného 
mlyna.
 Najstaršia písomná zmienka o mlynoch na území Slovenska sa nachád-
za v listine z roku 1135, ktorou krá¾ Belo II. potvrdil majetky kláštora v Bzo-
víku na strednom Slovensku. V listine sa spomína mlynské miesto, mlynská 
usadlosś locus molendini. 
 O mlyne v našom okolí sa dozvedáme na základe listiny Stibora zo Sti-
boríc, ktorú vydal v roku 1389. V uvedenej listine udelil svojmu familiáro-
vi Petrovi Kriekerovi v Beckove dedièné richtárstvo. Okrem iných slobôd 
a povinností, mal právo vybudovaś si mlyn kdeko¾vek v okolí Beckova 
a vlastniś ho. Príjmy z mlyna patrili richtárovi.
 Stibor sa koncom roka 1413 rozhodol povýšiś faru v Novom Meste nad 
Váhom na augustínsky kláštor. Vydal listinu, v ktorej daroval novozaložené-
mu kláštoru, okrem pôvodných farských majetkov, aj dve blízke dediny 
Pobedim a Bašovce. V pôvodných majetkoch sa spomína aj farský mlyn.
 Ïalšia zmienka o mlyne sa nachádza v listine Stibora II., ktorú vydal 

6. januára 1431 a ktorou odškodnil reho¾u augustiniánov v Novom Meste 
nad Váhom. Dvojkolesový mlyn, patriaci kláštoru a nachádzajúci sa v tesnej 
blízkosti mesta, bol zbúraný a nahradený mlynom, ktorý bol situovaný na 
potoku poniže mesta.
 Krá¾ Žigmund Luxemburský vo svojom privilégiu pre Nové Mesto nad 
Váhom ustanovil, že nikto nemohol budovaś na Bzinskom potoku mlyny na 
mletie obilia èi stupy na ståkanie súkna, a tieto zariadenia využívaś bez jeho 
zvláštneho povolenia, okrem samotných mešśanov a obyvate¾ov mesta.
 Podrobnejšie informácie o mlynoch a mlynároch nám prináša až naj-
starší urbár Beckovského panstva z roku 1522. Dozvedáme sa, že v tomto 
roku bolo na Beckovskom panstve zaznamenaných 10 mlynov. Mlyn sa 
nachádzal v takmer každej dedine i mesteèku v skúmanej oblasti.
 V Novej Vsi nad Váhom bol vtedy na rieke Váh jeden mlyn, ktorý mal 
kúpený („empticium“) Benedikt Gabanský. Platil zaò roène 1 zlatý. V Novom 
Meste nad Váhom bol jeden mlyn na Váhu, od ktorého platili roène 1 zlatý. 
V obci Veselé, na potoku Holeška, ktorý je pravostranným prítokom Váhu, 
sa nachádzal jeden mlyn. Roène sa zaò malo platiś panstvu 60 meríc pše-
nice. Okrem toho, veselskému farárovi odovzdávali to¾ko múky, ko¾ko sa 
namlelo od prvých vešpier v sobotu až po druhé vešpery v nede¾u. Tento 
príspevok miestnej fare bol poskytovaný za spásu duše ich predkov a aj 
potomkov.
 V Moravskom Lieskovom boli dva mlyny. Zaiste na potoku Klaneènica, 
ktorý preteká cez obec a vlieva sa medzi Novým Mestom nad Váhom a 
Mnešicami do Váhu. Istý Mazelník vlastnil jeden mlyn, za ktorý mal každý 
rok zaplatiś 28 denárov. Druhý patril Jánovi Paulikovièovi, ktorý zaò každo-
roène platil až 70 denárov. V Melèiciach boli v tom èase tri mlyny. Urbár 
udáva len mená a platby mlynárov. Majite¾om prvého bol Ján Kužel, ktorý 
platil roène pol zlatý, podobne vdova Margaréta Martinková mala jeden mlyn 
a platila taktiež pol zlatého. Tretím mlynárom bol Berko, ktorý zaplatil roène 
28 denárov. V Ivanovciach sa spomínajú dva mlyny, od každého mali zapla-
tiś pol zlatého. Jeden mlyn patril richtárovi Fabiánovi Holárovi a v danom 
roku bol oslobodený od dane.

Mgr. Kristína Danková, Trenèianske múzeum v Trenèíne

MLYNY A MLYNÁRSTVO NA BECKOVSKOM PANSTVE

BECKOVSKÝ HRAD - letné podujatia
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 Èo je to za èíslo? Neviete? Je to èíslo planétky, ktorá je pomenovaná 
po našom rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Objavil ju v súhvezdí 
Auriga (Povozník) slovenský astronóm Milan Antal 4. decembra 1983 
poèas svojho pobytu v maïarskom observatóriu Piszkéstetö. Najväèšiu 
radosś mal iste sám objavite¾. Najskôr dostala predbežné oznaèenie 
1983 XM1. Hurbanova planétka obieha okolo Slnka vo vzdialenosti 
408 mil. km, má dobu obehu 1648 dní a odhadovanú ve¾kosś 18 km. 
Meno planétky sa stalo oficiálne známym po zverejnení 25. septemb-
ra 1988 Medzinárodnou astronomickou úniou. V septembri tak bude 
30 rokov od jej zverejnenia a v decembri 35 rokov od jej objavenia. 

  ¼ubomír Paulus 

3730 HURBAN 

 ¼udia sa od nepamäti chránili pred rôznymi chorobami a bolesśami. 
Lieèivé rastliny patrili k prvým liekom, èo poznali. Neraz to bola náhoda, ino-
kedy na základe vlastných skúsenosti. Lieèivé skúsenosti sa prenášali ústne 
z pokolenia na pokolenie. Taktiež si pamätáme, ak ochorelo doma chované 
zviera, lieèilo sa rôznymi masśami a bylinami. Neskôr, a to hlavne v stredove-
ku, sa tieto skúsenosti a poznatky o lieèivých rastlinách zapisovali a vydávali 
vo forme rôznych herbárov. Najznámejší je Mattioliho Herbár zo 16. storoèia. 
Prvá kniha o lieèivých rastlinách na Slovensku je od Juraja Fándlyho. Má 
ešte jedno prvenstvo, bola písaná po slovensky. A to v roku 1793. Ve¾kým 
zberate¾om rastlín bol i nám dobre známy Jozef ¼udovít Holuby. Neraz ho 
jeho túlavé topánky priviedli na beckovské lúky. 
 Tí skôr narodení sa ešte pamätajú, ako sa od jari do jesene zbierali rast-
liny na rôzne choroby do èajov. I v dnešnej uponáh¾anej dobe prežíva novú 
éru zber lieèivých rastlín. Tak ako kedysi, zbierame kvet, listy, korene èi vòaś. 
Má to tiež svoje bylinárske tajomstvá, kedy ich zbieraś - niektoré v kvete, iné 
po odkvitnutí, jedny ráno, iné naveèer...
 A to hlavné nakoniec: rastlinu, ktorú trháme, treba dokonale poznaś a 
zberaś ju v èistom prostredí. Medzi ob¾úbené rastliny, èo sa stároèia zberajú, 
možno spomenúś bazu, lipu, ¾ubovník, mätu, medovku, palinu, repík, kamil-
ky, šalviu, podbe¾ a nesmieme zabudnúś na žih¾avu. Hlavne v máji a júni je 
obdobie na ich zber. Ak chceme maś vlastný voòavý bylinkový èaj, rastlinky 
zberáme do neho po celý rok, nielen na svätojánsku noc, údajne vtedy majú 
najväèšiu silu a moc.      ¼ubomír Paulus 
1. Mattioliho Herbár, èeské vydanie 1562. Zdroj: Wikipedia 
2. Juraj Fándly, Zelinkár, 1793 Zdroj: dikda 
3. Najstarším herbárom vo fondoch SNK je herbár Johannesa von Cubu Hor-
tus sanitatis, ktorý bol vytlaèený v roku 1485 u Petra Schöffera v Mohuèi. 
Dielo obsahuje zoznam lieèivých rastlín, stromov, hornín, ich popisy, výskyt a 
ich využitie na lieèebné úèely.     Zdroj: Wikipedia

