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Ustanovujúce obecné zastupite¾stvo 
Kultúrny dom v Beckove - 6. december 2018

Starosta a poslanci obecného zastupite¾stva Obce Beckov 2018 - 2022
Z¾ava doprava: Ing. Marek Jambor, ¼uboš Hajdúšek, Peter Benko, Ing. Ján Macejka, starosta Daniel Hladký,

Ing. Lenka Bartošová, PhD., Anna Kabelíková, Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko a Ing. Jaroslav Hlava.



   Poslanci na 34. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov 
dòa 30. 11. 2018 schválili nasledovné uznesenia:
uz. è.3 70/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 14. 9. 2018 bez 
pripomienok.
uz. è. 371/2018 - a) Obecné zastupite¾stvo schválilo Plán kontrolnej èinnosti 
hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 bez pripomienok.
b) Obecné zastupite¾stvo poverilo hlavnú kontrolórku obce vykonávaś finanè-
nú kontrolu v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so zákonom o finan-
ènej kontrole a audite:
- na obecnom úrade,
- v organizáciách v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce,
- u právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú úèasś a iných osôb, kto-
ré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce ponechaný 
na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- a kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté úèelové dotácie z rozpoè-
tu obce v rozsahu nakladania s urèenými finanènými prostriedkami... pod¾a 
schváleného plánu kontrol.
uz. è. 372/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. 
kontrolórky obce k návrhu úpravy rozpoètu Obce Beckov na rok 2018 - zme-
na è. 4.
uz. è. 373/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmenu rozpoètu Obce 
Beckov na rok 2018 è. 4 bez pripomienok.
uz. è. 374/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo  na vedomie Stanovisko hlav-
nej kontrolórky obce z návrhu Rozpoètu obce na rok 2019, s výh¾adom  na 
roky 2020, 2021.
uz. è. 375/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Rozpoèet Obce Beckov 
na rok 2019, s výh¾adom na roky 2020, 2021 bez pripomienok.
uz. è. 376/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Doplnok è. 3 k VZN Obce 
Beckov è. 2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok. 
uz. è. 377/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie doplnenie žiadosti 
p. Zuzany Tehlárovej, bytom Beckov è. 556, o zmenu a doplnenie Územné-
ho plánu obce Beckov o súhlasy spoluvlastníkov pozemku parc. è. 1513/1 
a odporúèa žiadosś odstúpiś na prerokovanie novozvolenému obecnému 
zastupite¾stvu.
uz. è. 378/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. 
Ondreja Pavlíka, bytom Beckov è. 412, o umožnenie prístupu na pozemok 
parc. è. 329/4 vo vlastníctve žiadate¾a cez obecný pozemok parc. è. 703/3 
a odporúèa žiadosś odstúpiś na prerokovanie novozvolenému obecnému 
zastupite¾stvu.
uz. è. 379/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. Mária 
Maka, bytom Beckov è. 285, o odkúpenie, prípadne prenájom obecného 
pozemku parc. è. 700 a odporúèa žiadosś odstúpiś na prerokovanie novoz-
volenému obecnému zastupite¾stvu.
uz. è. 380/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Moniky 
Èikelovej, bytom Beckov è. 461, o umožnenie civilného sobáša v hradnej 
kaplnke na hrade Beckov. Nako¾ko na hradnej kaplnke prebiehajú stavebné 
práce, momentálne nie je možné o žiadosti rozhodnúś.  Anna Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva

2 www.obec-beckov.sk číslo 6 - december 2018Beckovské NOVINY

OBEC BECKOV - KONTAKTY 

Obecný úrad

DANIEL HLADKÝ - starosta
0905 506 021     starosta@obec-beckov.sk 

Zdenka Krasòanská - hlavná kontrolórka 
77427 24, 0902 911 452   kontrolorka@obec-beckov.sk 

Anna Benková - matrika, evidencia obyvate¾stva, PODATE¼ÒA, stavebná 
agenda, nahlasovanie vývozu fekálií; 
77427 21      beckov@obec-beckov.sk 

Ing. ¼ubomír Èikel - úètovníctvo, nahlasovannie vývozu fekálií
77427 25, 0903 742 725  uctaren@obec-beckov.sk 

