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 Poslanci na 33. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Bec-
kov, dòa 14. 9. 2018, schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.357/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 29. 6. 2018 
bez pripomienok.
uz.è.358/2018/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Správu riadi-
te¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana o výchovno-vzdelávacej èinnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018 s pripomienkou - doplniś správu 
o štatistiky a konkrétne výsledky a úspechy školy.
b/ Obecné zastupite¾stvo požiadalo riadite¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Bec-
kov, aby predložil do 30. 9. 2018 finanèné požiadavky z obce.
uz.è.359/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpoètu Obce Beckov na rok 2018 
- zmena è. 3 bez pripomienok.
uz.è.360/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu Obce 
Beckov na rok 2018 - è. 3 bez pripomienok.
uz.è.361/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informatívnu 
správu kontrolnej èinnosti hl. kontrolórky obce za 1. polrok 2018 bez pri-
pomienok.
uz.è.362/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo VZN è.1/2018 o podmien-
kach poskytovania dotácií  z prostriedkov Obce Beckov bez pripomienok.
uz.è.363/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Dodatok è. 1 k Zmluve 
o spolupráci zo dòa 22. 5. 2013 podpísanú so spoloènosśou Double agen-
cy, s.r.o., so sídlom Beckov è.405, s pripomienkou oh¾adne dopracovania 
dodatku v prípade revitalizácie parku.
uz.è.364/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. 
Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov è. 556, o zmenu Územného plánu obce 
Beckov.
b) Obecné zastupite¾stvo požaduje doplniś žiadosś o zmenu Územného plá-
nu obce Beckov o súhlas všetkých vlastníkov pozemku parc. è. 1513/1.
uz.è.365/2018/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś vlast-
níkov bytov Beckov è. 195 v zastúpení Tryes Real Estate, Palackého 6403, 
Trenèín o odpredaj resp. prenájom pozemku parc. è. 193/3 v k. ú. obce 
Beckov. 
b/ Obecné zastupite¾stvo  navrhuje žiadate¾om predmetnú èasś pozemku 
- skutoèného stavu parkoviska, z parcely 193/3 oddeliś geometrickým plá-
nom a požiadaś obec o dlhodobý prenájom.
uz.366/2018/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Ing. 
Milana Jurzu, bytom Beckov è. 98, o odkúpenie pozemku a stavebných 
objektov do majetku obce.
b) Obecné zastupite¾stvo odporuèilo predmetnú žiadosś prerokovaś v sta-
vebnej a finanènej komisii, a takto posúdenú žiadosś bude prejednávaś 
obecné zastupite¾stvo na ïalšom zasadnutí.
uz.è.367/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo  žiadosś p. Emílie Špáni-
kovej, bytom Beckov è.79,  o prenajatie priestorov kaderníctva v obci Bec-
kov - priestory klubu pri parku.
uz.è.368/2018/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o zlej sociálnej situácii p. Milana Vaculu a p. Anny Škodákovej, Beckov è. 50.
b/ Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zabezpeèiś umiestnenie 
p. Milana Vaculu do špecializovaného sociálneho zariadenia.
uz.è.369/2018 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu preveriś 
možnosś umiestnenia dopravného zrkadla v ulici Veterná.

   Spracovala: A. Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
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Ako sa nestaś obeśou
trestných èinov

 Dòa 19. septembra 2018 sa v klube pri parku o 14. hodine uskutoè-
nila beseda, ktorú pripravili pracovníèky Kontaktného bodu v Trenèíne 
pod záštitou Ministerstva vnútra SR v spolupráci s Obcou Beckov, soci-
álnym odborom, a ZO Jednoty dôchodcov v Beckove v rámci projektu 
Zlepšenie prístupu obetí trestných èinov k službám a vytvorenie kontakt-
ných bodov pre obete. Projekt je podporovaný z Európskeho sociálne-
ho fondu. Cie¾om prednášky bolo, ako sme už písali v minulom èísle 
BN, str. 2, v èlánku Národný projekt pomoci obetiam trestných èinov, 
oboznámiś seniorov, najohrozenejšiu skupinu obyvate¾stva, s možnosśa-
mi ako sa nestaś obeśou - domáceho násilia, podvodníkov, „šmejdov“, 
ale aj ¾udí z vlastného okolia.
 Prednášala ¼ubica Gálisová z Prievidze, prezidentka Fóra pre 
pomoc starším. Fórum pre pomoc starším je organizáciou, ktorá sa 
venuje problematike zneužívania, týrania a násilia na starších ¾uïoch. 
Od 2. februára 2009 prevádzkuje celoslovenskú Senior linku. 
 Na bezplatné tel. èíslo 0800 172 500 môžete zavolaś, ak potrebuje-
te pomoc alebo poradenstvo, ak ste starším obèanom v rizikových život-
ných situáciách a máte pocit, že vaše práva nie sú chránené.    DB
Koordinátori na regionálnej úrovni, Kontaktný bod Trenèín, sú v budo-
ve Okresného úradu, Hviezdoslavova 3, v Trenèíne; tel.: 0908 795 658

Beckov, klub pri parku, 19. 9. 2018, z¾ava koordinátorka Soòa Miku-
šová, prednášajúca ¼ubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc 
starším, a ïalší hostia.   Foto: D. Badžgoòová

He¾pianske trhance
Zemiaky 1kg; bryndza 30 dkg; kyslá smotana 10 dkg; cestoviny - fliaèky 
35 dkg; slanina údená 7 dkg; èierne korenie mleté, cibu¾a, pažítka, so¾ 

 Postup: Zemiaky umyjeme, uvaríme v šupke. Necháme vychlad-
núś, oèistíme a pokrájame na kocky. Cestoviny uvaríme v slanej vode. 
Bryndzu vymiešame so smotanou, spojíme s uvarenými cestovinami 
a s nakrájanými zemiakmi. Cibu¾u opražíme na slanine pokrájanej na 
kocky. Na záver všetko premiešame. Podávame posypané oèistenou, 
umytou a nakrájanou pažítkou. Pripravila Anna Gábová,

vedúca školskej jedálne

Nové materiálno-spotrebné normy
a receptúry v školskom stravovaní

 V novom školskom roku 2018/2019 platia aj nové materiálno-spotreb-
né normy a receptúry pod¾a zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktoré nadobudli úèinnosś od 01. 09. 2018. Obsa-
hujú 1424 receptúr zaradených do 25 pokrmových skupín. Ich súèasśou je 
metodika, register a samotné receptúry. Každá receptúra bola preverená a 
odsúhlasená. Na procese tvorby, kontroly a overovaní receptúr sa podie¾ali 
èlenky Celoslovenskej sekcie školského stravovania, vedúce a kuchárky. 
Tím odborníkov pripravuje vzdelávacie odborné semináre, na ktorých bude 
zamestnancov školského stravovania o postupoch informovaś.
V školskej jedálni:
- Pri ponuke nápoja k jedlu sa preferuje podávanie èistej pitnej vody z vodo-
vodu (receptúra Stolová voda), pitnej vody ochutenej citrónom a bylinkami.
- Polotovary sa môžu používaś len výnimoène, iba v prípadoch neštandard-
ných situácií (nedostatok pracovných síl, prerušenie dodávok energií, prí-
padne cenové dôvody).
- K hlavným jedlám sa podáva èerstvá zeleninová obloha, šaláty z èerstvej 
zeleniny a zeleninové šaláty bez nálevu.
 Úlohou školskej jedálne je ukázaś rodièom, že sa na òu môžu spo¾ahnúś 
a garantuje pre ich deti zdravé jedlá za primerané ceny. Školské stravova-
nie je ideálna forma modelovania správnych stravovacích návykov mladej 
generácie. Obed v školských jedálòach je pripravovaný v súlade s výživo-
vými štandardmi (znižovanie obsahu soli, cukrov a živoèíšnych tukov), èo 
nemožno povedaś o jedlách rýchleho obèerstvenia.
Zdroj: www.jedalne.sk    Anna Gábová, vedúca ŠJ    



EXEKÚCIA II. ÈASŤ
 V predchádzajúcom èlánku sme sa veno-
vali možným príèinám exekúcie, prièom sme 
naèrtli spôsoby, ktorými je možné exekuèné 
konanie èím skôr ukonèiś a tak minimalizovaś 
náklady, ktoré sú s ním spojené. Samozrejme, 
takýto postup z rôznych dôvodov nie je vždy 
možný. Preto je dôležité disponovaś základný-
mi informáciami o tom, ako samotná exekúcia 
prebieha, v akom rozsahu môže byś postihnu-
tý majetok povinného, ale taktiež maś urèitú 
predstavu o tom, s akými trovami je potrebné 
poèítaś.
 Exekútor po zaèatí exekúcie zisśuje majetok 
povinného, aby následne mohol vyhotoviś jeho 
súpis. Pri vykonávaní tejto èinnosti využíva sú-
èinnosś rôznych inštitúcií od bánk, katastrálnych 
odborov OU, pošty, poisśovní a iných, ktoré sú 
povinné túto súèinnosś poskytnúś. Je preto naiv-
né sa domnievaś, že exekútor by sa o nejakých 
prostriedkoch uložených na úètoch nedozvedel. 
Zároveò je oprávnený vykonaś aj súpis hnute¾-
ných vecí, aby si mohol vytvoriś èo najdetailnej-
šiu predstavu o tom, akým majetkom povinný 
disponuje. Na vykonanie súpisu je oprávnený aj 
bez súhlasu povinného, a to dokonca aj v byte èi 
dome, kde má povinný trvalý pobyt, hoci nie je 
jeho vlastníkom. Exekúciou môžu byś postihnuté 
aj veci patriace dlžníkovi, ktoré sa nachádzajú 
v nehnute¾nosti, ktorej vlastníkom je iná osoba 
ako dlžník. Nako¾ko v týchto situáciách je nieke-
dy śažké overiś, èi veci skutoène patria dlžníko-
vi, môže nastaś situácia, že exekútor pojme do 
súpisu aj veci, ktoré nepatria dlžníkovi, ale inej 
osobe. Skutoèný vlastník veci v takýchto prípad-
och musí namietaś túto skutoènosś u exekútora, 
a pokia¾ svoje vlastnícke právo neosvedèí u exe-
kútora, tak je potrebné sa domáhaś svojho práva 
na súde.  
 Po zistení majetkových pomerov exekú-
tor rozhodne, akým spôsobom bude exekú-
ciu v danom prípade viesś. Zoh¾adòuje pritom 
nielen zistený majetok povinného, ale tiež to, 
o akú poh¾adávku sa jedná. Zákon o exekúcii 
nestanovuje žiadnu minimálnu výšku dlhu, preto 
je v zásade možné viesś exekúciu aj v prípade, 
ak poh¾adávku tvorí len nieko¾ko eur. Pri nižších 
dlžných sumách exekútori skôr siahnu na úèet 
v banke, príp. na èasś mzdy alebo dôchodku. 
Pokia¾ sa jedná o vyššiu sumu, alebo ak povin-
ný nemá iný majetok, z ktorého by bolo možné 
uspokojiś poh¾adávku verite¾a, môže exekútor 
rozhodnúś aj o inom spôsobe vedenia exekú-
cie, napríklad predajom hodnotnejších hnute¾-
ných vecí, cenných papierov alebo podniku, èi 
dokonca predajom nehnute¾nosti. Za predpo-
kladu, že sa nejedná o peòažnú poh¾adávku, 
môže exekútor rozhodnúś napríklad o exekúcii 
vyprataním nehnute¾nosti, rozdelením spoloènej 
veci, èi iným vhodným spôsobom. 
 Najrýchlejším riešením je, ak má povinný ban-
kový úèet s hotovosśou postaèujúcou na pokry-
tie dlžnej sumy. Vtedy sa jednoducho zablokujú 
a následne strhnú požadované prostriedky. Ak 
sa exekútor rozhodne pre zrážky zo mzdy, musí 
povinnému zostaś suma vo výške životného mini-
ma pripadajúca na neho, a suma vo výške 50% 
životného minima pripadajúca na jeho manžela/
manželku a ïalšie vyživované osoby. Pri vymáha-
ní dlhu zrážkami zo mzdy sa postupuje tak, že 

povinnému sa odráta uvedená nevyhnutná suma 
na životné minimum, a zvyšok sa rieši tretinovým 
systémom, kedy sa bežné poh¾adávky strhnú 
z jednej tretiny a zvyšné dve tretiny  ponechané 
dlžníkovi. To ale neplatí pri prednostných poh¾a-
dávkach ako je napr. výživné, kedy sa dlžná 
suma strháva až z dvoch tretín. 
 Exekútor volí spôsob exekúcie tak, aby jed-
nak èo najefektívnejšie vymohol dlh, ale zároveò, 
aby jeho zásah nepostihoval základné potreby 
povinného a jeho rodiny. Aj z uvedeného dôvo-
du, nemôže pri exekúcii predajom hnute¾ných 
vecí, siahnuś na veci povinného, ktoré nevyhnut-
ne potrebuje na uspokojovanie hmotných pot-
rieb svojich aj svojej rodiny, napríklad na bežné 
súèasti odevov, obuv, èi nevyhnutné vybavenie 
domácnosti, atï. Taktiež sa exekúcia nemôže 
týkaś vecí, ktoré povinný potrebuje na plnenie 
svojich pracovných úloh èi na podnikanie, zdra-
votníckych pomôcok a vecí, ktorých predaj by 
bol v rozpore s morálnymi zásadami ako napr. 
snubný prsteò, obrúèka, hraèky, hotovosti do 
sumy 165 eur a pod. 
 Je zrejmé, že exekúcia môže postihnúś 
takmer celý majetok povinného. Pritom èas-
to krát nejde len o zásah do majetkových práv 
povinného, ale celej jeho rodiny. Nie výnimoène 
sa stane, že za trvania manželstva vznikne dlh 
len jednému manželov. V takýchto prípadoch je 
exekútor oprávnený siahnuś aj na majetok pat-
riaci do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 
Spoloèný majetok môže byś postihnutý exekúci-
ou dokonca aj v tom prípade, ak manželstvo už 
zaniklo, ale manželia sa medzi sebou navzájom 
ešte nevysporiadali. Rozhodujúci je totiž okamih 
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. 
Z uvedeného dôvodu je vhodné v situáciách, 
kedy jeden z manželov nie je schopný splácaś 
svoje dlhy, pristúpiś k zrušeniu a vyporiadaniu 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov už za 
trvania manželstva. 
 V exekúcii treba rátaś s tým, že okrem dlžnej 
sumy, musí povinný uhradiś aj náklady vzniknuté 
v súvislosti s exekúciou. Trovy exekúcie sa líšia 
v závislosti od výšky vymáhanej poh¾adávky, dåžky 
konania, množstva úkonov vykonaných exekúto-
rom a v neposlednom rade aj s oh¾adom na zvo-
lený spôsob exekúcie. Exekútor nikdy dopredu 
nevie, ko¾ko úkonov bude musieś v danej veci 
urobiś, preto aj v upovedomení o zaèatí exekú-
cie urèuje len predbežné trovy. Trovy exekúcie 
zahàòajú jednak odmenu exekútora a jeho pau-
šálne výdavky. Pri bežných poh¾adávkach má 
nárok na odmenu z vymoženej (nie vymáhanej) 
poh¾adávky vo výške 20% z nároku, pri upustení 
od exekúcie je to 10% z nároku. To znamená, 
že ak sa exekútorovi podarí vymôcś 10 000 eur, 
patrí mu odmena 2000 eur. V prípade, že povin-
ný zaplatil tento dlh do 15 dní odo dòa doruèenia 
upovedomenia o zaèatí exekúcie, je jeho odme-
na len polovièná. Na druhej strane, ak exekútor 
niè nevymôže, nemá nárok na žiadnu odmenu. 
Vždy mu však patrí náhrada paušálnych výdav-
kov, èo je približne 80 eur, a náhrada nevyhnut-
ných výdavkov spojených s vedením konania. 
Samostatným spôsobom je upravená odmena 
exekútora, ak sa jedná o exekúciu na nepeòaž-
né plnenie. Takto urèený spôsob odmeòovania 
exekútora sa však použije len na konania zaèaté 

od 1. apríla 2017. V konaniach zaèatých do 31. 
marca 2017 patrí exekútorovi odmena a náhrada 
pod¾a prepisov úèinných do 31. marca 2017.
 Je zrejmé, že èím dlhšie exekúcia trvá, tým 
vyššie výdavky povinnému vznikajú. Aj z uvede-
ného dôvodu má každý dlžník záujem na tom, 
aby bola exekúcia èo najrýchlejšie zastavená. 
K tomu dochádza až rozhodnutím súdu alebo 
upovedomením o jej zastavení od exekútora, 
avšak len z dôvodov vymedzených v zákone. 
Ide o nesporné prípady, keï napr. zastavenie 
exekúcie navrhol oprávnený, niektorý z úèast-
níkov zanikol bez právneho nástupcu, dlžník 
nemá majetok postaèujúci ani na úhradu trov 
exekúcie a iné. Práve zastavením exekúcie pre 
nemajetnosś dlžníka, je možné riešiś pomerne 
bežné situácie, kedy sa dlžník ocitol v kolotoèi 
exekúcií, a tie ho trápili dlhé roky. Dlžník bol bez 
majetku a príjmu, ktorý by mohol zdokladovaś, 
tým pádom nesplácal svoj dlh, jeho poh¾adávka 
rástla a exekútor vyèkával, kým sa objaví maje-
tok, na ktorý bude môcś siahnuś. Po novom však 
platí, že ak sa pri exekúcii vedenej na majetok 
fyzickej osoby, do 5 rokov od zaèatia exekúcie 
alebo od posledného zexekvovania majetku, 
nepodarilo zistiś žiadny majetok alebo príjmy, 
ktoré by mohli byś postihnuté exekúciou a staèili 
by aspoò na úhradu trov exekútora, vydá exekú-
tor upovedomenie o zastavení exekúcie. V prí-
pade právnických osôb je táto lehota 30 mesaè-
ná. Ak však dôjde k zastaveniu exekúcie z tohto 
dôvodu, neznamená to, že v budúcnosti už v tej-
to veci voèi dlžníkovi nebude môcś byś vedená 
ïalšia exekúcia. Naopak, verite¾, ktorý má za to, 
že dlžník má majetok, ktorý môže byś exekvova-
ný, môže podaś aj ïalší návrh na vykonanie exe-
kúcie vzśahujúcej sa na pôvodnú poh¾adávku a 
exekuèný titul.
 Exekúcia môže a nemusí byś noènou morou. 
Bez oh¾adu na to, èi sa niekedy ocitnete v pozícii 
dlžníka alebo verite¾a, je v každom prípade lep-
šie sa jej vyhnúś. Hoci sa nedá vždy predpokla-
daś, èi nejaká transakcia alebo obchod dopadnú 
dobre, je dôležité reálne zhodnotiś svoje finanè-
né možnosti. To znamená, braś na svoje plecia 
len také záväzky, ktoré je èlovek schopný splniś. 
Zároveò je potrebné byś dostatoène ostražitý pri 
uzatváraní obchodov s osobami, ktoré sú pla-
tobne neschopné. V tomto smere je výhodou 
aj nová elektronická služba, cez ktorú je možné 
overiś si, èi voèi osobe alebo firme bolo vydané 
poverenie na vykonanie exekúcie. Na interneto-
vej adrese https://obcan.justice.sk/poverenia 
je možné nájsś register poverení na vykonanie 
exekúcie, kde sa dá bezplatne zistiś, èi daná 
osoba èelí exekúcii. Nevýhodou však je, že sú 
tam len exekúcie od 1. apríla 2017.
 Niekedy sa ani pri ve¾kej miere ostražitos-
ti nepodarí vyhnúś dlhom. Pokia¾ sa tak stane, 
netreba sa za svoju finanènú situáciu hanbiś 
a strkaś hlavu do piesku. Naopak, je potrebné 
vzniknutú situáciu riešiś, èi už minimalizovaním 
svojich nákladov alebo otvorenou komunikáciou 
s verite¾om, prípadne sa nebáś požiadaś o kvalifi-
kovanú pomoc. Žiadny problém sa totiž nevyrie-
ši, ak sa sami nepustíme do jeho riešenia.