Lieèivé rastliny
 Rakúsko-uhorská krá¾ovná Mária Terézia sa narodila 13. mája 1717 vo 
Viedni, kde aj 29. novembra 1980 umrela. Vládla v rokoch 1740 - 1780. 
Patrila medzi najdôležitejších panovníkov Európy. Bola cisárovnou Svätej 
ríše rímskej nemeckého národa, krá¾ovnou Uhorska, Èeska, arcivojvodky-
òou Rakúska... So svojím manželom Františkom I. Lotrinským mala 16 detí, 
z ktorých viaceré žili na krá¾ovských dvoroch Európy. Za uhorskú krá¾ovnú 
bola korunovaná 25. júna 1741. Do vtedajšieho Prešporku priplávala loïou 
po Dunaji, potom prestúpila do zlatého koèiara, ktorý ju zaviezol do Dómu 
sv. Martina na korunováciu. Za uhorskú krá¾ovnú ju korunoval arcibiskup 
Imrich Esterházi.
Imrich Esterházi bol potomok starého š¾achtického rodu, ktorý sa pravdepo-
dobne narodil v Beckove, vraj na Beckovskom hrade, 17. decembra 1663. 
Študoval v Trnave a Šoproni, v rokoch 1683 - 1687 v Ríme, kde dosiahol 
doktorský titul. V Marianke 15. januára 1688 ho vysvätili na kòaza. Bisku-
pom sa stal vo Vacove v roku 1706, neskôr pôsobil v Záhrebe. V roku 1715 
získal grófsky titul. Aktívne pôsobil v uhorskej politike, zastával úrad dvorné-
ho kancelára. V roku 1725 ho cisár Karol VI. vymenoval za ostrihomského 

arcibiskupa. Ako arcibiskup mal síd-
lo v Trnave, ale on uprednostnil arci-
biskupský palác v Bratislave, dnešný 
úrad vlády SR. Po arcibiskupovi bolo 
pomenované aj námestie. Zomrel 6. 
12. 1745, pochovaný je v Dóme sv. 
Martina. Jeho náhrobok zamurovali 
do dlažby, dali naò nápis: „Pod tým-
to znamením obdivuhodného súcitu, 
pod svätým Jánom Alexandrijským, 
nech spím a odpoèívam v Tebe, 
Bože môj, milosrdenstvo moje, za 
pomoci sladkej matky milosrden-
stva. Brat Imrich.“ 

Prímas Imrich Esterházi ako Gregor 

Ve¾ký. Jozef Kurtz, 1730, 30,5 cm 

x 21,0 cm, olej na plátne, A 2994, 
GMB

 A Mária Terézia? Na jej pamiat-
ku jazdecké súsošie od roku 1897 
zdobilo Námestie korunovaèného 
pahorka - dnes Námestie ¼udovíta 
Štúra. V roku 1921 bolo toto dielo 
znièené èeskoslovenskými legio-
nármi. V tomto roku, 14. a 15. 3. 
2018, bola kópia tohto súsošia 
doèasne osadená pred hotel Carl-
ton. V súèasnosti sa nachádza na 
promenáde   River Parku. Je men-
šia a z bronzu. I takéto sú osudu 
osobností a sôch.  

¼ubomír Paulus 

Ján Fadrusz, Pamätník
Márie Terézie v Prešporku,

1897. Zdroj: sk.wikipedia.o0rg

Korunoval Máriu Teréziu

KNIŽNIÈNÝ FOND
Roèný prírastok knižnièných jednotiek: 111 kníh v hodnote 399,54 €
           (rozpoèet obce: 400 €)
Kúpu:  39         Darom: 72
Úbytok knižnièných jednotiek (vyradené knihy): 531 kníh
               v hodnote 488,83 €
Knižnièné jednotky spolu:     9322 kníh
Odborná literatúra pre dospelých:  1926
Krásna literatúra pre dospelých:   4124
Odborná literatúra pre deti:    481
Krásna literatúra pre deti:     2786

VÝPOŽIÈNÉ SLUŽBY
Èitatelia do 15 rokov: 31     Ostatní èitatelia: 32
Spolu: 63 èitate¾ov do 31. 12. 2017 
Poèet návštev èitate¾ov knižnice spolu: 285
(z toho 115 èitate¾ov do 15 rokov) 
Poèet výpožièiek spolu:      885 
Odborná literatúra pre dospelých:   43
(priemerne 14 kníh na 1 èitate¾a za rok)
Krásna literatúra pre dospelých:    641
Odborná literatúra pre deti:     21
Krásna literatúra pre deti:      180