Bc. Jana Ježovicová - dane, POKLADÒA, kultúra 
77427 23, 0915 736 779  dane@obec-beckov.sk 

Ing. Marika Jurèacková - projekty, personalistika a mzdy, majetok obce
77427 28, 0917 694 611  projekty@obec-beckov.sk
        pam@obec-beckov.sk 

Mgr. Dana Badžgoòová - sociálne veci, web, knižnica, rozlúèky,
       Beckovské noviny 
77427 22, 0911 960 621  socialne@obec-beckov.sk
        redakcia.bn.ko@gmail.com  

Alica Stehlíková - pomocná pracovníèka pre OcÚ, klub pri parku a zdra-
votné stredisko, prenájom sály KD, rozvoz obedov seniorom,
0907 072 382    alica.stehlikova@gmail.com 

Obecná prevádzka

Peter Èaòo - pracovník OP   0908 149 591, 0904 847 222

Miroslav Malec - pracovník OP   

Drahoslav Minárik - pracovník OP 

Miroslav Košút - pracovník OP

Vývoz fekálií       0904 882 333. 

Platí od 7. 12. 2018

Vážení spoluobèania,
 viem že v tomto krásnom predvianoènom èase, èase oèakávania 
narodenia Božieho syna, má každý z vás iné starosti, nie zaoberaś sa 
problematikou obce. Napriek tomu mi dovo¾te, aby som sa ako bývalý 
starosta na záver podelil s vami o zopár myšlienok.
 Máme za sebou komunálne vo¾by. Obèania rozhodli o novom staros-
tovi a poslancoch do obecného zastupite¾stva. Nechcem polemizovaś 
o výsledkoch volieb, ani o tom, èo by bolo, keby... Chcem ale každopád-
ne povedaś, aby sme rešpektovali výsledky volieb a nechali nové vedenie 
v k¾ude pracovaś, a tak nechaś naplniś ich volebný mandát. Spomínam 
to hlavne preto, že fenomén dnešnej doby, kedy sa každý vyjadruje ku 
všetkému, platí, bohužia¾, i u nás v Beckove. Demokracia nie je o tom, 
aby sa bezhlavo a bez zodpovednosti, prostredníctvom širokej mož-
nosti prezentovaś svoj názor, vyjadroval každý ku všetkému. Chýba úctu 
k odbornosti, k vzdelaniu a úcta k voleným zástupcom, prostredníctvom 
ktorých sa má vykonávaś vô¾a obèanov. Je neprijate¾né, aby nieko¾ko 
nezodpovedných krik¾úòov bez overenia si informácií sa vyjadrovalo bez 
akejko¾vek zodpovednosti, a mnohokrát spôsobom nekultúrnym, ba až 
vulgárnym, ku všetkému, èo ich napadne. 
 Toto je, bohužia¾, zrkadlo doby nie len v Beckove, ale v celom štáte. 
Je mi smutno z toho, keï vidím, ako má mnoho ¾udí doslova prevrátené 
poradie hodnôt. Nechcem polemizovaś o morálke, ale chcem iba upo-
zorniś na to, že už i jedno zhnité jablko v košíku nakazí tie ostatné èísté 
a zdravé.
 Obecný úrad som odovzdal novému pánovi starostovi dòa 06. 12. 
2018 a môžem iba súhlasiś s jeho názorom, že Obec Beckov by moh-
la ísś príkladom iným obciam minimálne v tom, ako sa má bezkonfliktne 
odovzdaś úrad novému vedeniu obce. Odpoèet svojej práce som uro-
bil už skôr a pri oznámení o nekandidovaní na post starostu som všetko 
detailne odprezentoval v Beckovských novinách. Obec som odovzdal 
novému starostovi vo ve¾mi dobrej ekonomickej kondícii, s vyèerpávajú-
cou informáciou o ukonèených, ale i rozpracovaných projektoch.
 Záverom by som chcel z celého srdca poïakovaś za možnosś 
vykonávaś túto ve¾mi zodpovednú funkciu. Chcem ešte raz poïakovaś 
poslancom obecného zastupite¾stva, zamestnancom obecného úradu 
a prevádzky, ale i èlenom komisií za spoluprácu, ktorú hodnotím ve¾mi 
vysoko a bez ktorej by nebolo možné dosiahnuś výsledky, aké sme do-
siahli. V neposlednom rade ïakujem z celého srdca i tej väèšine ¾udí, 
ktorá ma podporovala a fandila mi, ve¾mi si to vážim a nezabudnem. 
Úplne na záver chcem popriaś novému vedeniu obce, ako aj novému 
obecnému zastupite¾stvu, ve¾a pokoja i úspechov v ich nároènej práci, 
pretože kto nevie, o èom to je, ten nepochopí. 
 Samozrejme, prajem všetkým spoluobèanom príjemné a krás-
ne Vianoce a do nového roka ve¾a zdravia, šśastia, lásky a vzájom-
ného porozumenia.    Ing. Ján Križan, bývalý starosta obce