   JUDr. Katarína Križanová
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Ernest Benko
51 rokov, manažér, NK

Vzdelanie: stredné odborné
Zamestnanie: CDI - FRIMCOM - JANISTAV
Pracovná pozícia: manažér
Rodina: ženatý, 4 plnoleté deti

    S po¾utovaním musím informovaś, že sa mi nepodarilo 
uvo¾niś sa zo svojich záväzkov, ktoré mám v súèasnom 

zamestnaní. Táto skutoènosś by mi neumožnila, v prípade úspechu v komu-
nálnych vo¾bách na post starostu obce, venovaś sa naplno plneniu úloh, kto-
ré sú spojené s výkonom tejto nároènej funkcie. Z tohto dôvodu som sa 
rozhodol svoju kandidatúru na post starostu obce Beckov stiahnuś.
 Ak sa mi podarí získaś dôveru obèanov, rád by som pôsobil v komunálnej 
oblasti ako poslanec obecného zastupite¾stva, kde budem môcś vo svo-
jom vo¾nom èase h¾adaś a ponúkaś riešenia, ktoré budú vytváraś podmien-
ky pre ïalší rozvoj obce a lepší život v nej.
 Ïakujem všetkým, ktorí ma podporovali. Ve¾mi si túto podporu vážim.

Daniel Hladký
47 rokov, vedúci strediska, nezávislý kandidát

    Vážení obèania, dovo¾te, aby som sa predstavil ako 
kandidát na funkciu starostu v našej obci Beckov. 
Volám sa Daniel Hladký, mám 47 rokov, som ženatý
a s manželkou Erikou máme dve deti - Elišku a Samuela. 
Mám stredoškolské vzdelanie s maturitou a pracujem
v súkromnej firme, ktorá sa zaoberá servisom staveb-

nej a po¾nohospodárskej techniky vo funkcii vedúci strediska v Piešśanoch. 
Celý svoj profesijný život som pracoval v súkromnom sektore. Väèšinou 
som vykonával funkcie riadiaceho pracovníka pre 2 až 20 ¾udí.
Preèo som sa rozhodol kandidovaś na funkciu starostu našej obce? 
Preto, že som cítil podporu spoluobèanov, ktorí ma vyzývali uchádzaś sa 
o tento post. Aktivitám v komunálnej politike sa venujem už nieko¾ko rokov. 
Keïže bolo podnetov viac a stále èastejšie a èastejšie, zaèal som pociśovaś 
aj urèitú zodpovednosś za prejavenú dôveru, ktorú do mòa priatelia a spolu-
obèania vkladajú. S podporou ¾udí, ktorí v obci žijú a pomáhajú pri jej roz-
voji, bolo toto rozhodnutie kandidovaś na funkciu starostu našej historicky 
ve¾mi významnej a slávnej obce  pomerne jednoduché.
 Aká je moja vízia? Urobiś všetko preto, aby bol Beckov krajším, vrátiś 
¾udom hrdosś na to, že žijú v krásnom prostredí obce, kde história zane-
chala významné stopy. Usporiadaś a skvalitniś vzśahy s inštitúciami pôsobia-
cimi v Beckove, takisto aj s organizáciami, ktorých zriaïovate¾om je obec
a ich životu daś podmienky pre ïalší rozvoj. Výraznejšie zapojiś vás, obèa-
nov, do skrášlenia našej obce, jej inštitúcií a okolia. To sa však podarí len 
vtedy, ak budeme spolu intenzívnejšie komunikovaś. V mojej doterajšej 
profesijnej kariére som sa nauèil viesś dialóg s ¾uïmi, ktorí mali podobné 
názory ako ja, ale aj s tými, ktorí moje myšlienky a názory nezdie¾ali. Lebo 
len komunikácia, a tým h¾adanie riešení, je prostriedkom ïalšieho rozvoja 
a rastu, èi to je v práci, alebo v našej obci... Práve tu som nabral cenné 
skúsenosti, ako h¾adaś spoloèné riešenia, ktoré vyhovujú obom stranám.
A na tomto si zakladám, dohovoriś sa s každým, kto prejaví akýko¾vek záu-
jem vyjadriś sa k veciam verejným. Chcem byś starostom pre všetkých ¾udí, 
viac sa pohybovaś medzi vami a byś starostom pre vás - obèanov.
 Máme ten dar, že žijeme v obci, ktorá je kontaminovaná históriou. To 
nám otvára dvere všade, len treba chcieś a vedieś „veciam“ trochu pomôcś. 
História neoddelite¾ne spätá s našou obcou nás oprávòuje žiadaś rôzne 
inštitúcie o pomoc. A toto treba podstatne výraznejšie využívaś pre nás a pre 
naše deti. Chcel by som zve¾adiś všetok obecný majetok, daś do poriad-
1ku naše „výstavné“ centrum s využitím všetkých možných dostupných 
prostriedkov a zmierniś následky nie práve najšśastnejších rozhodnutí z 
minulosti.
 Predvolebná kampaò nie je len o „sladkých“ s¾uboch. Èakajú nás aj 
nepopulárne opatrenia, napríklad  v oblasti odpadového hospodárstva, ale 
to bude musieś riešiś každý, kto bude zvolený do funkcie starostu. Je len 
vecou, ako to bude obèanom podané a vysvetlené, aby nám bolo všetkým 
jasné, že je to potrebné pre fungujúci život obce. Nebojím sa toho a verím, 
že správnou komunikáciou príjmu obèania aj nepopulárne kroky, lebo zis-
tia, že je to nevyhnutné pre budúcnosś.

 V našej obci už viac ako 20 rokov rezonuje téma kanalizácie. Teraz je 
už asi posledná možnosś v tejto oblasti podniknúś rozhodujúce kroky na jej 
vybudovanie bez vysokého zadlženia, nako¾ko dotaèný program EU bude
v roku 2020 konèiś. Nebude to vôbec jednoduché a možno je už aj nesko-
ro, ale každopádne to treba ešte skúsiś a zo všetkých síl sa snažiś naplniś 
tento program, ktorý je pre obec nevyhnutný.
 V nasledujúcom období nás èaká nieko¾ko ve¾kých a významných výziev, 
ale som odhodlaný sa do nich pustiś. S pomocou schopných spolupracov-
níkov a s podporou vás - všetkých obèanov, môžeme toho ve¾a dosiahnuś. 
Aby bol život v našej obci krajší, aby sme boli hrdí na náš Beckov - zaslúži si to.

Bc. Marián Polák
56 rokov, údržbár, Národná koalícia

 Vážení Beckovania,
uchádzam sa o vašu dôveru pri vo¾be starostu obce 
Beckov. Môj priestor je obmedzený, takže si dovolím 
pár riadkov o sebe a o tom, preèo kandidujem.
 Pochádzam z okresu Nitra a pred 14 rokmi som si 
postavil dom v Beckove. Niektorí rodáci z Beckova mi 

hovorili „prindiš“ - prisśahovalec. Môj život bol pestrý. Keï som mal 28 
rokov, tak som ovdovel. V tom èase som mal tri deti vo veku 3 roky a jeden 
mesiac, jeden rok a štyri mesiace a sedemmesaèného syna. Po piatich 
rokoch som sa oženil a s manželkou máme ïalšieho syna.
 Prešiel som rôznymi riadiacimi i robotníckymi profesiami (výrobný 
a materiálový dispeèer, dielovedúci, baník, robotník na železniciach, posla-
nec Národnej rady Slovenskej republiky, konate¾ spoloènosti, podpredse-
da predstavenstva), a teraz som údržbár. Mám vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupòa. 
POÈÚVAM ¼UDÍ A H¼ADÁM RIEŠENIA 
Kandidoval som aj v minulosti na funkciu starostu a poslanca OZ.
Preèo? V Beckove sa na dlhé roky vedenie obce zameriavalo hlavne na 
aktivity na hrade.  
A ÈO OBYVATELIA BECKOVA?
Sme bohatá obec na suroviny. Je tu obrovská zásoba pitnej vody, mohli 
tu byś termálne kúpaliská a pri Váhu sú zásoby štrku. Preèo to nevieme 
využiś?
Mladí ¾udia pribúdajú, malo by sa im pomôcś s výstavbou nájomných bytov. 
Je tu ve¾a starších ¾udí a myslím si, že by si zaslúžili väèšiu pomoc pri ich 
každodenných starostiach.   
Bývalý domov dôchodcov a kúria Dubnických roky chátrajú a nie je to dob-
rá vizitka pre obec.
VÁŽENÍ BECKOVANIA - VO¼TE ZMENU - VO¼TE NOVÝCH ¼UDÍ DO 
VEDENIA OBCE

VO¼BY 2018 - starosta obce

   Vo¾by do orgánov samosprávy obcí sa budú konaś v sobotu 10. 
novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. v klube pri parku, Beckov è. 8. 
 Volièi pred hlasovaním preukážu svoju totožnosś obèianskym preu-
kazom, cudzinci dokladom o pobyte cudzinca. Prevzatie hlasovacích 
lístkov a obálky potvrdíte vlastnoruèným podpisom v zozname volièov.
 V našej obci je vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom budeme voliś 9 
poslancov. Vybraných kandidátov volíme zakrúžkovaním ich poradového 
èísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
 Volièi, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov dostaviś 
v deò volieb do volebnej miestnosti, môžu požiadaś o vo¾bu do pre-
nosnej volebnej schránky. Požiadaś o prenosnú volebnú schránku 
môžete na obecnom úrade na è.t. 774 27 21, v deò volieb priamo vo 
volebnej miestnosti alebo na mobil. tel. è. 0915 736 779. 
 Pod¾a zákona è.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva, § 40 urèuje, kto sa dopustí priestupku. Voliè je povinný odložiś 
po hlasovaní nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do 
schránky na to urèenej, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu okres-
ným úradom bude uložená pokuta vo výške 33 eur. Upozoròujeme preto 
obèanov, aby nepoužité hlasovacie lístky nezabudli odložiś do schránky 
na to urèenej.     Obec Beckov

10. november - Vo¾by do orgánov 
samosprávy obcí 2018  



O mne
 Som rodáèka z Považskej Bystrice, v Beckove žijem 14 rokov. 
Vyštudovala som Materiálovo - technologickú fakultu v Trnave - 
odbor materiálové inžinierstvo, ktoré som ukonèila štátnicami v roku 
2004, a v tom istom roku som úspešne ukonèila aj Žilinskú univerzi-
tu, kde som získala pedagogickú spôsobilosś na vyuèovanie odbor-
ných technických predmetov.
 V roku 2012 som úspešne absolvovala doktorandskú skúšku a 
získala titul Philosophiae Doctor. V súèasnosti pôsobím na Trenèi-
anskej univerzite Alexandra Dubèeka v Trenèíne, Fakulte špeciál-
nej techniky ako vedúca Katedry strojárstva. Som vydatá a spolu 
s manželom Martinom sme hrdými rodièmi dvoch šikovných dcér 
a vážim si, že moja rodina stojí pri mne.

2. Ernest Benko
51 rokov, manažér, NK

Vzdelanie: stredné odborné
Zamestnanie: CDI - FRIMCOM - JANISTAV
Rodina: ženatý, 4 plnoleté deti

    Celý svoj život som prežil v našej krásnej obci. 
Nie je mi jedno, ako sa bude obec vyvíjaś v nasle-

dujúcom období. Chcem priložiś ruku k dielu a myslím, že mám èo 
ponúknuś. To je dôvod, preèo som sa rozhodol v  ïalšom voleb-
nom období kandidovaś na post poslanca Obecného zastupite¾stva 
v Beckove. Dovo¾ujem si ponúknuś svoje skúsenosti s riešením 
problémov a podporou aktivít, ktoré majú spríjemniś a zlepšiś život 
obèanov obce a majú byś na prospech obce. 
 V nasledujúcom volebnom období budem sústreïovaś svoju 
pozornosś na presadzovanie aktivít zameraných na zlepšenie stavu 
nehnute¾ného majetku obce, budovanie vo¾noèasových zariadení 
pre potreby mladých ¾udí v obci. Tu by som si vedel predstaviś aj 
širšie využitie dobudovaných priestorov v základnej škole. Taktiež  
budem presadzovaś pokraèovanie v postupnom budovaní a obnove 
detských ihrísk pre malé, ale i staršie deti. 
 Mojou snahou bude i podpora turistického ruchu v obci tak, 
aby mali obec a jej obèania z toho profit. V tejto oblasti je potreb-
né vybudovaś informaèný systém v obci tak, aby návštevníci obce 
vedeli nájsś cie¾ svojej cesty bez dlhého h¾adania. Taktiež sa musíme 
zameraś na h¾adanie modelu riešenia parkovania v centre obce. 
 V investiènej oblasti vidím ako dôležitú tému h¾adanie možností 
na získanie finanèných prostriedkov na rekonštrukciu centra obce, 
ktoré je vo ve¾mi zlom stave. Priam k¾úèové pre ïalší rozvoj v obci je 
h¾adanie možností pre vybudovanie nového vodného zdroja. Som 
presvedèený, že je to dlhodobá úloha, presahujúca jedno volebné 
obdobie. Práve preto chcem, aby sme sa tejto úlohe aktívnejšie 
venovali. 
 V spoloèenskom živote by som sa sústredil na vytváranie pod-
mienok pre oživenie záujmu obèanov o dianie v obci. Myslím, že 
obèania by mali aktívnejšie vstupovaś do tvorby rozpoètu obce, a to 
hlavne prezentovaním svojich návrhov. Každú obec tvoria jej obyva-
telia. Tí musia svojimi aktivitami ovplyvòovaś jej život. 
 Dovolil som si uviesś len pár tých najvypuklejších tém. V obci je 
však mnoho tém, ktoré ovplyvòujú každodenný život. Údržba ciest 
a chodníkov, starostlivosś o fungovanie materskej škôlky a základ-
nej školy, bežná údržba obce a s tým spojené fungovanie obecnej 
prevádzky. To všetko si vyžaduje h¾adanie progresívnejších prístu-
pov. 
 Verím, že obèania v nastávajúcich vo¾bách aktívne pristúpia k vo¾-
be nového vedenia Obce Beckov a v obecnom zastupite¾stve bude 
prevládaś pozitívna atmosféra na h¾adanie riešení. K tomu chcem 
i ja prispieś svojou aktívnou prácou.
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1. Ing. Lenka Bartošová, PhD.
43 rokov, vedúca katedry strojárstva,

Strana zelených Slovenska

   Moje rozhodnutie - preèo chcem kandidovaś 
na poslankyòu do obecného zastupite¾stva

   Milí spoluobèania, 
patrím k tým obèanom našej obce, èo im nie 
je ¾ahostajné, ako sa naša obec vyvíja, resp. 

napreduje. Ve¾mi pozorne vnímam, èo sa v obci deje a aké sú ces-
ty jej smerovania a napredovania, ale zároveò tiež vnímam, v èom je 
obec neèinná. Nechcem patriś k tým, èo majú iba negatívny poh¾ad 
na dianie, resp. nedianie v našej obci, ale poh¾ad kritický. Treba 
však vyzdvihnúś aj pozitívne veci, ktoré sa vykonali. Vážim si prácu 
terajšieho starostu obce aj poslancov, no chce to zmenu! Nový sta-
rosta, noví poslanci - iný postoj na riešenie problémov obce. Záro-
veò by som však chcela poskytnúś svoj vlastný úsudok a poh¾ad na 
obec a jeho dôležité priority. Nemám toleranciu k nezodpovednosti, 
¾ahostajnosti a rada by som poskytla podporu v dobrých návrhoch, 
na základe svojich skúseností poskytla podporu uèite¾om a škole. 
 Verím, že základom práce poslanca sú odborné vedomos-
ti, dôsledné zastupovanie záujmov obce, spolupráca s volièmi, 
rešpektovanie oprávnených pripomienok a požiadaviek obèanov 
musia byś samozrejmosśou. Èo je tiež dôležité, nebude pre mòa 
problém podporiś každý návrh, ktorý bude slúžiś väèšine obèanov. 
Moja vízia je o otvorenej komunikácii obce s obèanmi.
 Rozhodnutie však nie je na mne, je na nás všetkých. Buï 
necháme riadenie ¾udom, ktorí z pozadia ovplyvòujú a postarali 
sa o stratu dôvery obèanov k akémuko¾vek èloveku, ktorý chce 
nieèo robiś alebo dáme priestor mladým ¾udom s novou energi-
ou, odhodlaním, zápalom pre vec. Vždy som obdivovala ¾udí, ktorí 
vedeli bojovaś za svoje názory a veci, ktoré mali zmysel a s tou-
to ïalšou víziou by som chcela vstúpiś aj do komunálnej politiky.
Vaša dôvera je pre mòa obrovským záväzkom a vopred vám ïaku-
jem za podporu a za každý váš hlas v komunálnych vo¾bách. 