Mgr. Dana Badžgoòová, zamestnanec OK 

Správa o èinnosti obecnej knižnice
za rok 2017 
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 Obce na ¾avej strane Váhu, od Beckova po Novú Ves nad Váhom, patrili 
do roku 1945 do obvodu notárskeho úradu v Beckove a okresu Nové Mesto 
nad Váhom. V Beckove pod¾a sèítania z roku 1940 žilo 1514 obyvate¾ov, 
v Kálnici 977, v Novej Vsi 607, v Koèovciach 471, v Beckovskej Vieske 268 
a v Rako¾uboch 175 obyvate¾ov. Po stránke sociálnej išlo prevažne o ro¾ní-
kov. Po stránke národnej mala oblasś takmer èisto slovenský charakter, po 
náboženskej prevažne katolícky, s výnimkou Kálnice, kde evanjelici tvorili 
asi osemdesiat percent. 
 Pod tlakom Nemecka, Maïarska a Po¾ska v septembri 1938 ÈSR prišla 
o svoje územia a dostala sa do hlbokej krízy. 14. marca 1939 zanikla ÈSR a 
vznikla Slovenská republika. Agresívne Maïarsko okupovalo Podkarpatskú 
Rus i èasś SR. Pri ústupových bojoch èsl. armády z P. Rusi 14.3. pri Toruni 
padol èatár Štefan Roško (1912, USA) z Kálnice - ešte pred zaèiatkom sve-
tovej vojny. 
Obete v slovenskej armáde
 V r. 1941 - 1944 sa slovenská armáda ako spojenec Nemecka zúèast-
nila śaženia proti ZSSR. Rýchla divízia sa dostala až na Kaukaz èi Krym. 
Èatník Ondrej Bednárik (1914) z Kálnice padol pri obci Kumèackij v Ros-
tovskej oblasti 25. 11. 1941. V r. 1943 - 1945 pôsobila 2. pešia divízia aj 
v Taliansku, kde plnila stavebné a rekonštrukèné úlohy. Pri anglickom bom-
bardovaní slovenských kasární v Ravenne 30. 12. 1943 zahynul Beckovèan 
Karol Heldes (1921). 
V SNP a nemeckom zajatí
 V zahranièí sa od roku 1939 tvorili aj jednotky èsl. armády, politicky 
podliehajúce E. Benešovi. Zamerané boli na boj proti Nemecku a obnovu 
ÈSR. Nieko¾konásobne viac obetí, než mala slovenská armáda v ZSSR, si 
vyžiadalo povstanie (august - október 1944), partizánsky odboj a následné 
nemecké represie. 29.8.1944 èasś armády obrátila zbrane proti Nemecku 
a zmenila sa na Èeskoslovenskú armádu na Slovensku. Nemci však povstal-
cov porazili. Mnohých pochytali a odvliekli do zajatia. Z Beckova bojovali 
v povstaní viacerí narukovaní vojaci, rodáci z obce. Pri Stratenej 3. 9. 1944 
padol Štefan Berky (1920), ktorého domovskou obcou boli Horné Motešice, 
ale narodil sa v Beckove. 15 Beckovèanov sa dostalo do zajatia v Nemec-
ku. Z nich sa nevrátil Jozef Letko (1908). Narodil sa v Beckove, kde pra-
coval ako hájnik, do zajatia padol 1. 11. 1944 pri Turèianskom sv. Martine 
a umrel v tábore Kleidenbach 17. 2. 1945. Ján Nešpor (1915, Hrádok), 
obèan Koèoviec, bol tiež povstaleckým vojakom, potom príslušník partizán-
skej skupiny Kriváò. Zahynul po stúpnutí na mínu v Remetských Hámroch 
15. 11. 1944. Zdenek Krupa z Beckova sa pridal k partizánom. Pohyboval 
údajne v Inoveckých horách, kde aj ostal nezvestný. 
Èinnosś partizánov a represie Nemcov
 Obyvate¾stvo podhorských obcí v Inoveckých horách trpelo najmä prí-
tomnosśou brigády sovietskeho velite¾a A. Snežinského, sídliacej v N. Leho-
te. V horách okolo Selca a Kálnice sa zdržoval oddiel Šrobár. Prítomnosś 
partizánov okamžite pútala pozornosś Nemcov. Tak 30. 11. 1944 vykona-
li ve¾kú raziu. Po vyšetrovaní zaistencov v Hoteli Kolár v Beckove odvliekli 
do Serede a potom lágrov v Nemecku 60 mužov zo Selca. Dvoch partizá-
nov-židov zastrelili na mieste (Szilárd a Israel). Odvliekli aj riadite¾a kálnic-
kej ¾udovej školy Františka Daudu (1909, Beckov). Jeho stopa sa stratila 
na jar 1945 v Sachsenhausene. V chotári Kálnice odhalili a odvliekli až 37 
skrývajúcich sa židov. Dòa 4. 1. 1945, v súvislosti s vyšetrovaním úteku 
èasti príslušníkov 1. východomoslimského pluku SS k partizánom, odvliekli 
z Kálnice aj Ondreja Masára (1909) a Michala Nosku (1889), rodáka z Dvo-

rianok, s domovskou príslušnosśou v Kostolnom. Oboch za údajnú spolu-
prácu s partizánmi. Zahynúś mali v tábore Schwerin. Pri ïalšej nemeckej 
razii, zameranej na mužov, ktorí nenastúpili na vojenskú službu, 8. 2. 1945 
v Kálnici zastrelili robotníka a bývalého povstaleckého vojaka Pavla Štefanca 
(1908), ktorý sa pokúsil pred nimi ujsś.
Obete nešśastných náhod a prechodu frontu 
 V dôsledku výbuchu granátu prineseného otcom z opevòovacích prác 
21. 12. 1944 zahynuli dve deti Jána Miklánka z Novej Vsi. Jednotky 1. 
rumunskej armády obchvatom od Bojnej a Podhradia cez Lehoty obsadili 
4.4.1945 obce notariátu Hrádok a smerovali na Beckov. Najtvrdšie boje sa 
viedli v úseku od Hôrky po Rako¾uby, padlo tu 22 Rumunov, poèty padlých 
Nemcov nie sú známe. Z Rako¾úb Nemci ustúpili cez Váh na Mnešice. Do 
Beckova tak vstúpili rumunské a sovietske jednotky bez boja 6. apríla. 
V Rako¾uboch si Rumuni postavili drevený pravoslávny trojkríž s nápisom: 
„Ty, pútnik, zastav sa na jednu minútku a pomodli sa za rumunských vojakov, 
ktorí padli v roku 1945 na Slovensku“.
 Obyvate¾stvo trpelo i v dôsledku rumunského bombardovania. Tak už 
3.4.1945 zahynul 73-roèný Jozef Vavris z Novej Vsi. 5.4. zas 32-roèný Ján 
Tupý a 75-roèná Katarína Katušincová z Beckova, u svojej babièky Šimko-
vej i trojroèná evakuantka Petronella Striežencová. 7.4. zas 35-roèný Juraj 
Mikuš z Rako¾úb. Pre ranených z okolia bola zriadená improvizovaná nemoc-
nica v bývalom Sirotinci (dnes bar Kolkáreò). V dôsledku zranení spôsobe-
ných stre¾bou rumunského vojaka 11.4. zomrel v Beckove Jozef Paulus 
(1873, Hrádok). 5.5. následkom stúpenia na mínu zahynul 73-roèný obèan 
Kálnice Štefan Valoviè. 7.7. v Rako¾uboch 11-roèný Július Korytina a 15-
roèný ¼udovít Orsava. Okrem vojnových obetí treba ako špecifickú kate-
góriu spomenúś obete rasových perzekúcií. Boli to niektorí èlenovia rodiny 
Baumgarten a Porjes z Koèoviec, Ehrenštein, Fried, Hoffman, Kohn, Kurz, 
Löwinger, Singer, Špronc a Weil z Beckova, Szenássy a Weiner z Kálnice.
 Nezabúdajme ani dnes na obete vojen a ¾udskej zloby a nedopusśme 
novú vojnu.
Výòatky z dobových prameòov (ukážky):
„...14. marca bol vyhlásený samostatný Slovenský štát, si každý oddychol 
a obèania sa sišli, aby manifestaèným sprievodom dedinou za úèasti hudby 
Hlinkovej gardy, Sdruženia evanjelickej mládeže, školských dietok a obe-
censtva dali výraz svojej radosti, že máme 
svoj štát. V týchto radostných chví¾ach ale 
došla smutná zvesś do obce, keïže èetár 
Štefan Roško pri obránení hraníc našej 
drahej vlasti padol nepriate¾skou gu¾kou 
maïarskou.“ “ 
Pamätná kniha Kálnice, 1939
 „V dobe národného povstania vede-
ný tu bol tichý život a vzh¾adom na poèet 
obyvate¾stva nenašli sa tu ¾udia, ktorí by 
boli bývali v povstaní aktívne èinní alebo 
pridali sa na stranu partizánov.“ Zo správy 
MNV v Rako¾uboch, 1946 

  Text: PhDr. Martin Lacko, PhD.
Zdroje: VÚA-VHA Praha, VHA Trnava, 
Mgr. D. Badžgoòová, archív OcÚ Bec-
kov, súkromné zbierky.