Slovo na záver...
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Výsledky volieb v Obci Beckov
do orgánov samosprávy obce

 Vo vo¾bách do orgánov samosprávy 
obcí, konaných 10. novembra 2018, 
bol v Obci Beckov vytvorený 1 volebný 
okrsok, v zozname volièov bolo zapísa-
ných 1 149 volièov, poèet volièov, ktorí 
sa zúèastnili hlasovania bol 656, z toho 
poèet platných hlasovacích lístkov odo-
vzdaných pre vo¾ by do obecného 
zastupite¾stva bol 646 a platných hla-
sovacích lístkov pre vo¾by starostu bol 
615.
 Do obecného zastupite¾stva bolo 
zvolených 9 poslancov:

1.
Ernest Benko
nezávislý kandidát
472 platných hlasov

2.
Anna Kabelíková
nezávislý kandidát
375 platných hlasov

3.
Ing. Marek Jambor
nezávislý kandidát
371 platných hlasov

4.
Ing. Jaroslav Martiš
nezávislý kandidát
323 platných hlasov

5.
Ing. Lenka Bartošová,
PhD.
Strana zelených
Slovenska
312 platných hlasov

6.
Ing. Ján Macejka
nezávislý kandidát
303 platných hlasov

7.
¼uboš Hajdúšek
nezávislý kandidát
300 platných hlasov

8.
Ing. Jaroslav Hlava
nezávislý kandidát
286 platných hlasov

9.
Peter Benko
nezávislý kandidát
258 platných hlasov

 Do Obecného zastupite¾stva Obce 
Beckov boli zvolené 2 ženy a 7 mužov.

Ïalší kandidáti - náhradníci, ktorí nebo-
li zvolení do obecného zastupite¾stva, 
v poradí pod¾a poètu získaných hlasov:

p. Ladislav Vanek
- nezávislý kandidát
- poèet platných hlasov 222

p. Karol Pavloviè
- nezávislý kandidát
-poèet platných hlasov 220

p. Bc. Marian Polák
- za NÁRODNÚ KOALÍCIU
- poèet platných hlasov 218

p. Lucia Ševèeková
- za Stranu zelených Slovenska
- poèet platných hlasov 200

p. Eva Budíková
- za SMER - sociálna demokracia
- poèet platných hlasov 161

p. Milan Remenár
- nezávislý kandidát
- poèet platných hlasov 47

Pre vo¾bu starostu obce boli odo-
vzdané platné hlasy volièov nasle-
dovne:
kandidát è. 1 - p. Ernest Benko, ktorý 
sa vzdal kandidatúry, 36 hlasov,
kandidát è. 2 - p. Daniel Hladký - nezá-
vislý kandidát s najvyšším poètom plat-
ných hlasov 307,
kandidát è. 3 - p. Bc. Marian Polák za 
NÁRODNÚ KOALÍCIU, 272 platných 
hlasov.

Za starostu Obce Beckov bol zvolený:
 p. DANIEL HLADKÝ
 nezávislý kandidát.

    Novozvolenému pánovi starostovi 
obce a zvoleným èlenom zastupite¾stva 
srdeène blahoželám a prajem ve¾a zdra-
via, šśastia a úspechov pri ich práci.