VO¼BY 2018 do obecného zasadnutia

Prehlásenie Redakcie
Beckovských novín

 Redakcia Beckovských novín v súvislosti s vo¾bami do orgánov 
samosprávy obcí (zákon è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov), konaných 10. 11. 2018, vyhla-
suje, že prevzala od Miestnej volebnej komisie v Beckove zoznam 
zaregistrovaných kandidátov pre vo¾by starostu obce a poslancov 
OZ za úèelom ich uverejnenia v Beckovských novinách. 
 V èase volebnej kampane, èo je obdobie zaèínajúce 30 dní
a konèiace 48 hodín pred zaèatím volieb, všetky kandidujúce politic-
ké strany a všetci nezávislí kandidáti mali zabezpeèený rovnaký prís-
tup k miestnym oznamovacím prostriedkom - vrátane publikovania
v obecných novinách Beckovské noviny. 
 Redakcia Beckovských novín poskytla všetkým kandidátom pre 
vo¾bu starostu a poslancov obecného zastupite¾stva obce Beckov 
rovnaký priestor v obecných novinách. Kandidáti ho využili pod¾a 
vlastného uváženia. Poradie kandidátov uverejnených v BN je v súla-
de s ich poradím na kandidátnych listinách. 
 Pretože Beckovské noviny sa zapojili do volebnej kampane zverej-
nením volebných materiálov kandidátov na starostu a poslancov OZ, 
obecné noviny Beckovské noviny budú 48 hodín pred zaèatím volieb
a v èase konania volieb stiahnuté z verejných priestranstiev. 
 Redakcia BN vyhlasuje, že za obsah a rozsah uvedených voleb-
ných príspevkov zodpovedajú výluène kandidáti pre vo¾by starostu 
obce a kandidáti do obecného zastupite¾stva.     R-BN



3. Benko Peter  
46 rokov, konate¾ spoloènosti, NK

Vzdelanie: stredoškolské
Rodina: rozvedený, tri deti: dcéra Alžbeta 19 r., 
syn Peter 16 r., syn Kristián 2r.
Aktivity: v rokoch 2010 - 2014 Vrchný cechmaj-
ster CPS, od roku 2008 èlen predstavenstva 
CPS, od roku 2009 podpredseda ŠKP

 V Beckove žijem 46 rokov, za poslanca do obecného zastupi-
te¾stva kandidujem preto, lebo sa chcem priamo podie¾aś na rozvoji 
obce a pomáhaś obèanom splniś ich požiadavky voèi obci.

4. Eva Budiková
67 rokov, dôchodkyòa,

SMER - sociálna demokracia

Vzdelanie: Stredná po¾nohospodárska technická
     škola v Skalici 
Rodina: vydatá, 2 deti 
 Pracovala som ako úètovníèka na PD Beckov. 
Aj teraz sa pracujem na dohodu, pomáham pri 

zberových prácach v sade. Rada by som sa zapojila do èinnosti 
obce a vo svojej èinnosti by som sa zamerala na vo¾no-èasové a 
kultúrne aktivity pre starších obèanov.

5. ¼uboš Hajdúšek
39 rokov, projekt inginiering manažér, NK

 
Vzdelanie: SŠ
Zamestnanie: BRANSON
Rodina: ženatý, 3 deti
 Rozhodol som sa kandidovaś za poslanca do 
obecného zastupite¾stva preto, aby som pokra-
èoval v zaèatej práci na projektoch, ktoré sa nám 

podarilo urobiś za posledné volebné obdobie spolu so starostom
a poslancami. Patrím k ¾udom, ktorým záleží na tom, ako naša obec 
vyzerá a napreduje, preto vždy h¾adám možnosś, ako ešte zlepšiś 
prostredie a život v nej. 

6. Ing. Jaroslav Hlava
48 rokov, štátny úradník, NK

Vzdelanie:    VŠP Nitra
Zamestnanie: projektový manažér
Rodina: ženatý, 2 deti 
 Do Beckova som sa s rodinou prisśahoval, 
nako¾ko nás oèaril svojou okolitou prírodou a stá-
le prítomnou históriou. Za poslanca som sa rozho-

dol kandidovaś z toho dôvodu, že mi ako obèanovi nie sú ¾ahostajné 
nedostatky obce, ktoré sú potrebné do budúcna doriešiś. Myslím, 
že svojimi dlhoroènými skúsenosśami v oblasti rozvoja vidieka by 
som vedel byś nápomocný pri uskutoèòovaní konkrétnych cie¾ov, 
akými sú napr. katastrofálny stav niektorých historických budov, 
zlepšenie rozvoja turizmu a s tým súvisiacich služieb, zlepšenie 
infraštruktúry, vrátane vybudovania cyklotrasy v okolí.

7. Ing. Marek Jambor
41 rokov, obchodný zástupca, NK

   Vyrastal som v obci Považany, kde som strá-
vil svoje detstvo. Maturitné štúdium na Strednej
priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom 
som ukonèil v odbore strojný manažment. Na 
Trenèianskej univerzite Alexandra Dubèeka 
v Trenèíne, odbor Špeciálna technika, som 

úspešne spromoval v odbore Výroba, konštrukcia zbraní a munície. 

Viac ako 12 rokov pracujem vo firme Atlas Copco, s.r.o., ako pre-
dajca priemyselných kompresorov. Najviac èasu trávim so svojou 
manželkou Lenkou a deśmi Rebekou a Marekom, ktoré mi dodáva-
jú energiu a pozitívny prístup k životu. Športová stre¾ba, po¾ovníc-
tvo a motocykel patria k mojim ob¾úbeným záujmom. 
 V roku 2008 sme sa rozhodli s manželkou zotrvaś v obci Bec-
kov a založiś si tu rodinu. Obec Beckov patrí k najkrajším obciam 
na Slovensku, má bohatú históriu a je to obec s plnou obèianskou 
vybavenosśou. Som ve¾mi rád a som šśastný, že sme sa práve tu, 
v Beckove, rozhodli s manželkou postaviś náš rodinný dom.
 V mojom záujme je a budem naïalej presadzovaś záujmy obèa-
nov obce Beckov, a to aj v nadchádzajúcom volebnom období. 
Snažím sa k pozícii poslanca pristupovaś zodpovedne, èestne, 
robiś všetko preto, aby sme zve¾aïovali obec a život v nej. Je pre 
mòa èesś, že mi obèania obce Beckov dali dôveru už v dvoch 
predchádzajúcich volebných obdobiach, a zároveò je to pre mòa 
ve¾ká skúsenosś, že som mohol pôsobiś a pôsobím ako poslanec 
v OZ. Dúfam, že som obèanov obce nesklamal a naïalej ma budú 
podporovaś ako poslanca OZ v Beckove. Vopred vám ve¾mi pekne 
ïakujem za podporu.

8. Anna Kabelíková
49 rokov, zástupkyòa riadite¾a MŠ, NK

   Èo sa týka môjho životopisu, niè podstatné sa 
nezmenilo, v práci vediem kolektív materskej ško-
ly v Novom Meste nad Váhom. Povolanie uèite¾a 
cítim ako poslanie - niet nad vyznanie dieśaśa, èo 
ti v objatí šepká do ucha, že śa ¾úbi. Moja práca 
ma skutoène napåòa.

  Ak to je len trochu možné, rada by som prispela svojou prácou, 
èinnosśou alebo názorom k zve¾aïovaniu a zvidite¾òovaniu obce, 
ale v prvom rade k zlepšeniu podmienok pre život ¾udí v obci mlad-
ších i tých skôr narodených.

9. Ing. Ján Macejka
53 rokov, súkromný podnikate¾, NK

   Preèo kandidujem za poslanca.
   V našej obci Beckov som bol poslancom 
v poslednom volebnom období. Pod vedením 
pána starostu Ing. Jána Križana sa podarilo uro-
biś ve¾a. Odpoèet jeho práce a komentár ste si 
urèite preèítali v minulom èísle Beckovských 

novín (è. 4, august). So slovami pána starostu sa stotožòujem a som 
rád, že som mohol s ním pracovaś. Je pre mòa sklamaním, že zno-
vu nekandiduje v tomto volebnom období. Patrím k obèanom, kto-
rým nie je ¾ahostajné, ako sa vyvíja naša obec. Pozerám sa na veci 
realisticky a pozitívne. Žia¾, naokolo máme dosś nenávisti, závisti 
a zloby. Niektorí si z hesiel demokracie vybrali len slobodu a rov-
nosś, ale zabudli na bratstvo, zodpovednosś, pokoru a úctu k práci 
druhých. Verím však, že dobrých a spravodlivých ¾udí je absolútna 
väèšina.
   Vždy som sa snažil nájsś s kolegami poslancami dohodu a veci 
odhlasovaś tak, aby sa Beckov posúval dopredu. Osobitne ma teší, 
že väèšina investícií v obci smerovala k našim deśom. Kuchyòa, 
ihrisko, cesta, modernizácia škôlky, nová trieda predškolákov, det-
ské ihriská, atï. posunuli vybavenosś našej školy na vysokú úroveò. 
Som presvedèený, že výstavnou skriòou obce má byś práve obec-
ná škola a materská škola, a týmto budem naïalej venovaś svoju 
pozornosś.
   V nasledujúcom období máme na èo nadväzovaś. Pán starosta 
Križan zanechal množstvo dobrých rozpracovaných projektov (revi-
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talizácia parku, kanalizácia, dopravné znaèenie v centre, kamero-
vý systém, atï.). Je potrebné pokraèovaś v údržbe a modernizácii 
starnúcich obecných budov. Komunikácia s obèanmi by mala pre-
biehaś aktívne, v duchu doby, t. j. aj na sociálnych sieśach. Verím, 
že budeme naïalej organizovaś obecné spoloèenské akcie a pod-
porovaś spoloèenské organizácie, aby sme utužovali kolektívneho 
ducha obce a motivovali obèanov k aktivite.
   Treba si uvedomiś, že tak ako v každej domácnosti, ani v obci 
nie je možné robiś zázraky. Obec je obmedzená finanènými mož-
nosśami a rozhodovanie je spomalené nutnosśou dodržiavaś mno-
hé, èasto príliš prísne zákony a nariadenia. Povinnosśou poslanca 
je obhajovaś záujmy obce a jej obyvate¾ov pod¾a svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia a dbaś na hospodárne nakladanie s obecnými 
financiami.
   Beckov je výnimoèné miesto. Je spätý s menami slávnych osob-
ností: Stibor, pán Beckova a celej rieky Váh, Stibor mladší, J.M. 
Hurban, Ján Ambro, Dionýz Štúr, Ladislav Medòaòský, Peter Šutov-
ský, Peter Ondrejoviè a iní, poukazujú na slávnu minulosś, ale aj prí-
tomnosś obce, v ktorej, ak ma zvolíte, mi bude cśou byś poslancom 
obecného zastupite¾stva.

10. Ing. Jaroslav Martiš
54 rokov, stavebný inžinier - špecialista, NK

Vzdelanie: Stavebná fakulta STU Bratislava
Zamestnanie: TTS GRADE, a.s. 
Pracovná pozícia: špecialista - hlavný stavby-
vedúci
Rodina: ženatý, 5 detí

  Chcem pokraèovaś v práci na projektoch, ktoré 
už boli zahájené pánom starostom Križanom, nako¾ko som bol jeho 
zástupcom posledné volebné obdobie. Naïalej mám záujem riešiś 
stavebné záležitosti v obci, vzh¾adom na moje dlhoroèné skúsenos-
ti v stavebníctve. 

11. Karol Pavloviè
62 rokov, dôchodca, NK

Vzdelanie: Stredná po¾nohospodársko-technic-
ká škola v Novom Meste nad Váhom
Rodina: ženatý, 3 deti, 2 vnúèatá

   Pôvodne, ešte v jarných mesiacoch, som vôbec 
neuvažoval o tom, že by som kandidoval na 
ktorýko¾vek post v obci. S blížiacim sa termínom 

podávania kandidátok ma oslovilo viacero obèanov, ktorí ma žia-
dali, aby som kandidoval. Napokon som sa rozhodol, že kandido-
vaś budem, a tak aj robím. Èo ma viedlo k tomu, že kandidujem 
na post poslanca? Myslím si, že mám dostatoèné množstvo skúse-
ností z pôsobenia v samospráve, aby som ešte svojimi skúsenosśa-
mi a silami dokázal pomáhaś našej obci. No v prvom rade musím 
dostaś dôveru a pomôcś vytvoriś taký kolektív, ktorý bude śahaś za 
jeden povraz a svojím príkladom bude ¾udí spájaś a nie rozde¾ovaś. 
Za prípadnú prejavenú dôveru volièom vopred ïakujem. 

12. Bc. Marián Polák
56  rokov, údržbár, Národná koalícia 

Vzdelanie: VŠ 1. stupòa
Rodina: ženatý, 4 deti, 1 vnuèka 

   Vážení Beckovania, 
základné informácie o sebe a o dôvodoch, pre-
èo kandidujem, som uviedol v kandidatúre na 
starostu obce. Kompletný volebný program vám 

odovzdám na vytlaèených volebných letákoch a budem ho prezen-
tovaś na stretnutí, ktorého termín vopred oznámim. Nechávam tým-
to priestor ostatným kandidátom na poslanca do obecného zastu-
pite¾stva na širšiu prezentáciu. Ïakujem. 

13. Milan Remenár
71 rokov, dôchodca, NK

Vzdelanie: stredné odborné
Zamestnanie: súkromný podnikate¾
Rodina: ženatý, 3 deti

   Mojím záujmom je dostaś naspäś pod správu 
obce obecný vodovod a tiež treba nieèo urobiś 
s hradom, ktorým sa chválime, ale vlastne už nie 
je náš. 

14. Lucia Ševèeková
25 rokov, materská dovolenka,

Strana zelených Slovenska 

Vzdelanie: Obchodná akadémia v Novom Mes-
te nad Váhom
Zamestnanie: Hella Slovakia s. r. o. Koèovce
Rodina: vydatá, 2 deti

   Kandidujem za Stranu zelených, pretože ochra-
na životného prostredia mi je blízka a rada by som sa v prípade 
môjho zvolenia za poslankyòu OZ zamerala na ochranu životného 
prostredia v našej obci. 
Mojím cie¾om je: 
- vybudovanie kanalizácie
- vytvorenie funkèného zberného dvora, aby nevznikali divoké 
skládky v chotári obce
- výsadba zelene a kvetov 
- vybudovanie detských ihrísk pre ve¾ké aj malé deti pri bytovkách 
a v parku 
- vytvorenie chráneného miesta, kde by sa mohli stretávaś matky 
s deśmi v zimných mesiacoch 
- opravenie rozbitej cesty na Hurbanovej ulici
- odkúpenie pozemku pod parkoviskom pri bytovom dome è. 195.

15. Ladislav Vanek 
58 rokov, predajca manipulaènej techniky, 

NK

Vzdelanie: SŠ
Zamestnanie: Linde Material Handling
Rodina: ženatý, 7 detí
Chcem pod¾a svojho vedomia a svedomia pri-
spieś k všestrannému rozvoju Beckova.
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Oznámenie
o predvolebných stretnutiach

 V stredu 31. 10. 2018 o 18. hod sa uskutoèní v klube 
pri parku predvolebné stretnutie s p. Danielom Hladkým, 
kandidátom na starostu.

 V utorok 6. 11. 2018 o 18. hod sa uskutoèní v klube pri 
parku predvolebné stretnutie s p. Mariánom Polákom, 
kandidátom na starostu.
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 Mohli by sme sa pýtaś a robíme to èasto, tých otázok je až-až. Ja sa 
však chcem teraz opýtaś len jednu. Preèo sa nezapojiś do èinnosti v obci? 
Niekedy sa mi zdá, že sme zostali leniví. S odpoveïou naèo... všetko 
zamietame. Naèo mám robiś to alebo ono, keï vždy sa nájde niekto, kto to 
skritizuje, poníži, je nespokojný... Možno by bolo dobré vyhlásiś ako kedy-
si: „ženy, nedrkocte po uliciach, ale choïte...“. Rada by som oslovila zvlášś 
tých starších, aby nesedeli doma, aj keï je to pohodlné, aby išli. Naposle-
dy bola ve¾mi pekná akcia na obecnom úrade. Beseda so spisovate¾kou a 
poetkou boli ve¾mi príjemne strávené chvíle. A ja sa pýtam, preèo sme si 
nenašli èas pre seba a medzi príjemnými ¾uïmi? Chcem sa touto cestou 
poïakovaś Bc. Janke Ježovicovej, ktorá to všetko spískala. Eva Budiková

Preèo?

 Rozhlasovú reláciu Stratení v èase - Príbeh z Beckova z roku 1952 do 
rubriky Zóna faktu pripravila Ivica Ruttkayová a rádio Devín ju odvysielalo 
prvýkrát 7. 10. 2018 o 18. hodine. Poèas hodinového vysielania redaktor-
ka slovenského rozhlasu priblížila poslucháèom osudy dvoch (zo šiestich) 
politických väzòov, ktorí v januári 1952 utiekli z väznice v Leopoldove,
a ktorí sa ukrývali v Beckove. Boli to Pravomil Raichl a Josef Chalupa. V Bec-
kovských novinách sme už o nich písali, v BN è. 2/2018, s.7, v súvislosti 
s vydaním knižky èeského publicistu Jaroslava Èvanèaru Pravomil Reichl - 
život na hranici smrti, vydal Toužimský a Moravec, Praha 2017, knižka vyšla 
25. 2. 2018, ku dòu úmrtia Pravomila Raichla (25. 2. 2002), ktorý bol záro-
veò aj dòom výroèia Víśazného Februára.  
 Poèas prípravy rozhlasovej relácie Ivica Ruttkayová navštívila 12. sep-
tembra 2018 aj Beckov, aby na vlastné oèi videla miesta, kde sa obaja ute-
èenci ukrývali, teda Beckovský hrad, dom nebohého Štefana Ondrejovièa,
miesto, kde stála stodola, v ktorej sa obaja ukrývali v sene, domy, kde vtedy 
bývali Adam Skúpy a Ján Polorecký, a porozprávala sa so žijúcimi svedkami 
tých udalostí - s neterou Štefana Ondrejovièa, aj bývalou „susedkou“ Adama 
Skúpeho. Po našej obci ju sprevádzala autorka èlánku. 
 V relácii zaznelo aj rozprávanie odborníka na Pravomila Raichla, èeského 
publicistu Jaroslava Èvanèaru z Prahy, svedectvo spisovate¾a a bývalého 
politického väzòa Rudolfa Dobiáša z Dobrej, ktorý sa stretol s Adamom 
Skúpym vo väzení. Vzácne boli spomienky maliarky Ingrid Zámeèníkovej 
na svojich rodièov Alžbetu a ¼udovíta Zámeèníkovcov (sestra a švagor Ada-
ma Skúpeho). 
 Na stránke Rádia Devín si môžeme preèítaś aj túto vetu: „Budeme maś 
spolu s autorkou Ivicou Ruttkayovou príležitosś rozmýš¾aś o tom, ako konali 
¾udia v tej krutej zime a èím zaplatili za svoju ¾udskosś.“
Foto: DB   Mgr. Dana Badžgoòová
Ivica Ruttkayová na návšteve u Evy Pavlíkovej, 12. 9. 2018.