OBETE DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY (1939 - 1945)
Od Beckova po Novú Ves

 V období od mája 1945 do roka 
1950 sa prevádzalo èistenie našich pre-
krásnych lesov, hlavne na východnom 
Slovensku, od rôznych ozbrojených 
skupín, ktoré boli rôzneho zamerania. 
Po boji zostáva neporiadok, a ten tre-
ba uprataś. Na slovenskej strane tento 
neporiadok upratovali útvary ZNB, mnohí 
príslušníci útvarov položili životy pri plne-
ní tohto úkolu. Na tejto úlohe v prospech 
slovenského národa sa zúèastnil a praco-
val Ondrej Dovina z Kálnice. Za zmienku 

stojí to, že z po¾skej strany mal na starosti 
túto otázku Stanislaw Walach, bývalý veli-
te¾ partizánskeho oddielu Armie ¾udovej 
J. Dombrowského, ktorý pôsobil v okolí 
Krakova a Osvienèimu, a spracoval túto 
problematiku v knihách Partizánske noci 
a Akcie proti banditom.    PH
Na fotografii z¾ava Ján Borgula, M. Ben-
èek, Stanislaw Walach, Ondrej Dovina, 
Ján Filip a Štefan Gavula. Hrad 1970. 
Foto: S. Walach, Akcie proti banditom, 
Pravda 1971. 

Povojnové upratovanie
v období 1945 - 1950
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 Tak ako každý rok, tak aj tento rok pripravila obvodná po¾ovnícka komora 
OPK Trenèín tri strelecké súśaže s názvom majstrovstvá OPK Trenèín a regio-
nálna po¾ovnícka organizácia RgO SPZ Trenèín jednu verejnú streleckú súśaž 
s názvom Batéria B-100 o putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenèín.
Strelecké disciplíny, v ktorých sa súśažilo a ich pravidlá, sú stanovené v stre-
leckom poriadku Slovenskej po¾ovníckej komory. Konkrétne to boli majstrov-
stvá v malokalibrovej disciplíne M-400 konané dòa 6. mája 2018 na Sta-
rej Turej a ïalej majstrovstvá v brokových disciplínach s názvom Oblúkové 
strelisko OS-40 (o putovný pohár predsedu OPK Trenèín), konané dòa 12. 
mája 2018 v Beckove a Batéria B-50, konaná dòa 13. mája 2018 na Novej 
Lehote.  
Uvedené súśaže sú usporadúvané výhradne pre èlenov OPK Trenèín, do 
ktorého spadá aj okres Nové Mesto nad Váhom. Úèasś èlenov OPK Trenèín 
na súśažiach je z roka na rok vyššia, èo sa pozitívne prejavuje aj na dosaho-
vaných výsledkoch. Ak v minulosti staèilo na víśazné umiestnenie dosiahnuś 
75-80 % zásahov, dnes je potrebná na víśazstvo minimálna úspešnosś 92-
97% zásahov.
Po¾ovnícke združenie HURBAN Beckov na majstrovstvách OPK Tren-
èín reprezentoval jeho èlen Ing. Ján KOVÁÈIK, ktorý dosiahol v M-400 
(376/400) štvrté miesto, v OS-40 (32/40) tretie miesto a v B-50 (45/50) 
druhé miesto. Na základe dosiahnutých výsledkov v disciplíne batéria B-50 
bude ako èlen družstva za OPK Trenèín reprezentovaś aj naše PZ na oblast-
ných majstrovstvách „Západ“ v disciplíne batéria B-100, konaných dòa 2. 
júna 2018 v Trnave. 
Dòa 20. mája 2018 usporiadala po¾ovnícka organizácia RgO SPZ Trenèín 
na Novej Lehote verejnú streleckú súśaž s názvom batéria B-100 o putovný 
pohár predsedu RgO SPZ Trenèín, v ktorom naše PZ reprezentoval èlen Ing. 
Ján KOVÁÈIK. V konkurencii ïalších kvalitných 33 strelcov suverénne zví-
śazil s nástrelom 94/100. Za uvedený výsledok získal I. výkonnostnú triedu 
a tento výsledok je zároveò aj najlepší, aký bol dosiahnutý v šesśroènej his-
tórii verejnej streleckej súśaže o putovný pohár predsedu RgO SPZ Trenèín.
PZ HURBAN Beckov má však vo svojich radoch ïalšie strelecké želiezka 
v ohni, ktorými sú hlavne mladí èakatelia na èlenstvo, a to Lukáš Pavloviè, 
Mário Pavlík a Ing. Matúš Gúèik a èlen Michal Èaòo. Títo mladí strelci sú len 
zaèínajúcimi strelcami a na pódiové umiestnenia budú musieś ešte strelecky 
dozrieś. PZ HURBAN Beckov však vytvára dostatoène vhodné podmienky 
(zvlášś v disciplínach M-400, OS-40 a zajac v prieseku) na to, aby jeho èleno-
via a èakatelia na èlenstvo mohli neustále udržiavaś a rozvíjaś svoje strelecké 
umenie. Tu je tiež zároveò potrebné, aby zo strany našich strelcov bola chuś 
obetovaś strelectvu nielen vo¾ný èas, ale aj nemalé finanèné prostriedky.
 Verím, že táto investícia sa postupom èasu prejaví aj v dosahovaných 
streleckých výsledkoch našej streleckej omladiny nielen na miestnej èi 
okresnej úrovni.

Ing. Ján Kováèik, èlen Po¾ovníckeho združenia HURBAN-Beckov,
predseda streleckej komisie OPK Trenèín

a èlen celoslovenskej streleckej komisie SPK v Bratislave.

Strelnica PZ HURBAN Beckov, majstrovstvá OPK Trenèín v OS-40, 12. 5. 
2018 v Beckove, z¾ava: priate¾ PZ HURBAN Beckov a predseda ekonomic-
kej komisie OPK Trenèín Ing. Stanislav Hladký, ïalej je na treśom mieste 
umiestnený Ing. Ján KOVÁÈIK (z PZ HURBAN - Beckov), víśaz majstrovstiev 
Filip BREZOVÁK (z PZ Ivanovce) s putovným pohárom predsedu OPK Tren-
èín, na druhom mieste sa umiestnený Adam TEKULA (z PZ Lúka), na štvrtom 
mieste sa umiestnil ¼uboš KOLLÁR a na piatom Radovan JEŽOVICA (obaja 
z PZ Drietoma).   