   Ing. Andrea Trstenská,
predsedníèka miestnej

volebnej komisie

 na úvod sa chcem úprimne a zo srdca poïakovaś všetkým 
obèanom, ktorí ma podporovali a svojím hlasom vo vo¾bách mi 
prejavili dôveru. Byś starostom je pre mòa ve¾ká èesś a vyzname-
nanie. Ïakujem aj tým, ktorí svojim hlasom uprednostnili druhého 
kandidáta, lebo svojou aktívnou úèasśou vo vo¾bách prejavili záu-
jem o veci verejné. Je teraz len na mne aby som aj ich presvedèil. 
Pristupujem k tomuto poslaniu s plnou vážnosśou, pokorou a s poci-
tom zodpovednosti za prejavenú dôveru. V nasledujúcich štyroch 
rokoch urobím všetko pre to, aby som vás nesklamal a naplnil vaše 
oèakávania.
 Chcem byś starostom všetkých obèanov. Starostom, ktorý sa 
stará o veci verejné, ale aj starostom, ktorý oèakáva dodržiavanie 
zákonov a nariadení. Verím v plodnú spoluprácu s obecným zastu-
pite¾stvom, lebo len spoloènými silami môžeme napredovaś v rozvo-
ji našej obce a spokojnosti našich obèanov. Prajem si, aby sme túto 
prácu vykonávali s nadšením a vzájomným porozumením.
 Stojíme na prahu Vianoc, najkrajších sviatkov roka. Atmosfé-
ra týchto dní je plná spomienok i oèakávaní. Je to èas radosti, 
veselosti, lásky a vzájomného porozumenia. Èas, kedy môžeme 
spomaliś a zamyslieś sa nad ich èarom. Vianoèné sviatky v každom 
z nás upevòujú základné ¾udské hodnoty. Dávajú nám príležitosś 
nezabudnúś na svojich blízkych, priate¾ov a známych, aby v tomto 
sviatoènom èase nebol nikto sám. Skúsme sa poèas týchto dní tešiś
z každej chvíle v kruhu svojich blízkych a aspoò na okamih zabud-
núś na všetky starosti. Obdarujme sa navzájom úprimným úsmevom 
a hrejivým slovom. 
 Na záver chcem poïakovaś všetkým, ktorí v uplynulom období 
akoko¾vek prispeli k zve¾adeniu našej obce a ktorým jej osud nie je 
¾ahostajný. 
 Milí spoluobèania, 
prajem vám všetkým požehnané vianoèné sviatky. Nech ticho Via-
noc naplní naše srdcia pravým pokojom, radosśou, láskou a zdra-
vím po celý nový rok.
   Šśastné a požehnané vianoèné sviatky a úspešný rok 2019!

   Daniel Hladký, starosta obce

Vážení spoluobèania,
obyvatelia Beckova,

Pozvánka na obecné zastupite¾stvo

 Starosta obce Beckov pozýva obèanov na mimoriadne 
obecné zastupite¾stvo, ktoré sa koná vo štvrtok o 17,30 hod. 
v klube pri parku.
Program zasadnutia nájdete na www.obec-beckov.sk. 