Rádio Devín: Príbeh z Beckova
 V utorok 11. septembra 2018 o 8,00 hod. odchádza autobus s 30 
seniormi, vedený p. Urbanom, na Termálne kúpalisko vo Ve¾kom Mederi. 
Toto kúpalisko sme navštívili aj pred dvomi rokmi a boli sme na òom so 
všetkým spokojní. Preto sme sa rozhodli ísś naò opäś aj tento rok. A veru 
sme ne¾utovali. Poèasie nám prialo, a tak sme mohli celý deò stráviś vo 
vonkajších bazénoch.   
 V areáli kúpaliska sa nachádza množstvo stánkov s obèerstvením, let-
ným obleèením a rôznymi potrebami na kúpanie. Ale nájdeme tu aj jeden 
zvláštny stánok - „Fish Spa“ - prvú Žitnoostrovskú rybiu pedikúru. Dr. Ryba 
Garra Rufa, zázraèná ryba, 
nazývaná tiež Garrarova, 
je jedným z darov matky 
prírody. Odstráni stvrdnu-
tú kožu na chodidlách a 
rukách. Odporúèa sa na 
lieèbu kožných ochorení.   
 Krátko po 18.00 hod. 
sme sa šśastlivo vrátili 
domov a boli sme spokoj-
ní, že sme nieèo urobili 
pre svoje zdravie.      

   Mária Mináriková

Zájazd do Ve¾kého Medera 

 Dòa 3. októbra 2018 sa v obradnej sieni Obecného úradu v Beckove 
konalo poetické popoludnie Úcta starším s poetkou Jozefínou Hrkotovou-
Hladkou a spisovate¾kou Máriou Pomajbovou. Popoludnia sa zúèastnili nie-
len seniori, ale i žiaci miestnej školy s pani uèite¾kou a pánom riadite¾om.    
Prozaièka Mária Pomajbová píše príbehy zo života, poetka Jozefína Hrko-
tová-Hladká je autorkou úvahovej a meditatívnej poézie pre deti i dospelých 
a nádherne recituje.   
 Na poetickom popoludní zazneli skutoèné osudy ¾udí opísané v próze 
Márii Pomajbovej, popretkávané jemnou poéziou Jozefíny Hrkotovej-Hladkej. 
Autorky sa dotkli i nepríjemných tém, ako sú drogy, alkohol, nevera èi násilie.    
 Vïaka p. Janke Ježovicovej sme mohli prežiś skutoène príjemné popo-
ludnie. Bola to akcia, ktorá nielen potešila, ale i pouèila.    

   Mária Mináriková

Poetické popoludnie

Ivica Ruttkayová zaznamenáva
rozprávanie Violy Tupej, 12. 9. 2018.

Foto: DB
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 Zaèiatok tohto roka náš rodák 
Peter Ondrejoviè, ako ostatne 
každú zimu, trávil v Južnej Ame-
rike. Náplòou dvojmesaèného 
pobytu bolo sprevádzaś turistov 
po krásach tamojšej zeme od 
Patagónie až po Rio. To bola však 
až druhá èasś jeho cesty. Predtým 
zorganizoval aj nieèo neobvyklé. 
Bola to expedícia k prírodným 
indiánom v srdci Orinockého pra-
lesa vo Venezuele. Peter si vybral 
svojich parśákov ve¾mi starostlivo. 
Takéto expedície naozaj nie sú 
pre každého. Filmár Pavol Bara-
báš bol jedným z nich. Ïalším 
èlenom výpravy bol prírodovedec 
a maliar pralesa Jan Dungel z Br-
na a v neposlednom rade aj dobrý 
kamarát „chalanysko z kopanýc“ 
Peter Kuric z Prašníka.

 „V 21. storoèí som už príliš nepredpokladal“, hovorí Peter, „že sa mi 
podarí uskutoèniś takúto parádnu etno-expedíciu, akoby z minulých storo-
èí. Podaril sa malý zázrak a my sme strávili 17 dní v pralesoch bez stôp 
civilizácie a podnikli sme pomerne nároèný prechod cez strmé horské 
hrebene. Výsledok bol nad oèakávanie. Strávili sme týždeò v indiánskej 
komunite Hoty, v èase ich slávnostných noèných šamanských obradov ako 
aj každodenného života. Film mnohokrát oceneného filmára Pavla Barabá-
ša vznikal v štúdiu dlhé mesiace. Bolo treba vyselektovaś z viac ako 6 hodín 
kvalitného filmového materiálu a urobiś hodinový film, ktorý verne zachytáva 
tento napoh¾ad biblický raj.“ 
 Názov filmu napovedá, že dokument nás zavedie do amazonskej divo-
èiny. Cie¾om výpravy bolo stretnutie s domorodými indiánmi, žijúcimi s mini-
málnym ovplyvnením našou civilizáciou. Becko si rok predtým dohodol 
stretnutie v èase splnu mesiaca. A napodiv, s lovcami kmeòa, s indiánmi, 
ktorí na dohodnutom mieste lovili zver na pripravovanú slávnosś, sa aj stretli. 
Spoloène potom prekonali nároèné hory, aby po 4 dòoch pochodu vkroèili 

do ich údolia, do ich sveta v ich hlavnej kmeòovej osade. 
 Ako sa im podarilo zapojiś do diania v dedine, môžete vidieś vo filme. 
Majster dokumentarista Pavol Barabáš citlivo nafilmoval život èlenov in-
diánskeho kmeòa v èase slávností, ktoré trvali nieko¾ko týždòov. Zapájali 
sa do nich úplne všetci, malí i ve¾kí, poènúc prípravou jedál a nápojov a do 
neskorej noci trvajúcimi hrami a obradmi, ktoré boli èastokrát ve¾mi veselé.
 Posolstvo, ktoré si oni takto predávajú z generácie na generáciu je aj 
pre nás ve¾mi cenné. Je o spôsobe života komunity, ktorá žije ako jedna 
ve¾ká rodina v úcte k prírode a k duchovným tradíciám. Tam vtedy aj pocho-
pili, že ak by naši cestovatelia prešli do ich údolia pred rokom, duchovia hôr 
by ich zahubili. Teraz, keï im šamani pripravili prijatie v duchovnom svete, 
všetko dopadlo dobre. Domorodci niè nenièia, neprodukujú žiadny odpad, 
všetko získavajú z krajiny okolo seba - drevo na stavbu obydlia a prípravu 
jedla z políèok, pralesa a riek. Sú to ¾udia, ktorí netrpia hladom, minimálne 
ošatenie zhotovujú ženy, ruène ho tkajú z bavlny.
 „Lovci lovia pomocou dlhej fúkaèky a jedovatých šípov, prípadne 
oštepov v pralese. Najviac strachu majú však z jaguára, ktorého považujú 
za prevtelenie zlých duchov. My sme, naopak, jaguára túžili stretnúś a ...aj 
sa nám to podarilo. Zažili sme neskutoène krásnych ¾udí, nepokazených 
našou civilizáciou. Tá je všade navôkol v podobe zlatokopov, nákazlivých 
chorôb a našej konzumnej civilizácie. Preto si želám, aby ich izolácia pretr-
vala. Film je tak režírovaný, aby nikomu nedal návod vniknúś do ich krehkého 
prostredia. Napåòame tak rešpekt a úctu pred krehkým svetom prírodných 
národov. Oni sú pod¾a mojej mienky to najcennejšie, lebo sú priami sved-
kovia dávnych èias a nositelia umenia prežiś v drsnom prírodnom prostredí. 
Èias, ktoré boli pred tisícroèiami aj našou vlastnou históriou.“
 „Film mal premiéru v jednom bratislavskom kine a onedlho sa zaèal 
premietaś v 30 kinách celého Slovenska. V novomestskom kine Považan 
sa 17. októbra konala za prítomnosti plného h¾adiska a èo ma teší, prišlo aj 
ve¾a Beckovanov. Pre ve¾ký záujem sa zaèiatok premietania posunul o pol 
hodinu, èo novomestské kino dávno nezažilo. Kto film nevidel, môže si ho 
pred Vianocami objednaś na stránke www.k2studio.sk.“

   Peter Ondrejoviè a Dana Badžgoòová

TIEÒ JAGUÁRA - PREMIÉRA FILMU PAVLA BARABÁŠA

Peter Kuric, Jan Dungel, Peter Ondrejoviè a Pavol Barabáš
na premiére svojho filmu

Peter Ondrejoviè s indiánskymi priate¾mi

Jaguária samica im venovala poh¾ad
a zmizla v džungli
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 S novým školským rokom sa žiaci mohli tešiś z vynovenej poèítaèovej 
uèebne. Zakúpili sme poèítaèe s najnovším operaèným systémom Win-
dows a interaktívnu tabu¾u. 
 Práca v minulosti nebola pre uèite¾ov informatiky ani žiakov jedno-
duchá, vzh¾adom na to, že na poèítaèoch boli rôzne operaèné systémy 
a ich operaèná pamäś bola malá. Práca na takýchto poèítaèoch bola ve¾mi 
nároèná a pomalá. Zároveò sme v celej škole zlepšili pokrytie bezdrôtovou 
sieśou. Znaèným posunom vpred bude tiež zrýchlenie internetového pripo-
jenia prostredníctvom optiky, na ktoré škola èaká. 
 Ïalšou novinkou bola výmena starej klasickej tabule za modernú kríd-
lovú bielu tabu¾u, ktorá má v sebe zabudované interaktívne funkcie. Tabu¾a 
sa dá ovládaś špeciálnym interaktívnym perom alebo môžeme na òu písaś 
fixkami. Výhodou tejto tabule je to, že sme vymenili kriedy za fixky, èím 
sme v triede odstránili prašnosś. Aj žiaci trpiaci alergiami budú môcś pri tejto 
tabuli plnohodnotne pracovaś. 
 Takáto tabu¾a pre školu nie je lacnou investíciou. Radi by sme takú-
to tabu¾u zakúpili i do ostatných tried. I preto sa škola zapojila do súśaže 
NA NOVÝ LEVEL, kde máme možnosś takúto tabu¾u vyhraś s možnosśou 
ïalšieho vybavenia pod¾a požiadaviek školy. Ak zahlasujete aj vy, tak máte 
možnosś vyhraś hráèske PC HP OMEN, elektrickú kolobežku XIAOMI, 
mobilný telefón Huawei Y6 2018, notebook, tlaèiareò Epson EcoTank ITS 
L3050 alebo ponožky. A akým spôsobom môžete zahlasovaś aj vy? Na 
stránke www.nanovylevel.sk po výbere tlaèidla Hlasuj za svoju školu do 
políèka Škola staèí napísaś „Beckov“ a z rozba¾ovacej ponuky vybraś hneï 
prvú položku, kde sa vám ukáže názov našej školy. Potom už iba vypísaś 
vaše údaje, poèkaś na potvrdzovací e-mail a potvrdiś úèasś v hre. Z jednej e-
mailovej adresy môžete odovzdaś iba jeden hlas. V prípade, že máte vytvo-
rených viac e-mailových adries (pracovný, osobný...), môžete hlasovaś aj 
viackrát, èím zvýšite šancu na výhru. Hlasovanie prebieha do 31.12.2018. 
Ïakujeme za každý hlas.

      Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy

Èo máme v škole nové?

 Túžba detí hýbaś sa je rovnako priro-
dzená, ako túžba spoznávaś nové veci. Deti 
spolu s pani uèite¾kami jedno pekné dopo-
ludnie absolvovali turistickú vychádzku na 
Beckovský hrad. Jedným z našich cie¾ov 
v materskej škole je prostredníctvom roz-
manitých pohybových aktivít a aktívnej èin-
nosti posilòovaś u detí výchovu k zdravému 
životnému štýlu v zmysle podpory zdravia 
aj v súlade s Národným akèným plánom 
prevencie obezity. 
 Pohybová aktivita prináša deśom radosś, 
uspokojenie a najmä, ak ju vykonávajú von-
ku na èerstvom vzduchu, pôsobí priaznivo 
na rast a vývin dieśaśa, podporuje rozvoj 
mozgu a ïalších orgánov, trvalo posilòuje 
imunitný systém a otužuje ho. S vytváraním 
správnych a trvalých pohybových návykov 
treba zaèaś už v útlom detstve. A kde a ako 
sa to celé zaèalo a skonèilo, o tom roz-
povie báseò ... .

Cesta za poznávaním
a krásou regiónu

...obleèieme si bundy i èapièky,

na chrbátik dáme reflexné vestièky.

Hoc sme len škôlkari malièkí,

poslúchali nás v piatok nožièky.

Cesta hore briežkom strmá bola,

ktože taký kopec zdolá?

Avšak na konci cestièky

èakal krásny hrad na detièky.

Veselé a usmiate boli detské tvárièky,

spokojné naše milé - malé detièky.

Nádherný Beckovský hrad

ukrýva mnoho krás...

Vrátime sa v lete zas.

Pohybom ku zdraviu

Mgr. Silvia Zemánková, zástupkyòa RŠ pre MŠ

 Docenenie jabåk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné nápl-
ne osláv Dòa jablka, známeho aj ako Deò pôvodných odrôd jabåk. Pripomí-
na sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu.
 Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazòujú, že jablko prospieva 
zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilòuje 
organizmus, môžu si ho dopriaś aj pacienti s cukrovkou. Jablko má protizá-
palové, mikrobiologické a krvotvorné úèinky. ¼udová múdrosś hovorí: Kaž-
dý deò jablko, od lekára ïaleko… Jablko sa na Slovensku stalo aj iným 
symbolom - symbolom boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného 
štýlu. Nepochybne aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, 
napríklad: „Denne jedno jablko pre zdravie“, alebo v angliètine: „An apple a 
day keeps the doctor away“. 
 Ani naša škola nezostala v oslavách pozadu. Tento rok sme si opäś 
pripomenuli DEÒ JABLKA, do  ktorého sa aktívne zapojili žiaci prvého, ale 
aj druhého stupòa. V rámci tried si každý roèník pripravil prezentáciu a akti-
vity spojené s týmto výborným a zdravým ovocím. Žiaci okrem samotných 
jabåèok priniesli dobroty, koláèiky, štrúdle a iné špeciality, ktoré pripravili 
sami, prípadne so svojimi rodièmi. 
 Okrem ochutnávky muštu, jablèného punèu a iných špecialít sme mali 
možnosś vidieś rôzne zvieratká, vykrajovaèky, svietniky, èi iné výrobky, ktoré 
sa stali produktami detskej fantázie. Jednotlivé triedy sa v súśaži prvého 
a druhého stupòa prezentovali rôznymi kresbami, ma¾bami, vystrihovaèka-
mi, èi piesòami, ktoré sa viažu k tomuto chutnému ovociu. 
 Víśazmi prvého stupòa sa stali žiaci druhého roèníka. Na druhom stupni 
si pocit víśazstva užili žiaci siedmeho roèníka. Cie¾om tejto aktivity bolo pri-
pomenutie a poukázanie na rôznorodosś využitia jabåèka ako takého a jeho 
použitie èi už v kuchyni, na dekorovanie alebo v bežnom živote.

   Mgr. Janka Zbojová

Deò jablka
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 Vážený pán starosta, milí hostia, vážení rodièia, vážený pedagogický
a nepedagogický zbor, milí žiaci!      
 September je každoroène jedineèný tým, že na drôtoch elektrického 
vedenia sa zhromažïujú lastovièky - vtáky symbolizujúce nehu a starost-
livosś, aby po odchove mláïat odleteli do teplých krajín. Z teplých krajín 
a leta  sa popri tých istých drôtoch vracajú žiaci do svojich škôl, aby zaèali 
nový školský rok. A ten tu máme. Na jeho otvorení vás všetkých oslovených 
srdeène vítam. 
 Milí žiaci! Predpokladám, že oddýchnutí, plní pekných zážitkov, možno 
s nejakým tým škrabancom na kolene èi lakti, ale s pohodou v duši pri-
chádzate, aby ste sa so svojimi uèite¾mi vydali na cestu za poznaním, v kto-
rej isto-iste nebude chýbaś múdrosś srdca.
 Pochopite¾ne, nebudete na túto prácu sami. Verím, že okrem nás, 
pedagógov, nám budú výdatne pomáhaś nepedagogickí pracovníci a zria-
ïovate¾ - obecný úrad, ale predovšetkým sa chceme opieraś o pomoc
a spoluprácu vašich rodièov, lebo ste ich zrkadlom, tým najcennejším, èo 
v živote majú. Sami by sme to nezvládli. Škola vzdeláva, rodiè vychováva. 
Vychovaś dieśa neznamená len šatiś a kàmiś ho, vstávaś k nemu v chorobe, 
utešovaś ho. To najśažšie je v rodièovstve byś vlastným deśom príkladom, byś 
nosite¾om takých hodnôt, ktoré s pomocou školy morálne pripravia dieśa na 
život. Preto ma zvlášś teší, že v prevažnej väèšine rodina a škola sú zajedno. 
Milí rodièia, aj vy ste uèitelia. Vytvorte svojim deśom podnetné prostredie 
plné lásky, v ktorom zlosś a nenávisś nemajú svoje miesto. Prostredie, kde 
vládne porozumenie, istota. Toto bude dobrým predpokladom pre vysokú 
výkonnosś vašich detí v škole. Prajem vám, milí rodièia, aby ste dôverovali 
našej škole, aby ste budovali zdravé a šśastné prostredie a nech to šśastie 
dennodenne hladí i vaše deti.
 Vitajte naši milí prváci! Oèakávate, že v škole vás uèitelia nauèia èítaś, 
písaś, poèítaś a rozumieś množstvu vecí, ktoré vám dospelí nehovorili, lebo 
ste boli ešte malí, ešte ste nechodili do školy. Želám vám, aby sa vaše oèa-
kávania splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby sa vám vaša pani uèite¾ka 
páèila, aby ste si ju ob¾úbili a aby vám prvé nadšenie a vzrušenie zo školy 
vydržalo celých deväś rokov. 
 Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich 
deviatakov. Želám im, aby vytrvali v doterajšom snažení, aby obstáli v skúš-
kach, ktoré ich v priebehu a na konci roka èakajú.
 Aj žiaci ostatných roèníkov majú svoje oèakávania. Oèakávate, že sa 
stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že budete maś nové predmety, 
nových uèite¾ov. Alebo, že vám školský rok rýchlo ubehne, že pôjdete na 
výlety a exkurzie, že budete maś ve¾a nových zážitkov, na ktoré sa spomína 
celý život. Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi uèením 
a odpoèinkom, povinnosśami a relaxom. Iba tak budete maś radosś sami zo 
seba a radosś vašich blízkych vám urèite tiež príde vhod. Z tohto postu vám 
môžem povedaś, že vás budú uèiś tí najlepší uèitelia, ktorí majú úprimnú 
snahu nielen nauèiś vás novým vedomostiam, ale vypoèuś vás, poradiś vám, 
pomôcś. Nezatvárajte sa pred nimi do ulity, otvorte sa, zdôverte, len tak 
sa budete cítiś v škole dobre a èas strávený v nej nebude zbytoèný a pre-
mrhaný. Usilujte sa sami svojim dobrým správaním, ústretovým prístupom
k plneniu povinností, tvorivosśou a aktivitou urobiś si zo školy svoju srdcovú 
záležitosś. Nudou, neustálym kritizovaním všetkých a všetkého nedosiahne-
te niè. Prekonajte sebectvo, odmietajte násilie, buïte úprimní a spravodliví. 
 Žiakov by som rád oslovil malým prirovnaním. S vašim vzdelaním mi 
to totiž trochu pripadá tak, ako keby ste ním dostali dom. Na vás bude 
ale záležaś, aký si dáte do neho nábytok, èi bude udržiavaný v èistote a èi 
v òom otvoríte okná pre èerstvý vzduch. Ja i celý pedagogický zbor vám 
k zve¾aïovaniu vášho vzdelania želáme, aby sa vám darilo. A možno i nieèo 
navyše - aby ste tento rok nemali pocit, že ste sami a aby ste mali okolo 
seba správnych a dobrých ¾udí.
 Poèas prázdnin sa striedali dni slneèné aj dni daždivé, a tak je to aj 
so šśastím - v živote ho raz máme, inokedy nám šśastie akosi chýba... Ja 
vám prajem, aby ste v tomto školskom roku mali viac šśastných zážitkov ako 
nešśastných, viac dobrých známok ako zlých, viac výhier ako prehier, viac 
pochvál ako pokarhaní, viac radosti ako smútku, viac priate¾ov ako nepria-
te¾ov... Prajem vám úspešný školský rok!

   Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

„Vzdelanie nemá konca. Nie je to o 
tom, že preèítate knihu, prejdete tes-
tom alebo ukonèíte vzdelanie. Celý 
život, od momentu narodenia až do 

smrti, je procesom vzdelávania.“

 V utorok, 25. 9. 2018, sa naša škola zúèastnila  1. roèníka Európske-
ho dòa netradièných športov, ktorý sa uskutoènil v priestoroch telocviène 
Základnej školy Komenského 2 vo Vrbovom.
 Akciu organizaène zastrešilo Gymnázium Jána Baltazára Magina vo 
Vrbovom v spolupráci s Mestom Vrbové a Základnou školou Komenského 
2. Podujatie sa uskutoènilo v rámci Európskeho týždòa športu, ktorý trvá 
od 23. 9 do 30. 9. 2018, s cie¾om nabádaś k pohybu a zdravému životné-
mu štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive. 
 Európskeho dòa netradièných športov sa zúèastnilo 5 základných škôl 
z blízkeho okolia, ktoré si zmerali sily v troch rozlièných športových disciplí-
nach: korfbale, florbale a streetballe.

 Súśažilo sa turnajovým systé-
mom každý s každým a po vyhod-
notení jednotlivých disciplín sa 
ude¾ovali body 5 - 1 do tabu¾ky 
celkového hodnotenia. Našim 
športovcom sa podarilo prvé dve 
disciplíny vyhraś a v tretej disci-
plíne sme obsadili druhé miesto. 
V celkovom hodnotení sme z 15 
možných bodov získali 14, a teda 
sme celú súśaž vyhrali. Touto 

cestou chceme 
poïakovaś Majovi, 
Dominikovi, Aïovi, 
Simonovi, Matú-
šovi, Nine, Lenke 
a Viki za úspešnú 
r e p r e z e n t á c i u 
školy. 
Mgr. J. Pekaroviè

Výsledky: 
1. ZŠ Beckov
2. I. ZŠ Vrbové 
3. ZŠ Rakovice
4. ZŠ Chtelnica 
5. II. ZŠ Vrbové

Európsky deò netradièných športov

 Prelom mesiacov september a október tradiène patrí celoeurópskym 
oslavám jazykovej rozmanitosti. 26. september bol vyhlásený za Európsky 
deò jazykov. Jeho cie¾om je upozorniś na dôležitosś uèenia sa jazykov, pod-
poriś rozvoj viacjazyènosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti i celoživotného 
vzdelávania.
 Pri príležitosti tohto dòa sa v Európe konajú rôzne podujatia a akcie 
a už sa pomaly stáva zvykom, že aj na našej škole si tento deò pripomíname 
rôznymi aktivitami pre žiakov.
 Na našej škole sa dòa 9. októbra 2018 konal Deò európskych jazykov, 
ktorého cie¾om bolo podporiś jazykové vzdelávanie žiakov, pozdvihnutie 
bohatej kultúrnej a jazykovej rôznorodosti Európy, ako aj zvýšenie pove-
domia a dôležitosti uèenia sa jazykov ako takých a ich praktické využitie 
v dennom živote.    Mgr. Janka Zbojová

Európsky deò jazykov
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 Týmto povzdychom som pred piatimi rokmi poslala pozdrav do ne-
bies mojej kolegyni, susedke, kamarátke, jednej z tých „jedenástich“, 
ktoré v našej ulici mali život spojený s povolaním uèite¾a.  
 „Bolo nás jedenásś, už nás je len desaś...“, tak sa opakuje refrén 
piesne, ktorú pozná hlavne stredná generácia. Po každej slohe sa poèet 
kamarátov zníži. Slová tejto piesne sa mi èasto podvedome vybavujú 
v mysli, keï schádzam z hlavnej cesty do Veternej ulice a blížim sa 
k nášmu domu. Prechádzam okolo „okálu“, ktorý je domovom rodiny 
Pavlíkovej. Pred piatimi rokmi, v to smutné leto v roku 2013, náš „zbor“ 
utrpel stratu - zákerná choroba skonèila život Elenke Pavlíkovej a dnes 
všetci so smútkom v srdci na òu spomíname po piatich rokoch odcho-
du na veènosś, odkia¾ už niet návratu.     Ing. Darina Jarábková

Bolo nás jedenásś, už nás je len desaś...

Spoloèenská kronika
september - október 2018

Narodili sa:   Mathias Èaòo, Júlia Tinková, Sabína Peśovská,
     Michal Rehák, Kristína Zámeèníková
Manželstvo uzatvorili: Bc. Peter Sahaj a Ing. Renáta Kaššovicová;
       Mgr. Adam Straka a Anna Bartóková
Blahoželáme
50 rokov:    Ing. Margaréta Martišová
55 rokov:    Pavol Ïuriš, Anna Benková
60 rokov:    Anton Pavlík, Pavol Jarábek, O¾ga Koníèková,
65 rokov:    Pavel Švehla, Margita Gazdíková, Mária Masárová
70 rokov:    Asónia Križanová
75 rokov:    Štefan Strieženec, Milan Benko,
    Jaroslava Blatnická
80 rokov:    Marian Jamrich
85 rokov:    Rudolf Hašèic
Rozlúèili sme sa:  O¾ga Pažitná, Milan Záhumenský, Václav Syrùèek 

Pripravila A. Benková

 V septembri 2018 sa dožil pekného životného 
jubilea 40 rokov Marek Èaòo, èlen PZ Hurban 
Beckov - hospodár po¾ovníckeho areálu Beckov 
- Tehelòa, aktívny úèastník rôznych podujatí v obci, 
spojených hlavne s varením po¾ovníckych gulášov. 
  Pred rokmi sa priženil do našej obce, plne sa vžil 
do problémov obce, ako aj obèanov žijúcich v nej. 
Vždy aktívne pracuje v združení a je ochotný pomôcś 
pri každej príležitosti každému, ktorý to potrebuje. 
  Do ïalších rokov života mu pevné zdravie, rodinnú 
pohodu a presnú mušku želajú èlenovia PZ Hurban 

Beckov, najbližšia  rodina, susedia, spolupracovníci a ostatní obèania, ktorí 
ho poznajú.     PH

Jubilant Marek Èaòo

 Zaèiatkom októbra 2018 sa mnohí obyvatelia našej obce zapoji-
li do obèianskej iniciatívy na pomoc dvom Beckovèanom, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej sociálnej situácii s možným prechodom do krízovej sociál-
nej situácie, kedy by mohlo dôjsś k ohrozeniu života alebo zdravia týchto 
osôb. Dobrovo¾níci pomohli zabezpeèiś pre nich nevyhnutné podmien-
ky na uspokojovanie základných životných potrieb, ako je zabezpeèenie 
ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny (zákon o sociálnych službách).  
 Okrem obce, teda starostu, sociálnej pracovníèky, sociálnej komisie 
a pracovníkov prevádzky, ktorí vykonali potrebné kroky na odstránenie 
ich nepriaznivej sociálnej situácie, do pomoci sa zapojili niektorí obèania, 
niektorí pracovníci OcÚ, èitatelia obecnej knižnice, redaktori BN, poslan-
ci OZ, i èitatelia FB stránky Èo je nové v Beckove - spolu 22 jednotlivcov. 
 Spontánne vznikla zbierka na podporu dvoch našich obyvate¾ov - 
Milana Vaculu a Anny Škodákovej. Každý, kto sa zapojil do zbierky èi do 
materiálnej pomoci, dobre vie, že najskôr obaja - dnes už len Anièka - sa 
starali dlhé roky o èistotu našich ulíc a ostatných verejných priestranstiev. 
Výsledky jej práce sú dobre vidieś - a naša obec aj vïaka nej patrí medzi 
najèistejšie na Slovensku. 
 Príspevky do finanènej zbierky potešili, sociálna pracovníèka vyzbe-
rala od 2. 10. 2018 do do 16. 10. 2018 spolu 397,50 €, èo bola nevy-
hnutná suma na zakúpenie potrebných vecí do ich domácnosti (špo-
rák, minikuchyòa, náter unimobunky). Ïalšie veci poskytli dobrovo¾níci 
z našej obce, ale aj mimo nej. Napríklad druhý najvyšší príspevok, 50 
eur, poskytol podnikate¾ z Melèíc, ktorému chlapi z Beckova, ktorí u neho 
robia, porozprávali o tejto dvojici. A najvyšší príspevok, 100 eur, poskytol 
páter Šprlák, Boží èlovek s ve¾kým a súcitným srdcom. Zachovaným ná-
bytkom prispeli aj zo SKC Dotyk.
 Všetkým, ktorí priložili ruky k dielu, všetkým darcom aj prispieva-
te¾om do zbierky v mene Anny Škodákovej a Milana Vaculu ïakujeme za 
prejavenú láskavosś a nezištnú pomoc. 
 Mimoriadne poïakovanie za dlhodobú a trpezlivú pomoc patrí sestriè-
kám notrdamkám. 
 Naskytla sa vhodná príležitosś, a my sme ukázali, že naozaj máme 
dobré srdce. Vïakabohu.      Dana Badžgoòová

Máme dobré srdce

Je ticho po bolesti, 
si celkom blízko ku hviezdam. 

Života kniha zavrela sa, 
písaná srdcom, krvou zo žíl. 

Zápis v nej zlatým písmom hlása, 
že otec èestne život dožil. 

Nech jeho telo v rodnej hrude 
v pokojnom spánku odpoèíva, 

v pamäti našej žiariś bude 
pamiatka jeho stále živá. 

 Ïakujeme rodine, priate¾om a známym, ktorí sa prišli na poslednej ces-
te rozlúèiś s naším otcom a dedkom Milanom Záhumenským.
 Ïakujeme za prejavy sústrasti, snahu zmierniś našu bolesś a kvetinové 
dary.   Smútiace dcéry Zdenka a Beáta s rodinami

Je ticho po bolesti...

 Pavol Jarábek je naším spoluobèanom od roku 
1981, keï  sa mu Beckov stal novým domovom. 
Postavil  tu dom, zasadil nejeden strom a spo-
lu s manželkou Darinou vychovali dve deti - Petra 
a Dagmaru. Stal sa èlenom Po¾ovníckeho združenia 
Hurban Beckov, v ktorom vykonával 10 rokov funk-
ciu pokladníka. Dve volebné obdobia bol èlenom 
Obecného zastupite¾stva v Beckove. Svojej zá¾ube 
- kulturistike - sa prvé roky venoval aktívne ako pre-
tekár. Posledných 25 rokov pôsobil ako profesio-
nálny tréner vo svojom fitnescentre na Starej Turej 
a v Trenèíne. V súèasnosti stále  poskytuje odborné 

rady èlenom svojho klubu, ktorých pripravuje na súśaže. V týchto dòoch 
dovàšil vek seniora - 27. 10. 2018 sa stal šesśdesiatnikom. Želáme mu 
prežiś ïalšie roky v rodinnej pohode, v dobrom zdraví a kondícii, ktorú si 
sám udržuje, a tak radí aj ostatným: „Život je pohyb, pohyb  je zdravie!“. 

   Redakcia BN

Jubilant Pavol Jarábek

Poèul som spievaś nemé ústa, 
šumením zbožným tón sa chvel, 

jak zo sna dýchla na mòa tôòa pustá 
neznámych duchov na povel.

Nie mne to zneli piesne lkavé, 
len tajne som ich poèúval, 

zrúc túžob oblak ako pláve 
z neznámych krajín v šíru dia¾.

 
A už piesne zmåklo chvenie 
a oblak v hmlách zapadol, 

v hruï vkradlo sa vzrušenie, 
srdce zvládol sladký bô¾.

Prvá láska

Milí èitatelia, uhádnete, ktorý Beckovèan je autorom tejto básne?
Pomôcka: napísal ju ako 15-roèný mládenec v roku 1962.

Meno a možno i ïalšiu báseò zverejníme v budúcom èísle BN.
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   Priaznivcov Beckova a fotografa ¼uboša Balažovièa upozoròujeme, že 
kalendár na rok 2019, ktorý vyšiel 26. júla 2018, si môžu zakúpiś na Bec-
kovskom hrade alebo u p. Martišovej v budove OcÚ vo dvoch ve¾kostiach. 
Na 12 fotkách „Beckovanom“ dobre známej slivkovej aleje sa môžu potešiś 
meniacimi sa v èase poh¾admi na oèarujúce miesto, privádzajúce pútnika 
k Beckovskému hradu.    DB

Kalendár na rok 2019

 Západ slnka v aleji - Sunset in the Alley - je názov fotografie bošáckej 
zákruty, ktorú na jar m. r. v podveèer urobil nám dobre známy novomestský 
fotograf ¼uboš Balažoviè. Preèo anglický názov? Prihlásil ju do medzinárod-
nej fotografickej súśaže Farby jari. Vyhodnotenie sa dozvedel 19. augusta 
2018. Jediný záber, ktorý mohol poslaś do súśaže, sa napokon spomedzi 
tisícok fotografií umelcov z celého sveta dostal medzi 20 najlepších - skonèil 
na krásnom 8. mieste. 
 Viac o fotografii prudkej pravotoèivej zákruty si môžete preèítaś v MY-
Trenèín z 30. 9. 2018 v èlánku Martina Šimovca Novomestský fotograf 
celosvetovo preslávil bošácku zákrutu alebo na stránke ¼uboša Balažovi-
èa www.lubosbalazovic.sk, kde píše, že ho to „nesmierne teší, nako¾ko toto 
miesto som si našiel sám a nefotí ho zatia¾ nikto iný.“ 
 A pre nás dodal, že sa tam „rád a èasto vraciam, aby som mal zachytenú 
celú sériu v každom roènom období. Doteraz mi vyšli dve jarné, jedna so 
snehovým popraškom a jedna jesenná s ve¾mi slabým svetlom, takže tá ešte 
nie je publikovaná. Plánujem ju túto jeseò nafotiś opäś.“
 Takže - držíme palce a tešíme sa na ïalšie krásne fotky!    DB

Úspešná fotka ¼uboša Balažovièa

 Áno, nie je to niè zvláštne. Rozhovor vedie k bohatstvu krásnych 
vzśahov. Iba pokorný èlovek, ktorý si uvedomuje, že nevie všetko, 
vstupuje do úprimného dialógu. A práve rozhovorom s inými ¾uïmi sa 
obohacujeme o poznanie a predovšetkým o vzśahy. Èítal som jednu 
skúsenosś františkánskeho biskupa z Líbye. Keï zaèali nepokoje v 
tejto krajine, povedal vo svojom vyjadrení, že problém je aj v nedo-
statoènom dialógu. V jeho krajine chýbal konštruktívny dialóg medzi 
náboženstvami a kultúrami. Dôsledkom týchto nedostatkov sa krajina 
ocitla v nejasnej situácii. A niektoré skupiny tento nedostatok zneužili 
k násilným prejavom. Dlhodobo chýbajúci dialóg bolo treba dobe-
hnúś. Otázka je, èi sú konflikty rýchlejšie ako nápravy.
   Drahí èitatelia, chcem nás všetkých pozvaś k dialógu. K akémuko¾-
vek konštruktívnemu dialógu. V našich rodinách, s našimi susedmi, 
v práci, na námestíèku, ale i pri našich kostoloch alebo obchodoch. 
Skúsme už teraz dobehnúś, èo sme zameškali, lebo neskôr už môže 
byś naozaj neskoro. V Líbyi a nielen tam, ale všade, kde to prerástlo 
do vojny, ich to stálo ve¾a úsilia, kým vrátili všetko do bežného života. 
Ale už to bol iný život.
   Dialóg je krásna vec. Núti nás premýš¾aś, ako vidíme veci zo svoj-
ho poh¾adu. Ale rovnako je krásne prestaś hovoriś a naèúvaś, èo vidí 
ten druhý. Zdie¾anie vlastných skúseností nie je žiaden škandál alebo 
nemožná vec. Nie je treba hovoriś ve¾a, staèí úprimne. Ak ste sa doèí-
tali až sem, som rád. Lebo nie ¾ahko sa èítajú tieto riadky. A urèite 
ste si povedali, že aké by to bolo krásne, ale už je to nemožné. Už je 
iná doba. Doba bude taká, akú si ju urobíme. Staèí jedno rozhodnu-
tie. Vybudovaś pevný dom (poznanie seba) a otvoriś dvere (vstúpiś do 
dialógu - vypoèuś názor iného). Veï èo by to bolo za dom bez dverí. 

br. Felix Mária, františkán

Chceme byś bohatí?
Tak sa rozprávajme

 Rovnako ako minulý rok, sme aj tento rok dòa 5. júla 2018 vo štvr-
tok v doobedných hodinách, zorganizovali druhý bezkonkurenèný závod 
„Ve¾ká súśaž v bicyklovaní na Barine 2018“. Za krásneho poèasia sa na 
súśaži zúèastnilo ve¾a detièiek a ich rodièov. Pretekalo sa v 3 vekových kate-
góriách, z ktorých vyšli všetky detièky víśazne. Týmto sa chcem srdeène 
poïakovaś všetkým, ktorí sa zúèastnili uvedených pretekov. Ak budeme 
maś minimálne takú podporu a záujem o túto súśaž i v budúcnosti, urèite 
zorganizujeme aj ïalší roèník tejto super súśaže. Už sa ve¾mi tešíme.
 Ve¾mi pekne ïakujem aj starostovi Obce Beckov Ing. Jánovi Križanovi, 
ktorý nás rovnako podporil a zabezpeèil medaile na túto súśaž.