Po¾ovnícky strelecký máj

  Máme pre vás vraj zaruèený prostriedok proti kliešśom a komárom 
- biorepelent z rozmarínu priamo zo Švédska. Na prípravu potrebuje-
te 1 vrecko rozmarínu, ktorý kúpite v obchode ako prísadu do jedla, 
1 liter vody a 1 lyžicu bieleho vínneho octu. Do hrnca nalejeme vodu 
a prevaríme ju, odstavíme a do vody vysypeme rozmarín a necháme 
dlhšie vylúhovaś - môžeme až do vychladnutia vody. Rozmarín scedíme 

a pridáme lyžicu vínneho octu. Prírodný repelent 
prelejeme do f¾ašky s rozprašovaèom a uložíme 
do chladnièky. Pred každým výletom do prí-
rody si nasprejujeme telo, hlavne nohy od ko-
lien dole a tiež obuv. 
 A ako na komáre? Staèí si kúpiś 200 ml f¾ašku 

ALPY a do nej nastrkaś 30 kúskov klinèekov a nechaś 24 hodín vylúhovaś. 
Klinèeky nevyśahujeme, zostanú v alpe, ktorá èasom mierne zhnedne. 
Klinèekovou alpou sa treba namazaś èi nechaś ju „voòaś“ v miestnosti. 
Komáre odletia h¾adaś si inú obeś.   Zdroj: internet

Ako na kliešte a komáre 

 Èlen Rybárskeho spolku Nové Mesto nad Váhom Michal Èaòo ulovil 
dòa 15. mája 2018 na Zelenej Vode od Beckova kapra rybnièného, dåžka 
110 cm a váha 25,75 kg. K úspešnému úlovku gratulujeme!  PH

Úspešný rybár

 Dòa 16. júna 2018 v rámci Mesiaca po¾ovníctva usporiadalo PZ Hurban 
Beckov spomienkové preteky na Rudolfa a Ludevíta Pajtinovcov, ktorí boli 
skvelými po¾ovníkmi a priate¾mi našej obce. Strie¾alo sa na terèe srnca, 
kamzíka, diviaka - 3x100. Víśazom sa stal Pavol Trebatický z Èachtíc, dru-
hý skonèil Jaroslav Šimo z Èachtíc a tretí Anton Beòoviè z Nového Mesta 
nad Váhom. Z¾ava p. Pajtinová, Anton Beòoviè, Pavol Trebatický, Jaroslav 
Šimo a Rudolf Pajtina.    Foto a text: LP

STRELECKÉ PRETEKY
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 Uplynulá sezóna 2017/2018 dopadla pre OŠK Slovan Beckov ve¾mi 
dobre, družstvo dospelých skonèilo zaslúžene na prvom mieste VIII. ligy 
Nové Mesto nad Váhom so ziskom bodov 61, èiže 20 výhier, 1 remíza a 1 
prehra a po 3 rokoch sa nám koneène podarilo postúpiś do VII. Juh, kde 
nás èakajú kvalitnejší súperi a aj atraktívne derby zápasy ako, napríklad, 
proti Kálnici. Ve¾ké poïakovanie patrí najmä hráèom a trénerovi p. Bartovi-
èovi, celému realizaènému tímu a výboru OŠK a, samozrejme, aj sponzo-
rom, hlavne Obci Beckov, ako aj f. REX, p. Nožinovi. 
 Ve¾mi sa darilo aj našim mladým hráèom - žiakom, ktorí sa umiestnili 
v 5. lige skupiny B na krásnom druhom mieste so ziskom bodov 61, èiže 
20 výhier, 1 remíza a 6 prehier. Skonèili iba jediný bod za prvou Brezovou 
pod Bradlom, za to im patrí ve¾ká vïaka, èo sa týka prístupu k tréningom 
a hlavne k zápasom. Trénerom p. Bánovskému a p. Gulášovi tak isto patrí 
ve¾ké poïakovanie. 
 Dúfam, že sa nám bude dariś aj v budúcej sezóne a že nesklameme 
našich verných beckovských fanúšikov, ktorým tiež ïakujeme, že nás celý 
èas podporovali a držali nám palce. Touto cestou by som chcel poprosiś 
sponzorov aj podnikate¾ov z Beckova, aby nás podporili aj v nasledujúcom 

roèníku.   David Kaèerek, predseda OŠK Slovan Beckov

Futbalová sezóna 2017/2018 úspešne skonèila

 Ako všetci vieme, tento rok oslavujeme 75. výroèie založenia futbalo-
vého klubu v Beckove. História  nášho klubu sa zaèala písaś v roku 1943, 
kedy zaèal náš klub súśažne hrávaś v okresnej medzi dedinskej lige pod 
názvom ŠK Ctibor Beckov a hrávalo sa na provizórnom ihrisku zvanom hor-
ný pasienok. Približne po 10 rokoch sa vybudovalo terajšie ihrisko, ktoré 
funguje po menších úpravách až dodnes. Èasom prišlo opäś k premenova-
niu klubu na TJ Slovan Beckov, ktoré fungovalo celý minulý 
režim. V 90. rokoch bol klub opäś premenovaný na dnešný 
OŠK Slovan Beckov. 
 Dòa 23. júna 2018 pri príležitosti tohoto výroèia sme si 
dovolili pozvaś k priate¾ským stretnutiam futbalové kluby AS 
Trenèín žiaci U 12 a Slavkov u Uherského Brodu A mužstvo 
a mužstvo starých pánov. Pri poèetnej návšteve zaèal zápas 
žiakov medzi našimi žiakmi a AS Trenèín, ktorý sa skonèil 
víśazstvom mladých chlapcov z AS Trenèín v pomere 0:7, 
potom ešte chlapci súśažili v kopaní jedenástok, ktorú úspeš-
ne zakonèili naši mladí chlapci. Športové popoludnie pokra-
èovalo ïalším zápasom A mužstiev z Beckova a Slavkova, v 
ktorom Beckovèania opäś potvrdili svoju neporazite¾nosś a 
zvíśazili v pomere 6:4; zápas sa hral na ve¾mi dobrej úrovni, 
nako¾ko futbalisti so Slavkova hrajú vyššiu ligu ako Beckov. 
Príjemný letný deò ukonèili zápasom starých pánov Beckova 
opäś proti Slavkovu, s ktorými si naši starí páni poradili vyso-
ko 8:2. Podveèer potom pokraèoval posedením pri obèerst-

vení a hudbe na ihrisku až do veèera. 
 Touto cestou by som chcel poïakovaś pri organizovaní tohto podujatia 
OcÚ, èlenom výboru OŠK, Martine Betákovej - Èiklovej a Jednote za prí-
pravu chutného obèerstvenia. Všetci zúèastnení popriali klubu ve¾a ïalších 
úspešných rokov vo futbale a v iných športových odvetviach.