Volebná komisia,10. 11. 2018



   V Beckove cie¾avedome separujeme KO asi štvrśstoroèie. Obec robí maxi-
mum pre to, aby sme odpad zo svojich domácností mali kam odviezś - umiest-
niś - vysypaś èi inak zlikvidovaś. Netreba sa uchy¾ovaś k nelegálnym skládkam 
- v obci sú rozmiestnené a pravidelne vyvážané smetné nádoby pred každým 
rodinným domom, pred bytovkami, na cintoríne, aj na prevádzke - sú urèené 
na zber zmiešaného KO. Netreba ani vypúšśaś žumpy do záhrad - obecná 
prevádzka vyváža fekálie na požiadanie (ale je možné požiadaś o vývoz aj inú 
organizáciu). Ani nemusíme každý deò spa¾ovaś akýko¾vek spálite¾ný odpad 
na vlastných pozemkoch alebo v kotloch na tuhé palivo - tento odpad je mož-
né separovaś, štiepkovaś, kompostovaś alebo odovzdaś na zbernom dvore OP 
(OP = obecná prevádzka), prípadne využiś zber do ve¾koobjemových kontaj-
nerov, ktoré bývajú k dispozícii obèanom v jarnom a jesennom období. 
 Pripomeòme si, ktorý odpad kam patrí.
SKLO - zelený kontajner je umiestnený medzi Jednotou a zdravotným stre-
diskom; vo Veternej ulici, pri Kúrii Dubnických, pri bytovke è. 201, v Matiáške 
„za mostíkom“, pred budovou OP a vo dvore OP. Do kontajnera na s kolo 
nepatria zrkadlá, sklá z auta, sprchovacie kúty, ani keramika!!!
PLASTY - žltý kontajner - vykladáme raz za mesiac v prieh¾adnom plastovom 
vreci (dostávame ho zdarma od vývozcu KO) pred dom - ale NEDÁVAME ich 
pred prevádzku, aby sme nepridávali ïalšie úkony pracovníkom OP.
PNEUMATIKY Z ÁUT - nedávame do dvora OP, ale odovzdávame predajcovi 
alebo servisu; každý autorizovaný pneuservis je povinný odobraś tieto pneu-
matiky (napr. Autoservis Tománek).
KOVOVÉ OBALY - èervený kontajner - zberné nádoby sú vo dvore OP. Pozor! 
Kontajnery pri bytovkách sú urèené len pre obyvate¾ov bytoviek!
PAPIER - modrý kontajner je vo dvore OP, kartóny musia byś poskladané 
a zviazané. Papier je možné odovzdaś pri výkupe (termíny sú vyhlasované 
OR) výmenou za toaletný papier. Papier zbiera aj základná škola - môžete 
prispieś. 
ZUBNÉ KEFKY - môžeme odovzdaś do školy alebo predajne Curaprox
v Laugariciu, inak patria do zmiešaného odpadu.
TETRAPACKY - oranžový kontajner - nádoba je LEN vo dvore OP (od 
novembra pri bytovke už nie je pre obec).
TEXTIL - zberné nádoby sú na hlavnej ceste pri COOP Jednota a pred budo-
vou OP (textil pre charitu); do dvora OP odovzdávame poškodený textil (už 
nevhodný na nosenie). 
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - v malom množstve patrí na dvor OP (za 
poplatok); väèšie množstvo: obèan si musí objednaś kontajner. 
VE¼KOOBJEMOVÝ ODPAD - patrí do VOK, ve¾koobjemového kontajnera, 
patrí tam drevo a rozobratý nábytok, koberce a pod. Kontajner býva vo dvore 
OP dvakrát do roka (termíny sa vyhlasujú v OR).

FEKÁLIE - vyváža pracovník OP, nahlasujte na OcÚ, t. è.: 77427 25, 0903 
742 725 alebo priamo pracovníkovi OP na nové t. è. 0904 882 333.
BIOODPAD - patrí do domácich nádob na kompost alebo na hnojisko. 
TONERY - odovzdávame u predajcu èi dodávate¾a - prázdne tonery nesmú 
ísś na skládku! 
LIEKY - vraciame do lekárne.
NEBEZPEÈNÝ ODPAD - treba priviezś na dvor OP (elektroodpad, batérie, 
akumulátory, farby...). 
UHYNUTÉ SPOLOÈENSKÉ ZVIERATÁ - Urèite nepatria do kontajnera ale-
bo do lesa (možnosś zneèistenia podzemných vôd, šírenia nákazy a pod.). 
Sú štyri možnosti, ako sa zbaviś màtveho tela: 
1. kafiléria (infekèné ochorenie) v Žiline alebo Nitre; 
2. kremácia - zvieracie krematóriu je v Senici, v Jabloòovom, kremácia psov 
v Zálesí, okr. Senec; 
3. pochovanie na vhodnom mieste na vlastnom pozemku (treba dodržaś 
zákonné podmienky - vo vykopanej jame sa nesmie objaviś spodná voda, 
zviera musí byś zabalené do v zemi rozložite¾ného materiálu, treba použiś dez-
infekèný prostriedok (nehasené vápno), výška navrstvenej zeminy musí byś 
1 m do úrovne terénu, miesto musí byś najmenej 5 m od domu, aspoò 2 m 
od hranice susediaceho pozemku, pozemok musí byś oplotený a 500 m od 
vodného zdroja;
4. cintorín spoloèenských zvierat (funguje napr. v Luèenci). 
 Zberný dvor OP bude otvorený od 8. do 12. hod. v sobotu 15. 
a 29. 12. 2018 a 12. a 26. 01. 2019. 
 Pozor! Zberný dvor OP je otvorený zozadu, zo strany Váhu, nie od hlav-
ného vchodu z ulice. Po dohovore s pracovníkmi OP môžete svoj odpad 
odovzdaś v zbernom dvore aj v priebehu pracovného týždòa. 
 Na otázky týkajúce sa KO a separovania vám odpovie Peter Èaòo, pra-
covník OP, osobne alebo telefonicky - 0904 847 222 alebo 0908 149 591, 
ako aj ostatní pracovníci OP.  DB