   Ing. Marek Jambor

Ve¾ká súśaž v bicyklovaní
na Barine 2018 

 Nový kalendár na rok 2019 
pre Združenie obcí Mikroregón 
Beckov - Zelená Voda - Bezovec 
vytlaèili v tlaèiarni Koja trade Tren-
èianska Teplá. Nájdeme v òom 
fotky z 11 obcí nášho regiónu. 
Obec Beckov sa tentoraz predsta-
vila fotkami z Beckovského hradu. 
Kalendár združenie vydáva už 14. 
krát.   DB

Regionálny kalendár Beckov 2019
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 Na Beckovskom hrade sa už trinásty raz konal Turnaj v tradiènej luko-
stre¾be o pohár vojvodu Ctibora. V sobotu 29. septembra sa v areáli národ-
nej kultúrnej pamiatky stretlo 169 lukostrelcov. V porovnaní s minuloroènou 
rekordnou úèasśou prišlo menej ¾udí, no organizátori sa tento raz rozhodli 
poèet súśažiacich obmedziś na 220. „Keïže hrad Beckov nie je nafukovací, 
museli sme to riešiś takto. Z nižšieho poètu ¾udí si však niè nerobíme, lebo 
vieme, že v Èechách a aj v Maïarsku boli tiež ve¾ké lukostrelecké súśaže,“ 
konštatuje s úsmevom spoluorganizátorka Martina Štaffenová zo Skupiny 
tradiènej lukostre¾by VRES.
 Dobrá nálada však na podujatí nechýbala ani tento rok a lukostrelcom 
prialo aj poèasie. Pre zúèastnených bolo pripravené chutné obèerstvenie, 
program poèas závereèného vyhodnotenia, ale aj viaceré novinky na trati. 
„Novinkou bola pavuèica Agáta a jej budú-
ce deti, takzvané kokóny. Umiestnené boli 
tak, že za nimi nebola záchytná sieś, takže sa 
strelec musel rozhodnúś, èi bude strie¾aś na 
istotu, a to na Agátu, ktorá bola za dva body,

alebo na kokóny za päś bodov, za ktorými  sieś nebola, èo znaèilo mnoho 
zlomených šípov,“ prezradila organizátorka.
 To, ako sa lukostrelcom v disciplínach darilo, mohli sledovaś aj bežní 
turisti, pretože hrad bol otvorený aj pre nich. A bolo sa na èo pozeraś, pre-
tože mnohí súśažiaci prišli v historických kostýmoch, hoci to nebolo povinné.
Porota sa preto rozhodla udeliś špeciálnu cenu za najlepší kostým, ktorú si 
tento rok odniesli Lenka Vargová a Valter Pajer. 
 Súśažiaci s najlepšou „muškou“ si okrem pocitu víśazstva zaslúžili aj 
medailu, diplom, f¾ašu a trièko s nama¾ovaným drakom, ktorý je symbolom 
tohtoroènej hradnej sezóny. Najväèšou výzvou pre lukostrelcov však zostal 
finálny rozstrel zo vstupnej veže. Pohár celkového víśaza si napokon „vystre-
lil“ Tomáš Pokus z Topo¾èian, ktorý pôsobí v lukostreleckej skupine Topo¾.
 Lukostre¾be bol však venovaný celý víkend a bežní turisti si mohli svoju 
„mušku“ otestovaś na turnaji pre verejnosś v nede¾u 30. septembra. Pre 
návštevníkov boli pripravené aj tradièné remeselné dielne, kde mohli obdi-
vovaś šikovnosś lukára, šípara, krajèíra, kováèa, ale pozrieś si aj to, ako sa 
robí tzv. š¾achovanie. Zaujímavosśou bolo aj testovanie rôznych hrotov na 
terèoch, no mnohých prilákala aj inscenácia z dôb vojvodu Ctibora v poda-
ní skupiny VRES.
 Objavovanie tajov lukostre¾by bolo však zábavné najmä pre najmen-
ších. Tí, ktorí pozorne 
poèúvali a sledovali 
remeselníkov pri prá-
ci, mali totiž možnosś 
odhaliś tajnú indíciu. 
Vyriešenú tajnièku s 
indíciami si deti potom 
mohli vymeniś za slad-
kú odmenu.

Kristína Jurzová
foto: Facebook/Skupi-
na tradiènej lukostre¾-
by VRES

Pohár vojvodu Ctibora za lukostre¾bu putuje do Topo¾èian

BECKOVSKÁ  MADONA

 „Beckovská Madona sa vrátila na hrad“, 
s toto vetou, napísanou alebo vyslovenou, sme 
sa mohli èasto stretávaś  v rôznych médiách 
v súvislosti s udalosśou, ktorá sa uskutoènila 
v Beckove v nede¾u 19. augusta 2018. Vtedy 
v slávnostnej procesii vyniesli do kaplnky Bec-
kovského hradu sochu gotickej Madony známej

 

ako Beckovská alebo Koryèanská Madona. Do 
hradnej kaplnky sa, samozrejme, vrátila len jej 
podoba - replika, pretože skutoèná socha Mado-
ny, vykresaná umelcom v období vrcholnej gotiky 
približne pred 630 rokmi, ktorá je v súèasnosti 
umiestnená nad hlavným oltárom farského kosto-
la v Koryèanoch, sa do Beckova už nikdy nevráti. 
Trojrozmernou projekciou skutoènej Madony do 
hmoty, ktorá získala zásluhou súèasného umel-
ca podobu originálu, sa však akoby preniesol 
aj celý jej príbeh, ktorý sa zaèína jej vytvorením 
a pokraèuje až do súèasnosti. Súèasśou tohto 
príbehu je, samozrejme, aj umiestnenie jej vernej 
podoby - repliky do beckovskej hradnej kaplnky. 
Tento príspevok je struèným preh¾adom príbehu 
Koryèanskej Madony s ambíciou vysvetliś  niekto-
ré nezrovnalosti a tiež upozorniś na nepresnosti, 
ktoré sa vyskytli v médiách v súvislosti so spomí-
nanou udalosśou.
 Pôvod Madony
Niet pochýb o tom, že Koryèanská èi Beckovská 
madona patrí medzi najvzácnejšie sochárske 
diela vrcholnej gotiky. V okruhu diel oznaèova-
ných pojmom krásneho slohu má svoje miesto 
medzi tzv. Krásnymi madonami. Vieme, že ju dal 
vyrobiś vojvoda Stibor a že bola vyhotovená okolo 
roku 1390 a poznáme aj to, že ju vykresal nezná-
my umelec z limbového dreva. Ale umenovední 
odborníci si doteraz lámu hlavu nad otázkou, 
v ktorých rezbárskych dielòach táto mimoriadna 
socha vznikla. V poslednom èase sa stretáva-
me s jednoznaèným tvrdením, že táto dielòa sa 
nachádzala v Tirolsku. V odborných kruhoch je 

to však len jeden z názorov o jej pôvode. Pokojne 
mohla vzniknúś v dielòach, z ktorých pochádzajú 
ïalšie „krásne madony“, ako napr. Madona z Kut-
nej Hory, Krumlovská Madona, Madona z Plzne, 
Madona z Linza. Ve¾mi sympatický názor má 
umenovedkyòa Bártlová, ktorá obhajuje podu-
najský pôvod rezbára sochy a nevyluèuje ani tú 
možnosś, že socha Madony v nadživotnej ve¾kos-
ti mohla byś vyhotovená priamo v Beckove.  
 Podoba Madony
Ïalšou samozrejmosśou je pre nás súèasná 
podoba Madony. Keby sme navštívili Koryèany 
pred rokom 1967, videli by sme nad oltárom far-
ského kostola odlišnú Madonu od tej dnešnej. 
Gotická Madona by sa skrývala pod viacerými 
vrstvami náterov, zahalená by bola barokovými 
rúchami a hlavy Panny Márie aj Ježiška by zdobili 
ve¾ké strieborné koruny. Pôvodnú, gotickú podo-
bu, Madona nadobudla znova až po nároèných 
odborných prácach v roku 1967, ktoré vykonal 
reštaurátor Jozef Bártl z Brna. Tomuto precíz-
nemu umelcovi môžeme byś vïaèní za to, že  
Koryèanskej - Beckovskej Madone vrátil podo-
bu z obdobia, keï zdobila oltáre v beckovskej 
hradnej kaplnke a v kostole v Novom Meste nad 
Váhom. K nej sa modlil vojvoda Stibor zo Stiboríc 
a jeho žena Dobrochna. Majster Bártl pri reštau-
raèných prácach odhalil ešte jeden detail, ktorý 
dopåòa pôvodnú podobu Madony. Na ukazováku 
pravej ruky Panny Márie sa evidentne nachádza-
jú tri pazúriky, ktoré naznaèujú, že Ježiško nemal 
v ruke tradièný atribút - jablko, ale o jeho ¾avú 
ruku sa mu opieralo vtáèa. Vtáèí motív, v gotic-

Organizátor Adam Kuchta ocenil za najlep-
ší kostým Lenku Vargovú a Valtera Pajera

Originál Koryèanskej - Beckovskej Madony, 
detail tváre, foto Viliam Polák 
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kej sakrálnej ikonografii nie je celkom bežný, ale 
stretávame sa s ním aj na niektorých madonách 
zväèša rakúskej proveniencie. 
 Otázky okolo prenesenia sochy na 
Moravu
Ani samotné odvezenie sochy na Moravu Annou 
Bánfiovou - Majlátovou v roku 1595 nie je takou 
bezproblémovou záležitosśou, akoby sa na prvý 
poh¾ad zdalo. Vo všeobecnosti sa akceptuje 
názor, že Madona bola odstránená z novomest-
ského kostola v èase, keï sa vtedajší beckovský 
pán Ladislav Bánfi verejne prihlásil k reformácii. 
Medzi náboženskými symbolmi a ozdobami, 
ktoré prvý evanjelický prepošt Melcher odstrá-
nil z kostola, bola aj drevená socha Madony. 
Pod¾a jednej z verzií tohto príbehu, ju mala od 
zlého zaobchádzania zachrániś sestra  Ladisla-
va Bánfiho, grófka Anna Bánfiová, ktorá zostala 
katolíèkou. Keï sa vydala za uhorského š¾achti-
ca grófa Gabriela Majlátha, odviezla ju do svojho 
š¾achtického sídla na Moravu. V tomto tvrdení je 
však nieko¾ko nezrovnalostí. Predovšetkým Anna 
Bánfiová - Majláthová nebola sestrou Ladislava 
Bánfiho, ale jeho dcérou, katolíèkou zostala po 
matke, ktorou bola pravdepodobne tretia žena 
Ladislava Bánfiho Katarína Mindsentyová. Èasový 
údaj, že grófka odviezla sochu na Moravu, keï sa 
vydala za Gabriela Majlátha nie je správny. Anna 
Majláthová - Bánfiová preniesla sochu Madony 
na svoj hrad Cimburk až v roku 1595, keï mala 
svadbu s Gabrielom Majláthom dávno za sebou 
a dokonca v tomto roku bola už vdovou. Celých 
dvadsaśpäś rokov nemáme o Madone žiadnu 
správu. Jej zachovalosś, ktorú odborníci oceòujú 
aj dnes, však svedèí o tom, že celý tento èas bola 
umiestnená vo vhodnom prostredí, pravdepo-
dobne na Beckovskom hrade. Odpoveïou na 
otázku, preèo sa grófka Anna Majláthová, rod. 
Bánfiová rozhodla previezś Madonu do svojho 
sídla - na hrad Cimburk až v roku 1595, môže 
byś aj okolnosś, že práve v tomto období dochád-
za k závažnej zmene vo vlastníckych pomeroch 
Beckovského panstva. V roku 1594 padol v boji 
proti Turkom brat Anny Majláthovej, Ján Bánfi 
a ním vymrela beckovská vetva Bánfiovcov, do 
ktorej patrila aj Anna Majláthová. Panstvo pod¾a 
dohody medzi Bánfiovcami  pripadlo dolnolindav-
skej vetve rodu.  Je ve¾mi pravdepodobné, že ak 
bola Madona umiestnená na hrade, jej  priame 
ohrozenie nastáva práve vtedy, keï  protestant-
sky zmýš¾ajúci dolnolindavskí Bánfiovci prebera-
jú správu Beckovského panstva. Neisté osudy 
gotickej sochy po nástupe dolnolindavských 
Bánfiovcov  boli zaiste dôvodom, preèo grófka 
Anna Majláthová v roku 1595 bez váhania odviez-
la sochu na Moravu.  
 Komu patrila Koryèanská - Beckovská 
Madona? 
Na prvý poh¾ad sa zdá, že Anna Bánfiová - Maj-
láthová si na Moravu odviezla len to, èo jej ako 
príslušníèke rodu beckovských Bánfiovcov patri-
lo. Nie je to však celkom tak. Madona bola majet-
kom novomestskej prepozitúry, a to pravdepo-
dobne už od èias Stibora ml. Z tohto poh¾adu 
lepšie pochopíme záujem o Madonu už spomí-
naného prepošta Mikuláša Monoszlaja, ktorý 
po zabratí novomestského kostola evanjelikmi 
sústreïoval majetok prepozitúry do svojho pôso-
biska, do Trnavy. Pri snahe dozvedieś sa, ako to 
so sochou, po obsadení novomestského kostola 
evanjelikmi, v skutoènosti bolo, sa dostávame do 
kurióznej situácie. Na jednej strane bývalý kato-

lícky prepošt Monoszlaj prichádza do Nového 
Mesta nad Váhom, aby preniesol prepoziturálny 
majetok, hlavne sochu Madony, do bezpeèia, do 
Trnavy, no na druhej strane ju Anna Bánfiová, ale-
bo jej matka v tom èase „zachraòuje“ a pravdepo-
dobne ju odnášajú na Beckovský hrad. Je to iste 
ve¾mi zaujímavý moment v tomto èasovom úseku 
histórie Madony. Ako vieme, Monoszlaj odišiel z 
Nového Mesta nad Váhom naprázdno, no ten, kto 
25 rokov sochu ukrýval, musel dobre vedieś, že 
socha pod¾a práva patrila novomestskej prepo-
zitúre a nebola súèasśou majetku Beckovského 
panstva. V èase, keï sa vrátila správa prepozitú-
ry katolíkom, nárok na vlastníctvo Madony mienil 
uplatniś aj novomestský prepošt Jakub Haško. V 
roku 1569 ju osobne prišiel vyžiadaś od pánov 
z Koryèian. Nepochodil. Za sedem desaśroèí 
existencie na Morave sa Madona stala neodmys-
lite¾nou súèasśou duchovného života miestnych 
veriacich, a to nemohlo byś Jakubovi Haškovi 
ako horlivému rekatolizátorovi a vyznávaèovi kultu 
Panny Márie ¾ahostajné. A keï navyše spoznal, 
že tunajší páni Horeckí sa o Madonu príkladne 
starajú, zanechal ju napokon v tom  prostredí, 
v ktorom sa nachádzala.
 Kópie a repliky Koryèanskej - Beckov-
skej  Madony 
Prvú kópiu  Beckovskej - Koryèanskej Madony 
dal vyhotoviś už spomínaný trnavský farár a bývalý 
prepošt Mikuláš Monoszlaj po neúspešnom pát-
raní po soche v èase prevzatia novomestského 
kostola a prepozitúry evanjelikmi. Táto vo¾ná kópia 
gotickej Madony bola vyhotovená v roku 1571 vo 
Viedni, umiestnili ju najskôr v Dóme sv. Mikuláša 
v Trnave a na hlavný oltár novomestského kosto-
la sa dostala v èase nastupujúcej rekatolizácie 
v roku 1638. V súèasnosti má miesto v severnej 
boènej lodi novomestského rímskokatolíckeho 
kostola a je známa ako Èierna Madona. Pre-
pošt Haško po neúspešnom pokuse získaś späś 
do majetku prepozitúry Madonu z Koryèian, dal 
v rámci barokovej  prestavby katolíckeho kostola 
vyhotoviś okolo roku 1669 novú sochu Madony, 
ktorú je tiež možné považovaś za vo¾nú kópiu 
Koryèanskej Madony, hoci je to už, samozrejme, 
typické dielo vrcholného baroka. 
 Spomínané vo¾né kópie - Èierna Madona 
a Haškova Madona sú urèite ve¾mi vzácne ume-
lecké diela, ale svojou podobou nie ve¾mi pripo-
mínajú skutoènú Madonu. Myšlienkou vyhotoviś 
novodobú kópiu èi odliatok Koryèanskej Madony 
sa zaoberal v 60. rokoch 20. storoèia doteraz 
posledný prepošt novomestskej prepozitúry bis-
kup Július Gábriš. Blízko k úspešnej realizácie 
boli pracovníci Podjavorinského múzea v Novom 
Meste nad Váhom pod vedením Jozefa Ondrejku, 
keï v roku 1989 dostali od Krajského strediska 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany v Brne k vyho-
toveniu odliatku Koryèanskej Madony kladné sta-
novisko. Optimálne podmienky na realizáciu tejto 
myšlienky sa však vytvorili až v roku 1995. V tom 
roku sa rímskokatolícka fara v Novom Meste nad 
Váhom pripravovala   pripomenúś si 300. výroèie 
úmrtia novomestského prepošta Jakuba Haška 
a k tejto príležitosti správca prepozitúry Bohu-
slav Šprlák, O. Praem., uvítal návrh na vyhotove-
nie repliky Koryèanskej Madony. Predpokladalo 
sa, že na hlavnom oltári by doèasne nahradila 
poškodenú pôvodnú barokovú sochu „Haško-
vej“ Madony. Priebeh prác, potrebných na rea-
lizovanie projektu, organizovali vtedajší vedúci 
Podjavorinského múzea Jozef Karlík a spomínaný 

správca prepozitúry. Na vyrobenie replík Madony 
sa podujal majster Oskar Košecký z Orechovej 
Potône. Pri sòatí sadrového odtlaèku mu pomá-
hal konzervátor Podjavorinského múzea Anton 
Slíž. Vyhotovili sa dve kópie Koryèanskej Madony. 
Jednu financovalo Mesto Nové Mesto nad Váhom 
a druhú Trenèianske múzeum v Trenèíne. Mado-
na urèená na oltár novomestského kostola bola 
požehnaná poèas slávnostnej sv. omše konanej  
pri príležitosti 300. výroèia úmrtia novomestské-
ho prepošta Jakuba Haška v nede¾u 22. októbra 
1995. Druhá kópia Koryèanskej Madony sa stala 
v r. 1997 súèasśou sakrálnej èasti stálej expozí-
cie v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad 
Váhom.
 Kópia Madony sa v súèasnosti v novomest-
skom kostole už nenachádza. Na hlavnom oltári 
ju nahradila zreštaurovaná pôvodná „Haškova“ 
Madona. V súèasnosti zdobí priestory farského 
úradu. A práve táto replika, ktorá bola vyhotove-
ná priamo pod¾a originálu, slúžila za vzor autorovi 
kópie „Beckovskej“ Madony, ktorá bola v nede¾u 
19. augusta 2018 na slávnostnej sv. omši požeh-
naná a vynesená do priestorov hradnej kaplnky 
Beckovského hradu.  