  David Kaèerek, predseda OŠK Slovan Beckov

75. výroèie založenia futbalového klubu v Beckove

 Každý majite¾ psíka je zo zákona povinný si zaoèkovaś svojho domá-
ceho miláèika. Jedná sa o jedinú zákonom danú povinnosś vakcinácie 
domáceho zvieraśa. V prípade nedodržania mu hrozí trestný postih. Poku-
ta nie je to najhoršie, èo nás môže postihnúś. Hlavne oèkujeme preto, že 
sa nechceme nakaziś besnotou.
 Besnota je akútne vírusové ochorenie. V prírodných podmienkach sú 
prameòom nákazy predovšetkým mäsožravce a netopiere. Extrémne vní-
mavé na besnotu sú líšky. Choroba je ve¾mi nebezpeèná, pretože môže 
postihnúś všetky druhy cicavcov, teda aj psy, maèky a taktiež aj èloveka. 
Postihuje predovšetkým centrálnu nervovú sústavu. Rozvinutá besnota, 
bohužia¾, po objavení príznakov nie je lieèite¾ná a konèí smrśou. Jediným 
riešením je dodržovaś opatrenia práve v podobe oèkovania.
 Psíkov proti besnote oèkujeme od 12 týždòov ich veku. Beckovèa-
nia majú možnosś navštíviś nieko¾ko veterinárnych ambulancií v Novom 
Meste nad Váhom. Najjednoduchšie je ale využiś služby MVDr. Antala. 
Každoroène v májovú sobotu organizuje v spolupráci s OcÚ hromadné 
oèkovanie psov v našej obci. Aj tento rok na obvyklých miestach, od 9.00 
hod v ulièke za firmou Sevotech a od 11.00 hod na parkovisku pri parku 
zaoèkoval 60 psíkov.  Na zamyslenie stojí, že v minulosti, pod¾a vyjadrenia 
MVDr. Antala, to bolo až 150 psíkov. Èiastoène za poklesom je predåžený 
interval u  kvalitnejších a drahších vakcín až na 2 roky. Treba si ale overiś, 
akou vakcínou bol váš psík zaoèkovaný. 

 Žia¾, máme v Beckove aj chovate¾ov psíkov, ktorí z lenivosti, ¾ahkováž-
nosti alebo lakomosti ignorujú svoje povinnosti. Ak by ste mali vo svojom 
okolí niekoho, kto zanedbal oèkovanie svojho psíka, upozornite ho na 
to. Výhovorky, že ho má len na dvore a líška sa k nemu nedostane, sú 
irelevantné. Môže ho nakaziś netopier, prípadne tisícky iných náhodných 
udalostí.  
 Nezaoèkovaný psík je potenciálne nebezpeèenstvo. Ohrozuje svojho 
majite¾a, jeho rodinu a pria-
te¾ov, ale aj nás ostatných. 
MVDr. Antal pravidelne pri-
chádza do našej obce na 
po¾nohospodárske družstvo, 
ale aj ku viacerým chova-
te¾om hospodárskych zvierat. 
Preto nie je problém riešiś to 
po dohovore aj individuálne, 
mimo hromadný termín. Prí-
padne odvezte psíka k veteri-
nárovi do Nového Mesta nad 
Váhom. Veï auto už je skoro 
v každom dome.

¼ubomír Èikel

Pravidelné povinné oèkovanie psov
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 Koliba Beckov vás pozýva na znovuotvorenie tradiènej slovenskej reštau-
rácie, nachádzajúcej sa pri Skaliciach medzi Rako¾ubami a Beckovom. V 
objekte sa nachádza ve¾a noviniek - ako napríklad verejná wifi, možnosś 
platby kartou, upravené detské ihrisko, nový jedálny lístok - a mnoho ïal-
ších zmien sa chystá. Poèas leta sa na letnej terase bude konávaś kino a 
rôzne kultúrno-hudobné podujatia. Koliba je vhodná aj na súkromné oslavy, 
ako sú rodinné stretnutia, birmovky, narodeniny a podobne. Viac o Kolibe 
Beckov a plánovaných podujatiach sa dozviete na wwww.kolibabeckov.sk. 
Kontakt: info@kolibabeckov.sk; 0915 473 942  Lukáš Holota 

Koliba Beckov

    Inzercia 
 Chcete vedieś viac o možnostiach sporenia 
na dôchodok? Zaujímajú vás výhody 2. + 3. + 4.
dôchodkového piliera? Zavolajte na 0911 359 706.

Ing. ¼ubomír Èikel, Beckov 461.

 Pozývame obèanov na motokrosové preteky seriálu 
Majstrovstiev Slovenskej republiky, ktoré budú v Bec-
kove dòa 1. 7. 2018.
 Zároveò chceme všetkým poïakovaś za desaśroènú 

spoluprácu pri organizovaní a zabezpeèovaní motokrosových pretekov 
v Beckove. Vïaka patrí všetkým èlenom Motoklubu Beckov, beckovským 
hasièom, obecnému úradu, Farme Beckov a TOKO Beckov a ich zamest-
nancom, èlenom OŠK Beckov, zamestnancom firmy REX, všetkým spon-
zorom a ostatným dobrovo¾níkom, ktorí nezištne pomáhajú pri prípravách 
jednotlivých pretekov. ÏAKUJEME. Za Motoklub Beckov Peter Èikel

 MOTOKLUB BECKOV
Pozvánka a poïakovanie 

 Adela Ondrejovièová, bodyfitnesska z malého „fitka“ p. Jarábka sa 
dostala až na vrchol. V televízii ju nazvali Sagan v sukni. Nieko¾konásobná 
majsterka sveta, absolútna majsterka sveta, štvrtý rok súśaží medzi profesi-
onálkami. Po minuloroènom rozdelení profesionálok na americkú a európ-
sku vetvu sa jej nesmierne darí. Predtým sa trikrát po sebe zúèastnila Miss 
Olympie v Las Vegas a vždy so cśou. Tento rok za tri mesiace vyhrala všet-
kých 5 profi podujatí, ktorých sa zúèastnila v IFBB ELITE PRO. 
 Zlatá sezóna v IFBB ELITE PRO bodyfitness: Nafplio - Grécko, Nitra 
- Slovensko, Johannesburg - Južná Afrika, Madrid - Španielsko, Espinho 
- Portugalsko.
 Najśažšia súśaž bola v Afrike: „Prišla súperka z Ameriky, ktorá vyhrala 
Miss Olympia nieko¾ko rokov dozadu a podarilo sa mi ju predbehnúś, takže 
pre mòa je to také najväèšie víśazstvo,“   zhodnotila Adela svoj nedávny 
úspech na podujatí Arnold Classic v Juhoafrickej republike.
 Nie vždy je to jednoduché, od konca minulého roka má nových sponzo-
rov, stala sa èlenkou prestížneho združenia ELITE PRO SLOVAKIA.
 „Keïže som sa pripravovala viac-menej sama, všetko som musela 
maś naplánované na 100 %. Pár krát som si aj poplakala èi už od boles-
ti, napríklad keï som si zlomila rebro, alebo keï som posledné tréningy 
nevládala cvièiś. Ale je to môj život a ja som bojovník.
 Všetci si myslia, aké to majú profíci jednoduché, no opak je pravdou. 
Bývala som na všelijakých miestach v 5-hviezdièkových hoteloch, ale aj 
hosteloch, sama som letela do cudzej krajiny. No keï chceš súśažiś, proste 
musíš. 
 Tak a koneène to tu je, sama ešte neverím, ako to dopadlo, je to pre 