Pozri aj: Vyhláška è. 148/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri 
zbere, preprave a odstraòovaní ved¾ajších živoèíšnych produktov a o použití ved¾aj-
ších živoèíšnych produktov na osobitné kàmne úèely, úèinná od 1. 6. 2012.
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Kam s komunálnym odpadom v našej obci

 V priebehu septembra sa uskutoènila oprava vstupu do lekárne, 
ktorá sídli v obecnej budove pri zastávke autobusu na križovatke med-
zi zhoreniskom a Stiborovým / Trojièným námestím (zdåhavý popis je 
pre ne-Beckovanov). Predmetom zmluvy medzi Obcou Beckov ako 
objednávate¾om a firmou EVAM plus, s.r.o., Roman Martinèiè, Lubina, 
bola výstavba bezbariérového vstupu do budovy lekárne, Beckov è. 
58. Stavbu ukonèili 12. 10. 2018. Práce naviac: musela sa uskutoè-
niś výmena pôvodných plastových vchodových dvier za nové z dôvodu 
zabezpeèenia bezbariérového vstupu (pre vozíèkarov). Výsledok: pre-
dajòa lekárne bude naïalej poskytovaś svoje služby obyvate¾om obce 
(spåòa požadované normy).  DB

ZACHRÁNILI SME SI LEKÁREÒ  Obrátený kríž, diablovo èíslo 
666, židovská hviezda, ale aj iné 
vulgárne èi infantilné symboly.
Toto všetko a ove¾a viac nájdete 
na beckovských zvoniciach èi na 
budove evanjelickej fary, ktoré sú 
už dlhšiu dobu posprejované.
 Štvorcové zvonice na Hôr-
kach pochádzajú z prelomu 18. 
a 19. storoèia a patria evanjelic-
kej a katolíckej cirkvi. Hoci sa 

nachádzajú mimo Pamiatkovej zóny, už z dia¾ky dotvárajú siluetu našej 
historickej obce, a preto ich na svojich potulkách vyh¾adáva aj množstvo 
turistov. Tí sú však z hanlivých nákresov na fasádach urèite nemilo prekva-
pení. Ak k tomu ešte pridáme odpadky v okolí zvoníc, ale aj množstvo smetí 
v ulici pod Hôrkou, na lúkach za hradom èi na židovskom cintoríne, Beckov 
naozaj nevyzerá ako turisticky „reprezentatívne“ miesto. Èierne skládky 
však nájdeme aj na mnohých ïalších miestach a kopia sa tam už celé roky.
 K zneèistenému prostrediu prispieva urèite aj množstvo turistov, no 
svoj podiel na tom majú aj cezpo¾ní, ktorí tu potajomky vynášajú odpad, 
ale aj niektorí obyvatelia našej obce. K zlepšeniu situácie by mohlo 
pomôcś viac odpadkových košov na turisticky frekventovaných uliciach, 
zátarasy v niektorých lokalitách, verejné dobrovo¾nícke brigády, ale aj 
edukácia v škole cielená na ekológiu èi väèší záujem niektorých rodièov. 
Na jednej zvonici sú totiž podpísaní Aïko a Sima, na druhej sa v srdieèku 
zas vyníma A + D. Posprejovaś fasády alebo ploty rodinných domov však 
dokáže každý, zobraś do rúk maliarsky štetec èi vrece na odpadky už ale 
nie... Naozaj viete, ako trávia vaše deti vo¾ný èas?       Kristína Jurzová

Posprejované zvonice
aj množstvo smetí.