  PhDr. Jozef Karlík, historik, 10. 9. 2018

BECKOVSKÁ  MADONA

Titulný list knižky „Krátka správa o zázracích a 
obraze neb statui nejsv. Panny Marie...” kniž-
ku vytlaèili v Brne r. 1799 na základe latinskej 
predlohy vydanej asi v roku 1665 F. Horeckým 
z Hôrky

Madona pred kostolom sv. Vavrinca v Koryèa-
noch v júli v roku 1995 v spoloènosti sochárs-
keho majstra Oskara Košeckého, konzervátora 
Antona Slíža a vedúceho Podjavorinského mú-
zea PhDr. Jozefa Karlíka. 
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 Po vypuknutí vojny vznikol v auguste 1914 v Paríži výbor, ktorý vyzval 
Èechov a Slovákov vstupovaś do francúzskej armády. Dobrovo¾níkov zara-
dili k Cudzineckej légii. Po výcviku v meste Bayonne v októbri v tom istom 
roku odišli už ako Rota Nazdar na bojisko do Champagne. Bojovali v rámci 
Marockej divízie, kde lietal ako vojenský pilot aj M.R. Štefánik. Po ve¾kých 
stratách Rota Nazdar zanikla.
 Nábor do ès. vojska zo zajatcov povolilo Francúzsko až 16. decembra 
1917. Postupne sa v juhofrancúzskych mestách Cognac a Jarnac sústre-
dilo okolo 10 000 dobrovo¾níkov z Ruska, Srbska, Rumunska a USA. Po 
prísahe v júni 1918 bojovali pri Vouziers na rieke Aisne, potom pri Terrone a 
Chesters.
Èeskoslovenská légia v Taliansku  
 Talianska légia vznikla ako posledná, ale mala ve¾ký význam práve na 
konci r. 1918, a potom v r. 1919 v rámci bojov na Slovensku. Dobrovo¾né 
prechody na taliansku stranu alebo úmyselné padnutie do zajatia sa medzi 
Slovákmi a Èechmi na talianskom fronte zaèali množiś už od r. 1916. Tali-
anska vláda dlho nechcela povoliś formovanie èeskoslovenského dobrovo¾-
níckeho vojska a zajatcov sústreïovala do táborov. Èeskoslovenský dob-
rovo¾nícky zbor vznikol napokon v januári 1917, v októbri mal už okolo 4 

000 èlenov. Následne talianska vláda povolila vytváranie oddielov, práporov 
urèených najprv na technické pomocné práce. Celkom vzniklo sedem prá-
porov, z ktorých každý mal 1600 mužov. V tomto èase, vo februári 1918, sa 
stal legionárom obèan Starej Turej, budúci generál Augustín Malár. 
 Zásluhou úspešných rokovaní M. R. Štefánika s talianskou vládou, 
zmluvou z 21. apríla 1918, bolo zriadené samostatné ès. vojsko v Taliansku. 
Sformovala sa 6. strelecká divízia zložená zo štyroch plukov o poète 12 000 
mužov. Zložila slávnostnú prísahu Èeskoslovenskej národnej rade v Ríme. 
Velite¾om sa stal generál Andrea Graziani. Bojovali o. i. i na rieke Piave. 
 V decembri 1918 boli legionári presunutí do ÈSR a nasadení do bojov 
proti po¾ským jednotkám na Tešínsku a maïarskej „Èervenej armáde“ na 
južnom a východnom Slovensku.
 Je viac ako žiadúce pripomenúś si tieto historické skutoènosti vedúce
k vzniku Èeskoslovenska 28. októbra 1918. Niektoré skupiny nastupuj-
úcich generácií nášho obèianstva akoby strácali historickú pamäś, akoby 
ignorovali všetko to, èo naši predkovia pre túto skutoènosś za takýchto obetí 
vykonali. Domnievam sa, že táto postaś by mala byś pre nás to posledné, èo 
by sme niekomu dovolili spochybòovaś, èi znevažovaś. Mala by byś pre nás 
duchovnou postaśou!      Pod¾a ext. zdrojov spracoval GR.  

Sto rokov od vzniku Èeskoslovenskej republiky
Èeskoslovenská légia vo Francúzsku  4/4

 Aj keï od roku 1944 uplynulo už 74 rokov, je potrebné si pripo-
menúś, èo sa vtedy odohralo v neïalekej obci Selec. Táto dedina pod 
Inovcom poskytovala pomoc partizánom, židom, aj ruským zajatcom, èo 
mali šśastie a utiekli z vlakov namierených do koncentraèných táborov. 
Po vypuknutí povstania v lesoch Selca pôsobilo nieko¾ko partizánskych 
skupín. Ako to už poznáme, bez príslušníkov HS¼S a Hlinkovej gardy by 
sa táto tragédia asi nestala. Koncom novembra nemecká armáda urobi-
la akciu a pátrala v Inoveckých horách po partizánoch. Márne. V nede¾u 
30. novembra 1944 Nemci vtrhli do Selca. Dôvod? Chceli sa pomstiś na 
miestnych ¾uïoch. V mrazivom poèasí dali zhromaždiś 273 mužov, kto-
rých podveèer hnali ako dobytok do Beckova. Po výsluchoch 55 z nich 
odvliekli do tábora v Seredi a odtia¾ 50 mužov putovalo do koncentraèných 
táborov v nacistickom Nemecku. Po skonèení vojny sa len 9 mužov vrátilo 
domov. Selec si s úctou spomína rok èo rok na túto tragédiu. Mená mužov 
sú vytesané na tabuli, ktorá je presne na mieste zhromaždenia Selèanov. 
 A Beckov? Bolo by dobré aj tu pamätnou tabu¾ou pripomenúś všetkým 
to, èo sa v novembri roku 1944 odohrávalo v Hostinci Kolár pod Beckov-
ským hradom.      ¼ubomír Paulus

Dobová poh¾adnica hostinca Pavla Kolára v Beckove zo súkromnej zbierky. 

November 1944

   Vydavate¾stvo RAK 
a Pavel Dvoøák pripravili
9. pokraèovanie edície Sto-
py dávnej minulosti. Knižka 
Posledný Turek vyšla v dru-
hý októbrový týždeò. 

  Na stránke vydavate¾stva 
sa môžete doèítaś, že: „Kara 
Mustafa, smutný hrdina 
spod hrdinskej Viedne, síce 
nebol posledný Turek na 
Slovensku, ale toho skutoè-
ne posledného, neznáme-
ho predbehol len o krátky 

èas. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen, 
pokúša sa o vyznaèenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo 
strašidelných 150 rokov boja proti Turkom, ako aj všedný i 
sviatoèný život významných hráèov, ktorí sa zapísali do slo-
venskej histórie.“ 
 Milí èitatelia, neprehliadnite tento titul, môže to byś skve-
lý tip na vianoèný darèek pre milovníkov histórie.     DB

Stopy dávnej minulosti 9
Posledný Turek

 Na tohtoroèný 30. október pripadol jednorazový štátny sviatok, poèas ktorého 
si Slovenská republika pripomenie 100. výroèie Deklarácie slovenského národa, 
ktorá bola prijatá 30. októbra 1918 na zhromaždení v Turèianskom Sv. Martine. 
 Martinskou deklaráciou sa Slováci prihlásili k sebaurèovaciemu právu národov 
a predstavuje jeden zo základných dokumentov zrodu Èesko-Slovenska. Úèastní-
ci na zhromaždení v Martine ustanovili 20-èlennú Slovenskú národnú radu (1918) 
ako jedinú predstavite¾ku oprávnenú vystupovaś v mene „slovenského národa“. 
Týmto štátoprávnym aktom tak oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom a odmietli aké-
ko¾vek právomoci uhorskej vlády na našom území. Deklarácia ïalej požadovala 
okamžité ukonèenie 1. svetovej vojny a legitimizovala budúce obsadzovanie Slo-
venska domácimi a zahraniènými èesko-slovenskými jednotkami.  
 S návrhom jednorazového štátneho sviatku prišiel na rokovanie vlády premiér 
Peter Pellegrini už koncom mája, no koalièná SNS s ním pôvodne nesúhlasila. 
Opierala sa o obavy zamestnávate¾ov, pod¾a ktorých by išlo o precedens. „Nevidíme 
dôvod, aby sa takéto mimoriadne sviatky zavádzali aj do budúcnosti,“ uviedla vte-
dy vo svojom vyhlásení. Zákon napokon odobrilo 96 poslancov, hlasovali zaò aj 
národniari a novelu zaèiatkom októbra podpísal aj prezident SR Andrej Kiska.
 Štát nám teda 30. októbra dopraje o deò pracovného pokoja navyše. Poèas 
mimoriadne štátneho sviatku budú premávaś vlaky ako v bežný pracovný deò, 
rátaś však treba s tým, že otvorené budú iba niektoré obchody. Následne bude 
1. novembra  Sviatok všetkých svätých a na 2. novembra zase pripadá Pamiatka 
zosnulých. ZSSK avizovala, že poèas „dušièiek“ posilní železniènú dopravu.  kj

Tento rok nás èaká 30. októbra
výnimoèný štátny sviatok
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 Dòa 22. septembra sa na hrade Beckov konala už tradièná burèiaková 
akcia. Ako spestrenie tohto podujatia vystúpila so svojím programom FS 
Kálnická studienka a ¾udová hudba Máj z Piešśan. Zároveò, poèas celého 
týždòa, bola v expozícii priestorov hradu sprístupnená verejnosti a návštev-
níkom výstava kálnickych krojov. K lahodnému vínu ale patrí aj dobré jedlo 
a fazu¾ovica pod¾a receptov starých materí chutila mnohým návštevníkom. 
Síce poèasie tomuto dòu až tak neprialo, ale, našśastie, na dobrej nálade to 
nikomu neubralo. Už teraz sa tešíme na budúcoroèné stretnutie, priatelia.
    Žaneta Potoèková

KÁLNICKÉ DOŽINKY
NA BECKOVSKOM HRADE

 V roku 2018 sme si pre návštevníkov hradu pripravili bohatý program 
Hradnej zabíjaèky v termíne 10.11. Tento rok bude zabíjaèka netradiène len 
jeden deò. 
 Tešiś sa môžete už štandardne na zabíjaèkové špeciality, bohatý zabí-
jaèkový tanier a kapustnicu. 
 V doobedòajších hodinách vystúpia finalisti súśaže „Zem spieva“ DFS 
Kornièka z Trenèína o 10.00, 11.00 a 12.00 hod. Názov dlhoroèného det-
ského súboru vychádza názvu dievèenského vrkôèika upleteného z troch 
pramienkov a jedná sa o jeden z najúspešnejších detských folklórnych 
súborov na Slovensku. Po obede sa predstaví Chlapská spevácka skupina 
Škrupinka o 13.00, 14.00 a 15.00 hod. CHSS Škrupinka je pozoruhodné 
zoskupenie chlapov v najlepších rokoch. Táto skupina po ukonèení aktívnej 
èinnosti v rôznych umeleckých telesách pocítila potrebu sa aktívne stretá-
vaś a zapájaś sa do kultúrno spoloèenského života v Trenèíne a okolí. V jej 
bohatom repertoári sa okrem iného nachádzajú autenticky a humorne lade-
né Koledy z Trenèianskej stolice, Pastierske koledy, Koledy spod Ostrého 
vrchu, Zbojnícke piesne z Kopaníc a taktiež zaujímavo spracované Pijanské 
pesnièky po ceste z krèmièky, Jágerské a pytlácke a Vojanské pesnièky 
do huby aj do kroku. No a preèo Škrupinka? Prvé spevácke èísla spievali 
svojim polovièkám na pravidelných stretnutiach pri lúskaní orechov v pred-
vianoènom èase.  Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾,

Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov

HRADNÁ ZABÍJAÈKA

Cena pre Danielu Dvoøákovú

Nové knihy v obecnej knižnici
máj - október 2018

 SAV udelila 3. júla 2018 na zámku v Smoleniciach ceny za tvorivú èin-
nosś a výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2017 vedeckým pracovní-
kom, ktorí svojimi prácami prispeli k zvyšovaniu vedeckého kreditu SAV. Za 
prítomnosti predstavite¾ov ministerstva kultúry, hostí z Kancelárie Prezidenta 
SR, predstavite¾ov vysokých škôl, èlenov Vedeckej rady SAV a ocenených 
osobností si prevzala z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka cenu aj naša 
èestná obèianka PhDr. Daniela Dvoøáková, Dr,Sc., z Historického ústavu SAV 
a celý autorský kolektív za monografiu „Stredoveké hrady na Slovensku. 
Život, kultúra, spoloènosś.“  
 „Monografia predstavuje systematické a doteraz najkomplexnejšie spra-
covanie problematiky hradov, ich vývoja a funkcie v stredovekých štátoch 
v slovenskej historiografiky. Dielo významným spôsobom posúva stav pozna-
nia o fenoméne stredovekých hradov v slovenskej a stredoeurópskej medie-
valistike.“ (Zdroj: SAV - aktuality 3. 7. 2018)   DB