mòa neuverite¾né. No netre-
ba zaspaś na vavrínoch, rok 
sa ešte neskonèil. Rozhodla 
som sa, že nebudem štarto-
vaś na súśaži v Paraguaji zaèi-
atkom septembra. Predsa 
len telo potrebuje pauzu a je 
èas si užiś aj trochu normál-
neho života. Takže mi zosta-
ne viac èasu na prípravu na 
majstrovstvá sveta v Pekingu, 
ktoré sa uskutoènia v novem-
bri. Opäś spravím maximum 
pre to, aby som dopadla èo 
najlepšie. Teším sa na Bec-
kovské slávnosti aj na Poho-
du. Ïakujem ve¾mi pekne 
za správy a gratulácie, ste 
super“.    JO

Adela v Nitre s p. Èížekom, 
zakladate¾om združenia 
ELITE PRO SLOVAKIA,
14. 4. 2018, foto: Josef 
Adlt

Zberate¾ka titulov - Adela Ondrejovièová
Jeden úspech za druhým...
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MUSIC STAGE  Piatok (13. 7. 2018)
     18.00 - 03.00  Oldies party - hudba rokov 1960 - 2000

Sobota (14. 7. 2018)
12:50 - 13:00 - Slávnostný príhovor  18:50 - 20:00 - Iné Kafe
13:50 - 14:40 - Mogadors    21:00 - 22:00 - Robo Grigorov
15:00 - 15:50 - Slnieèko    22:30 - 23:30 - Hex
16:50 - 17:50 - Martin Harich   23:50 - 00:20 - Beckovské Ksichty

Nede¾a (15. 7. 2018)
14:00 - 14:30 - DFS Èakanka   16.30 - 17.30 - Kandráèovci
15.00 - 16.00 - Miro Jaroš

SOBOTA:   RYTIERI - BOJ O TRÓN

13.00 - 13.30 - Ve¾ký lukostrelecký turnaj Stibora a bubeníci Meè bol 
odjakživa symbolom stredovekého bojovníka, boli to však mraèná šípov, kto-
ré v skutoènosti neraz rozhodli o výsledkoch bitiek. Preto v nejednom meste, 
mesteèku èi dedine, otvorili svoje dielne šikovní výrobcovia lukov. Z dreva, 
šliach a rohoviny formovali pružné luèiská kuší a lukov, ktoré sa v šikovných 
rukách strelcov stávali smrte¾nými zbraòami. Aj hradní pani poznali výhodu dob-
re vycvièenej jednotky lukostrelcov. Preto neraz pri slávnostných udalostiach 
organizovali lukostrelecké súśaže. Najšikovnejší strelci si odniesli neraz zaují-
mavú odmenu. Príïte sa pozrieś, kto sa najlepšie vyznamená na turnaji pred 
pánom Stiborom.
14.30 - Bábkové divadlo
15.00 - Bubeníci
16.00 - 16.30 Rytiersky turnaj - svadba pána Bánffyho 
Chýrna novina sa do sveta rozniesla. Beckovské panstvo má nového majite¾a. 
Stal sa ním urodzený Pavol Bánffy, ktorý prijal za manželku ctihodnú pannu 
Katarínu, dcéru nášho nebohého pána Stibora mladšieho. Stiborovská krv tak 
aspoò sèasti zostala medzi hradnými múrmi. Každopádne nový pán Beckova 
chce svoju moc predviesś v plnej paráde, a preto na oslavu svojho vovedenia 
do majetku usporadúva ve¾kolepý rytiersky turnaj pod svojim hradom. Preto 
vy, páni, èi z blízka, èi z ïaleka, ak si trúfate zmeraś sily s pánom Pavlom, ste 
vítaní medzi šrankami. Svoj um a silu môžete predviesś v mnohých disciplínach 
v sedle koòa. Ak dostatoène ohúrite prítomný fraucimór pani Kataríny, možno 
si z Beckova odveziete aj nevestu.
17.00 - Šermierske vystúpenie
18.00 - 18.30 - Bitka o trón 
Svet sa zmenil. Neubehli ani dva roky od tragickej smrti krá¾a ¼udovíta na 
Moháèskych poliach a pazúry mocného sultána Suleymana sa naśahujú až 
k Považiu. Ako by toho nebolo dosś brat proti bratovi kresśanskú ruku dvíha, 
no nie v priate¾skom pozdrave, ale so zbraòou v ruke. Všetko má na svedomí 
tá nešśastná korunovácia dvoch krá¾ov. Jána Zápo¾ského, známeho uhorské-
ho magnáta a rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda Habsburského. Doba je zlá 
a nik nevie na koho stranu sa pridaś. Ani naši hradní páni. Vec sa však má tak, 
že Ferdinand vyslal mocné vojsko proti Trenèianskej župe. Na jeho èele stojí 
obávaný Hornouhorský kapitán Ján Katzianer. Jeho pluky si rozložili stany pod 
Beckovským hradom. Tichá hrozba pánom z rodu Bánffy, pánom Beckova. 
Èas sa kráti a aj oni si budú musieś vybraś správnu stranu.
18.30 - Bábkové divadlo
20.20 - 20.50 Mythos
Ve¾kolepý historický program zakonèený ve¾kolepou show. Ani Zamarovský 
neopísal bájny svet antických mýtov, tak ako to dokážeme my. V prítmí moèiara 
budeme loviś ohavnú medúzu, ktorej poh¾ad zabíja. V beznádejnom bludisku 
zabojuje Théseus o svoj život s Minotaurom. A rozhodne nemusíte cestovaś 
až k Tróji aby ste stretli Achilla. Nechajte sa s nami zlákaś do sveta gréckych 
mýtov. Spoloène oživíme tie najväèšie hrdinské príbehy.