• Krásna literatúra pre dospelých 
Karen Kingsburyová, Èas objaś sa. Advent - Orion 2018
Peter May, Výnimoèní ¾udia; Kritik; Stopa krvi (Séria Enzo). Plus 2015, 2017
Márius Kopcsay, Veselé príhody z prázdnin. Kalligram 2011
Jozefína Hrkotová - Hladká, Kúzlo pokoja - reflexie. Tising 2016
Mária Pomajbová, Jarmo vášne. Karuj 2006
Mária Pomajbová, Postavy bez tieòov. Tising 2011
• Spoloèenská a odborná literatúra pre dospelých
Poïme sa rozprávaś. Advent - Orion 2009
Ben Carson, Máš mozog. Rady na rozvoj osobného potenciálu.
Advent - Orion 2016
Julián Melgosa, Michelson Borges, Sila nádeje. Ako zvíśaziś nad depresiou,
úzkosśou. Advent - Orion 2018
Daniela Fischer, (Ne)poznáš ma? Advent - Orion 2018
Daniela Kodajová a kol., J.M. Hurban - osobnosś v spoloènosti a reflexii.
VEDA 2017
Daniela Dvoøáková, Rytier a jeho krá¾. RAK 2017, 3. vydanie
• Krásna literatúra pre deti a mládež
Marcela Bieliková, Stratený k¾úèik a iné dobrodružné príbehy.
Advent - Orion 2015 
Marcela Bieliková, V záhrade a ïalšie príbehy. Advent - Orion 2017 
Frauke Scheunemann, Winston. Hrdinstvo uš¾achtilého kocúra 4.
Albatros 2017
Gabriela Futová, Nototo a strašidelná škola. Slovart 2015
Christopher Paolini, Eragon I. - IV. Fragment 2003 - 2005, 2012
J.K. Rowlingová, Prázdne miesto. Plus 2013
Ingrid Annel, 365 príbehov na dobrú noc
Holly Webbová, Maisie na stope. Albatros 2018
Zuzana Csontosová, Jakub a èarovná kolobežka. Albatros 2017
Liane Schneider Eva Wenzel-Bürger, Terka pomáha mame. Verbarium 2017 
a ïalšie: Terka sa uèí plávaś; Terka ide do školy; Terka sa uèí lyžovaś; Terka ide 
do škôlky; Terka u zubára; Terka a bábätko; Terka sa uèí piecś; Terka sa hnevá
Nancy Delvaux a Aline de Pétigny, Barborka a jej rodina; Barborka a jej kama-
ráti; Barborka a zvieratká. Fortuna Libri 2012, 2018
Jeff Kinney, Denník odvážneho bojka. Rodrick je šéf. Ikar 2012
David Walliams, Najhoršie deti na svete. Slovart 2017
Katarína Kerekesová a kol., Websterovci. Príbehy zo siete. Slovart 2017
Terry Pratchett, Koniec sveta v hypermarkete 1.; Do boja s èlovekom 2.;
Hor sa k nebesiam 3. Slovart 2016, 2017
Lisa Papp, Magdaléna a psík z knižnice. Pro Solution 2017
Silvia Demovièová, Dievèa iného chlapca. Verbarium 2017
Andy Jones, Keï Henry stretol Zoe. Plus 2017
Lucy Keatingová, Doslova. Kniha o knihe ako sa za¾úbiś. Ikar 2017
Melissa Keilová, Kráska a Geek. Život nie je film. Fragment 2017
Clare Swatmanová, Skôr než odídeš. Ikar 2017
J.P. Monninger, Mapa, ktorá vedie k tebe. Ikar 2017
Jandy Nelson, Nebo na dosah. Slovart 2017
Annabel Pitcher, Strieborný lev na oblohe. Slovart 2017
Rainbow Rowellová, Láska na prvý klik. Ikar 2017
Zoe Sugg, Girl Online na turné. Slovart 2016
Zoe Sugg, Sólo pre Girl Online. Slovart 2017
Zuzana Štelbaská, Trinásśroèní. CooBoo 2016
Miroslava Varaèková, Drž ma, keï padám. Slovart 2017
• Odborná literatúra pre deti a mládež 
Encyklopédia predškoláka. Svojtka 2013
Susane Meredith, Èo sa so mnou deje? Svojtka 2012  DB
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ZATMENIE MESIACA
 Starostlivosś o chrup u detí by sme nemali zanedbaś, pretože tvorí 
základ zdravých zubov v dospelosti. Každému dieśaśu narastie v období 
do 3. roku veku približne 20 mlieènych zubov. Tie sa zaèínajú prerezávaś 
v období 6. mesiaca po narodení bábätka. Èasto sú sprievodnými javmi 
bolesś citlivého miesta, plaè, teploty, nervozita. Dieśatku môžete pomôcś 
hryzátkom - hryzenie pomáha k prerezávaniu zúbkov, zlepšuje prekrvenie 
ïasien a dieśatko sa s ním zabaví aj unaví. Existujú aj prípravky na potieranie 
ïasien, ktoré tiež dobre pomôžu zmierniś bolesś a napätie pri prerezávaní 
zúbkov. Pri ich nanášaní zároveò ïasienka jemne masírujte krúživým pohy-
bom prsta.
 Je dôležité zaèaś so správnou starostlivosśou o ústnu dutinu ešte pred 
prerezaním prvého zuba, èo je do 6. mesiaca. Po kàmení, kojení je dôležité 
dieśatku èistiś ústa navlhèenou gázou každý deò, aj veèer. Dieśa si tak 
zvykne na pocit èistých úst a ústna hygiena sa stane preòho samozrejmou 
súèasśou každého dòa. 
 Od smädu treba podávaś len èistú vodu, èaj bez cukru, nie sladené 
nápoje. Denná dávka ovocia, zeleniny, bežných jedál obsahuje dostatoèné 
množstvo cukru. Nehovorím, že má dieśa úplne vylúèiś sladké - glukózu, 
zdroj energie, dieśa potrebuje. Sladkosti sú hlavnou príèinou zubného kazu. 
Podávanie sladkostí ako maškàt má byś kontrolované a má byś súèasśou 
hlavného jedla. To platí aj pre kolektívne zariadenia, hlavne materské škôlky 
a školy.
 Ve¾mi dôležité je neolizovaś dieśaśu cume¾, neochutnávaś jedlo jeho 
lyžicou a nebozkávaś ho na ústa!!! Zubný kaz je infekèné ochorenie, 
a takýmto spôsobom, nechtiac, svojmu drobcovi darujete do jeho úst 
množstvo baktérií, ktoré spôsobujú zubný kaz. A už vôbec NIE namáèaś 
cumle do medu a dávaś dieśaśu f¾ašu so sladenými a sladkokyslými nápojmi 
veèer, aby zaspalo, skoro po prerezaní - hlavne na horných rezákoch pre 
znížené samoèistenie v oblasti hornej pery, kde je málo slinných žliaz - a 
na prvých stolièkách vznikajú prvé kazové lézie - ECC - early childhood 
caries, teda kazy raného detstva, f¾aškové kazy. Sú spôsobené nevedo-
mosśou rodièov a zvykom takto utíšiś dieśa bez èistenia zúbkov po prereza-
ní prvého mlieèneho zuba použitím detskej zubnej kefky, primeranej veku 
(majú oznaèenie od 0 do 3 rokov), bez zubnej pasty. 
 Zubnú pastu používame, až keï dieśa vie vyp¾úvaś z úst. Zubnú pastu 
dávkuje vždy rodiè, a to len potrie stred zubnej kefky malým množstvom. 
Prvá návšteva dieśaśa u zubného lekára má byś po dovàšení prvého roku. Je 
dôležité, aby rodiè dostal informáciu o výžive, o ústnej hygiene, založí sa 
mu zdravotná dokumentácia. Nikdy neèakáme na prvú návštevu, až keï má 
dieśa zubný kaz a bolesti.
 Rodiè pomáha a doèisśuje dieśaśu zúbky do 10. roku veku. Okrem toho 
matka by mala maś v tehotenstve ošetrený chrup.
Èo spôsobuje  deśom èasto celoživotnú traumu niektorých ¾udí zo 
zubára? 
Ošetrenie pokroèilého štádia zubného kazu sprevádzané bolesśou alebo 
bolesś pri preparácii zuba. Pravidelné prehliadky a vyšetrenie u zubného 
lekára pomôžu odhaliś zubný kaz v poèiatoènej forme, kde sú indikované 
šetrné spôsoby ošetrenia. 
Ïalšou chybou v psychologickej príprave detí je, keï dospelí pred deśmi 
vykres¾ujú svoje bolestivé záležitosti u zubného lekára. 
Zlý prístup, neochota zubného lekára k pacientovi.
Vysvetlite dieśaśu: keï si budeš zúbky poriadne èistiś, budú krásne biele, 
zdravé a budeš môcś nimi dobre hrýzś. Èistenie zubov nesmie dieśa považo-
vaś za trest alebo nutné zlo, ale musí ho vnímaś ako príjemné, bezbolestné 
a potrebné.
Preventívna prehliadka 
Prvú preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvuje dieśa po dovàšení 
prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva krát roène, až kým nedosiahne 
18 rokov. 
Po dovàšení 18 rokov 1-krát roène.
Tehotné 2-krát roène na zaèiatku prvého a na konci tretieho trimestra.
 V nasledujúcom èísle sa budeme venovaś technike èistenia zubov 
a peèatení zúbkov.     MDDr. Matúš Gašpar, zubný lekár

DETI BEZ ZUBNÉHO KAZU 

 Dòa 9. 9. 2018 v po¾ovníckom areáli Tehelòa Beckov sa konala 
èlenská schôdza PZ Hurban Beckov, po ktorej boli vykonané kontrol-
né preteky èlenov z gu¾ových zbraní, kde kategóriu do 55 rokov vyhral 
Michal Èaòo a kategóriu nad 55 rokov vyhral predseda združenia Miro-
slav Uherèík.   PH

Zo života PZ Hurban Beckov    21. nede¾a po Sv. Trojici je každoroène pre beckovských evanjeli-
kov sviatkom. V tento deò v roku 1792 bol posvätený evanjelický 
a. v. Chrám Boží v Beckove. Tento rok si cirkevníci z beckovského 
zboru opäś s radosśou a dojatím pri spomienke na svojich predkov 
spomínali na medzník v životoch beckovských evanjelikov, ktorým sa 
otvorili dvere do ich chrámu už po 226. krát. 

Ing. Darina Jarábková

Evanjelický a. v. zbor
s vïakou spomína...

 Praprababièka mojich detí, ktorá pochádzala z nášho okresu, hovorie-
vala o ich pra-pra-dedkovi: „Jaký pen, taký pen, nech je len, za ným tyen.”
Keï môže byś tieò za pòom, urèite je aj za Zemegu¾ou. Nemôže predsa 
záležaś na tom, že sa toèí okolo svojej osi. Ani že sa toèí okolo Slnka. Ak 
na òu Slnko svieti - a veru bude svietiś ešte nieko¾ko miliónov rokov - za 
òou bude tieò. 
 Dráha, po ktorej putuje Zem okolo Slnka, je kružnica. Kružnicu hravo 
nakreslíme na papier, lebo nevyskakuje ani nad papier, ani nezoskakuje 
pod papier. Kružnica je èiara na rovine. Rovinu tejto kružnice okolo Slnka 
nazvali hvezdári Ekliptika. 
 Mesiac krúži okolo Zeme tiež po kružnici. Nie je nám známe, ako 
hvezdári nazývajú rovinu, na ktorej by sme nakreslili kruhovú dráhu Mesi-
aca. Pre tú chví¾u, keï èítate tieto znamenité noviny, ju budeme nazývaś 
Lunica. Keï sa Mesiac na svojej dráhe dostane za Zemegu¾u, tak sa na 
nejakú chví¾u dostane aj do jej tieòa. No a to je zatmenie Mesiaca. Ak sa 
dostane medzi Zem a Slnko, tak na nejakú chví¾u vrhne svoj tieò na Zem. 
A to je zatmenie Slnka. Hotovo.
 Lenže je tu zádrhel. Takto by sme mali raz za dvadsaśosem dní (to je 
obežná doba Mesiaca okolo Zeme) uvidieś jedenkrát zatmenie Mesiaca 
a jedenkrát zatmenie Slnka a tomu tak nie je. V èom je problém? V tom, 
že Lunica nie je totožná s Ekliptikou. Je od nej odklonená o päś stupòov. 
Na obe zatmenia teda musíme dosś dlho èakaś, kým nastane priaznivá 
zhoda okolností, aby boli Zem, Mesiac, Slnko v jednej priamke. Vážime 
si prácu (výpoèty) hvezdárov; zaèiatky a konce zatmení dokážu predpove-
daś mnoho rokov dopredu s presnosśou na jednu sekundu. 
Prídavok.
 S tým otáèaním Zemegule okolo svojej osi to nie je len tak. Os jej 
otáèania totiž nie je kolmá na Ekliptiku, ale je voèi tej kolmici odklonená 
o šesśdesiatšesś stupòov. Keï sa takáto pravidelne krútiaca sa gu¾a oko-
lo šikmej osi pravidelne rúti po kružnici okolo Slnka, tak sa pravidelne 
rozkýva. Stred gule sa nekýva, ten sa presne drží kružnice. Kývajú sa 
póly z jednej strany na druhú a naspäś. Pretože sa gu¾a zároveò toèí, póly 
sa otáèajú tiež po malej kružnièke. Výsledkom je nakláòanie Zemegule 
severným pólom k Slnku, potom odklon naspäś a k Slnku sa prikláòa juž-
ný pól a takto sa to opakuje. Toto kývanie gule hvezdári nazývajú precesia. 
Poèas obehu Zeme okolo Slnka sa severný pól zaène prichy¾ovaś k Sln-
ku, a vtedy nastáva v Arktíde polárny deò a v Antarktíde polárna noc. Oby-
vate¾om severnej Afriky zaèína svietiś slnko na hlavy. To je v tých krajoch, 
cez ktoré je nakreslený obratník raka. U nás v tom èase prežívame leto, 
máme najkratšiu noc a najdlhší deò, je to dvadsiateho prvého júna, ale je 
to zároveò deò letného slnovratu. Severný pól sa zaèína odchy¾ovaś od 
Slnka a prichy¾ovaś k Slnku sa zaène južný pól. 
 Zaèali sme princípom, potom sme to spresnili, ale ïalej upresòovaś 
nebudeme. Každý detail, každý pojem, ktorý sme tu uviedli, v skutoènosti 
podlieha ïalším vplyvom, takže všetko platí s väèšími - menšími odchýlka-
mi. Takže to, èo je tu uvedené, vlastne neplatí? Možno odpovedaś geniál-
nou vetou jednej dámy: aj áno, aj nie. Ïalším spresòovaním by totiž mohla 
vzniknúś uèebnica astronómie.
 Mali by sme toto (snáï) jasné a pomerne jednoduché vysvetlenie 
krásneho astronomického javu zneistiś drobnými nepríjemnými poznám-
kami, napr. tie kružnice nie sú kružnice, skôr elipsy? Aj to spotvorené. 
A Mesiac sa od nás aj tak stále vzïa¾uje rýchlosśou 3,8 cm/rok. Raz mož-
no odletí a nebude viac pravidelného morského prílivu a odlivu? Držme 
sa my radšej našich overených zvyklostí, na ktoré sa môžeme spo¾ahnúś. 
V bežnom živote nemusíme byś puntièkármi, buïme ve¾korysí. 

Karol Vondra
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Inzercia 
POISTENIE auta - domu - zodpovednosti - úrazu - 
atï. Zavolajte na 0911 359 706.

Ing. ¼ubomír Èikel, Beckov 461.

 Jeden z najmladších èlenov slovenského rybárskeho zväzu, 14-
roèný Andrej Keleši, sa poèas rybaèky so strýkom na štrkovisku 
Zajeèín na Morave poriadne zapotil - jeho úlovok ho dokonca pre-
rástol! Andrej ulovil 196 cm dlhú a 45 kg vážiacu vyzu ve¾kú.    

Darina Jarábková

Úlovok spod hladiny

„Vïaka Ti, Bože, nebeský Otèe, za krásu sveta, za každý plod,
za plné klasy, za po¾né kvieśa, za dary zeme, lesov a vôd.“

Rozmnož v nás lásku, ó Bože štedrý, dopraj jej vzrastu, mocne ju nieś!
Rozsievaè pravdy, požehnaj žatvu, a Duchom svätým znovu zroï svet!

 14. októbra 2018 sa týmto ïakovným chorálom poïakovali v beckov-
skom ev. a. v. Chráme Božom za úrodu, ktorú im zem z milosti Božej do-
priala a poskytla k úžitku. 
V modlitbe sa poïakova-
li Pánu Bohu, že tak ako 
zas¾úbil - „...dokia¾ bude 
trvaś zem, sejba ani žatva, 
leto ani zima, deò ani 
noc nikdy neprestanú.“ 
- tento stvorite¾ský múdry 
poriadok skutoène stále 
trvá a je zárukou požeh-
nania pre udržanie života 
na zemi. Vyprosili si tiež, 
aby mali schopnosś na jej 
zve¾aïovanie a zachovanie 
èistej prírody pre svojich 
potomkov ako prejav svo-
jej lásky a vïaky k Nemu 
za nesmierne dobrode-
nia. Za všetkých sa mod-
lili o zachovanie plodivosti 
zeme, riek a lesov pre 
èesś Jeho svätého mena.

Ing. Darina Jarábková 

Poïakovanie za úrodu

 Pod záštitou Územnej organizácie Dobrovo¾nej požiarnej ochrany SR sa 
konalo 6. 10. 2018 v Zemianskom Podhradí jesenné kolo súśaže Plameò. 
Pre oživenie bolo tento rok pripravené formou branného preteku na 1400 m. 
Poèasie organizátori pripravili ukážkové - bolo krásne slneèno. 
 Súśažili 10-èlenné družstvá zložené z chlapcov a dievèat vo veku 8 - 16 
rokov. Poèas branného preteku úèastníci plnili súśažné disciplíny: stre¾ba zo 
vzduchovky, hod granátom na cie¾, poskytovanie predlekárskej prvej pomo-
ci, urèovanie dopravných znaèiek, viazanie uzlov a urèovanie hasièských 
vecných prostriedkov. Mladí hasièi zvládli traś bez väèších problémov, niek-
torí z vedúcich kolektívov, ktorí absolvovali preteky spolu s nimi, dobiehali do 
cie¾a s vypätím posledných síl.
 Preteku sa zúèastnilo 11 súśažných družstiev. Naši mladí adepti hasiè-
ského športu výborne uspeli vo vedomostných disciplínach, body však stratili 
v disciplínach zameraných na silu a presnosś - stre¾ba zo vzduchovky a hod 
granátom. V silnej konkurencii skonèili na výbornom 7. mieste. Obnove-
nie èinnosti mladých hasièov v Beckove ocenil predseda komisie mládeže 
územnej organizácie DPO SR a poprial všetkým ve¾a síl a entuziazmu do ïal-
šej èinnosti. Rád by som touto cestou poïakoval za podporu obci pri obno-
vení týchto aktivít a p. Petrovi Èikelovi za poskytnutie dodávky na dopravu detí 
na súśaž.    Ing. Norbert Ondrèka

Plameò - Branný pretek 2018

 Po teplých dòoch leta sme sa ani nenazdali, a prišla jeseò. Ale 
to môžeme povedaś i o ostatných èastiach roka. Príroda nám dáva 
na výber. Vyberme sa v týchto ešte slneèných dòoch do prírody... 
okrem obdivovania farebnej prírody môžeme si nazberaś huby, rôz-
ne plody, èi sem-tam nájdeme ešte starú sortu jablone alebo hrušky. 
Tento rok im doprial dobré podmienky. Nostalgia za odchádzajúcimi 
teplými dòami sa dá nahradiś zakúrením, ak nám teplota klesne pod 
desaś, v krbe èi kachliach a pozeráme sa na padajúce lístie alebo 
dážï. V týchto dòoch akosi skôr všetci myslíme na tých, èo nás 
opustili. Všade záplava chryzantém, jedna krajšia ako druhá. ¼udia 
s plnými rukami týchto kvetov prichádzajú na cintoríny. Aspoò raz 
za rok sú tieto miesta upravené, doslova rozkvitli z jedného dòa na 
druhý. Sú vysvietené, ale smutné. Táto jeseò má ešte ve¾kú cestu 
pred sebou. Tak si ju všetci užime. Tá ïalšia jeseò príde až o rok. 
A zima? V novembri by bola skoro.     ¼ubomír Paulus

Jesenné dni

Indická uhorka zo záhrady
Darinky Jarábkovej.

Foto: Peter Èaòo
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 Jeseò je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako 
krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj èlovek 
v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúška-
mi, radosśami, ale aj starosśami. Preto mesiac október je tradiène 
venovaný úcte k starším. Staršia generácia s väèším záujmom 
èi pozornosśou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach 

do zapísaných stránok kni-
hy života. Práve pri takej-
to príležitosti si aj mladšia 
generácia, a obzvlášś tie 
najmladšie roèníky, väèšmi 
uvedomujú opodstatnenosś 
a pevné miesto, ktoré 
v ich živote nepopierate¾ne 
a zaslúžené patrí rodièom, 
starým èi prastarým rodi-
èom. 
   Obec Beckov dòa 
23.10.2018 usporiadala 
pre skôr narodených obèa-
nov príjemné posedenie, 
ku ktorému prispeli žiaci 

Materskej školy a Základnej školy J. M. Hurbana v Beckove. Vo 
svojom programe sa sústredili na prepojenie ¾udových tradícií 
s modernými prvkami folklóru. Takmer hodinu zabávali osláven-
cov tancom, spevom a básnièkami, ktoré zahriali nejedno srdieè-
ko. V závere programu si spoloène zaspievali notoricky známu 
pieseò Hej sokoly, pri ktorej roztancovali celé publikum. Žiaci 
materskej a základnej školy vytvorili program, v ktorom vzdali hold 
obèanom, ktorí si to najviac zaslúžia, naším dôchodcom.  

   Mgr. Janka Zbojová

Úcta k starším oèami našich žiakov