CELODENNÉ SPRIEVODNÉ ATRAKCIE:
• Muèiareò kata Hanuša Rázela (samostatná muèiareò)
Rok sa s rokom stretol a pod múrmi Beckova sa opäś chystá jarmok. Kupci 
rozkladajú svoje šiatre, z okolitých viech bude znieś bujarý smiech. Táto udalosś 
však pritiahne aj chásku najhoršieho zrna. Zlodejíèkov a lapkov, ¾ahké devy, 
ožranov a výtržníkov. Preto náš pán richtár, opatrný to muž, nechal zavolaś chýr-
neho majstra práva útrpného Hanuša Rázela z Trnavy. Svoje náradie si rozloží 
priamo na trhovisku aby poh¾ad na údel ¾udí zlých, zahnal vo všetkých túžbu 
po hriechu.
• Trhovisko a kuchyòa
V prípade, že vás omrzí hluk jarmoèiska, zatúlajte sa hlbšie do stredovekého 
tábora. Nechajte sa prekvapiś šikovnosśou stredovekých majstrov. Ak sa vám 
pošśastí, zoberú vás na chví¾u do uèenia. Vaše prsty sa opäś zaboria do tých 
pravých materiálov. Mäkké drevo, voòavý vèelí vosk. Pri ušiach vám zašuštia 
stránky pergamenu. A keï vám pri tom všetkom vyhladne, prejdete len zopár 
krokov k vojenskej kuchyni. Toho roku vás bude hostiś regiment krá¾a Ferdinan-

da Habsburského. Èiže spoloène nakukneme do jedál renesanènej kuchyne.
Dvor zázrakov
Kaukliari, igrici, šermiari a hudobníci. Tí predsa nemôžu chýbaś na žiadnom 
poriadnom festivale. Nakuknite do Dvora zázrakov, kde sa odohrajú rozprávko-
vé príbehy s bábkami, šermiari zabojujú o život ale aj o váš potlesk a bubeníci 
rozozvuèia svoje nástroje.

NEDE¼A:
13.00 - Bubeníci     13.30 - Bábkové divadlo
14:30 - 15:00 - Bubeníci   16.00-16.30 - Bábkové divadlo

CELODENNÉ SPRIEVODNÉ ATRAKCIE:
• Diskusná aréna
15.30 - 16.15 - Slávny rodáci Beckova - prednáška 
16.30 - 17:15 - Shakespearove slzy a smiech - divadlo  
17.45 - 18.15 - vyhlásenie výsledkov, VIDLOMET 
18.30 - 19.30 - Záhada Stiborovho hrobu - prednáška  
• Slávny rodáci Beckova
Jozef Miloslav Hurban - predstavite¾ slovenského kultúrneho života. Prvý pred-
seda SNR, zakladate¾ MS.
MUDr. Ján Ambro - chirurg a pôrodník. V roku 1883 založil ústav pre výchovu 
pôrodných asistentiek.
Dionýz Štúr - spoluzakladate¾ a riadite¾ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni.
Ladislav Mednyánszky - maliar, priamy úèastník 1. svetovej vojny.
Prednášajúci: Margita Bubeníková
• Záhada Stiborovho hrobu 
Vojvoda Stibor si za pohrebné miesto vyvolil rodový kláštor v Novom Meste nad 
Váhom, ktorý na tieto úèely založil. Naveky sa v òom mali slúžiś omše za spásu 
jeho duše. Jeho telo však v Novom Meste pravdepodobne nikdy nespoèinulo. 
O pol tisícroèia neskôr sa Stiborov náhrobok našiel v Stoliènom Belehrade. 
Našiel a znovu stratil. O storoèie neskôr opäś našiel a opäś stratil. Osudy Stibo-
rovho hrobu sú zahalené tajomstvom a my sa v prednáške  vyberieme po jeho 
stopách. Bude to príležitosś porozprávaś sa aj o smrti a pohrebných rituáloch 
v stredoveku. Ako vnímali stredovekí ¾udia smrś, èo považovali za dobrú smrś, 
preèo považovali zomieranie za umenie, ktorému sa treba uèiś. Ako ju vnímal 
vojvoda Stibor, ktorý celý život prežil v nebezpeèenstve smrti na bojových poli-
ach. A ako ho osudy strateného hrobu aj po smrti spojili s jeho krá¾om Žigmun-
dom Luxemburským.
Prednášajúci: Daniela Dvoøáková
• Shakespearove slzy a smiech
William Shakespeare - pre svoje umenie dôkladne vystihnúś ¾udskú povahu 
a pre básnické majstrovstvo - je považovaný za jedného z najväèších spisova-
te¾ov. Poetická scéna Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom priniesla 
ukážky z toho najlepšieho z jeho tvorby. Spoznáte Shakespeara tak, ako ste ho 
dosia¾ nepoznali. Uvidíte príbeh žiarlivého Maura Othella, jeho vernej a miluj-
úcej ženy Desdemony a prefíkaného Jaga, zasmejete sa na fíg¾och veselých 
panièiek z Windsoru, ktoré sa snažia potrestaś nenapravite¾ného záletníka 
grófa Falstafa a budete sledovaś ¾úbostné krotenie èertice Kataríny. Príïte - 
neobanujete. Budete s nami smútiś, budete sa smiaś, budete radi, že ste boli 
s nami.
Úèinkujúci: Divadielko Galéria z Nového Mesta nad Váhom

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI

Vstupenky na Beckovské slávnosti pre obèanov s TRVALÝM POBYTOM 
v Beckove sa budú predávaś v dòoch 9. - 13. júla 2018 na obecnom úra-
de v Beckove u p. Martišovej.  
Cena vstupenky pre obèanov s trvalým pobytom v Beckove je 5 €/osoba 
a platí na obidva dni. Èas predaja:
PONDELOK 9.00 - 15.30   UTOROK 8.00 - 15.30
STREDA  8.00 - 16.30  ŠTVRTOK 8.00 - 15.30
PIATOK   8.00 - 14.00  Obedná prestávka  12.00 - 13.00
 Rodinní príslušníci a ostatní záujemcovia, ktorí nemajú v obci trva-
lý pobyt, si môžu vstupenky zakúpiś v predajnej sieti Ticketportal alebo 
pohodlne z domu prostredníctvom adresy: https://www.ticketportal.sk/
Event/Beckovske_Slavnosti_2018.
 Vstupenky pre týchto návštevníkov sa kupujú na každý deò zvlášś, viac 
informácii o cene je na vyššie uvedenej adrese.
Predajné miesta Ticketportal pre Nové Mesto nad Váhom: CK Kat-
ka Tours - TIK Nové Mesto nad Váhom, Námestie slobody 25/2470; 
FaxCopy - Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 19; Slovkurort, spol. 
s.r.o., J. Gábriša 2535/10A.       IM

Beckovské slávnosti - predaj vstupeniek
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www.beckovskeslavnosti.sk
ORGANIZÁTOR

13. - 15. JÚL / BOJ O TRÓN

HEX  / INÉ KAFE
ROBO GRIGOROV

 / MIRO JAROŠ
Piatok OLDIES PARTY - ZDARMA

RYTIERI HECTOR
LUKOSTRELECKÝ TURNAJ, RYTIERSKY TURNAJ, BITKA O TRÓN, ANTICKÉ 

BUBENNÍCI, BÁBKOVÉ DIVADLO

REMESELNÝ JARMOK

SPRIEVODNÉ AKCIE

FREUDENBERG DETSKÁ ZÓNA
NAFUKOVACIE ATRAKCIE, ŠMYKLAVKY, SKÁKACÍ HRAD, 

DISKUSNÁ ARÉNA 
DISKUSIE NA RÔZNE TÉMY

VIDLOMET
MAJSTROVSTVÁ SVETA V HODE VIDLAMI

Sobota
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