Beckov negatívne mení svoju tvár



 Má ešte len dvadsaś rokov, no už teraz dosiahla to, èo sa mno-
hým ¾uïom nepodarí za celý život. Šaty Kristíny Bánovskej z Beckova 
obdivoval celý svet na prestížnej súśaži Miss Model of the World, kde 
ich predviedla krásna Èeška Mariana Beèková.
 Mladá Beckovèanka sa k tejto obrovskej príležitosti dostala pro-
stredníctvom Miss Èeskej republiky, ktorá vyhlásila súśaž pre mladých 
módnych návrhárov. Prihlásiś sa mohol ktoko¾vek, no šancu dostalo iba 
desaś najlepších tvorcov vrátane Kristíny. „Poslala som im tri návrhy 
a nevedeli si z nich vybraś, lebo sa im všetky páèili,“ prezrádza Kristí-
na o tom, preèo si porota vybrala práve ju.
 Kristína, ktorá študuje dizajn odevu na Univerzite Tomáša Baśu v Zlí-
ne, sa napokon rozhodla ušiś národný kostým inšpirovaný trikolórou. 
„Mali sme sa inšpirovaś nieèím, èím je Èeska ako žena typická. Ja 
som si vybrala trikolóru a k tomu korunu, ktorú má na hlave lev v èes-
kom štátnom znaku, a preto má byś tá èeská žena krá¾ovná,“ vysve-
t¾uje, aký bol koncept jej tvorby.
 V priebehu tohtoroèného mája jej poslali fotku finalistky èeskej miss 
a jej miery, aby mohla šaty ušiś. Bolo to však pre òu dosś nároèné, 
nako¾ko mala v tom èase skúškové obdobie a na ušitie modelu mala 
iba mesiac. Zohnaś musela aj špeciálnu látku z pośahovej peny, aby 
šaty držali tvar. 
 Kristína však všetko napokon zvládla a jej model mohli diváci obdi-
vovaś poèas finále, ktoré sa konalo 2. júna 2018 v Ostrave. Jej šaty 
predviedla finalistka Aneta Mitušinová s èíslom dva, tohtoroènú èeskú 

korunku krásy však napokon 
získala Lea Šteflíèková. V rám-
ci súśaže však oceòovali aj 
módnych návrhárov. Hoci sa 
Kristínin model páèil mnohým 
porotcom, ocenenie v kategó-
rii šaty napokon nezískala. 
 Zanedlho však prišiel do jej 
života neèakaný úspech. Jozef 
Oklamèák si vybral èeskú fina-
listku Marianu Beèkovú (19), 
aby reprezentovala Èesko
a Slovensko na Miss Model 
of the World. Do Hongkon-
gu si mala zobraś aj národný 
kostým. „Hneï si spomenu-
la na mòa, lebo sa jej poèas 
finále najviac zapáèili práve 
moje šaty. Tak mi napísala, 
že cestuje do Èíny a èi by 
si mohla zobraś moje šaty. 
Tak som súhlasila,“ spomína 

s úsmevom Kristína.
Bola však pred òou ïalšia výzva, pretože k jej návrhu patrila aj spomí-
naná koruna èeského leva. Na spoluprácu oslovila známu slovenskú 
artistku Máriu Feketeovú, ktorá má ateliér v Bratislave a ktorá spolu-
pracuje so známymi menami v módnom priemysle, ako je napríklad 
štylistka Jana Jurèenko. „Neèakala som, že by mala záujem, no ona 
bola taká nadšená, že súhlasila a model nám zapožièala aj s náuš-
nicami. Povedala mi, že sa jej ve¾mi zapáèili moje šaty,“ hovorí o ïal-
šom prekvapení v jej živote a o tom, ako sa dve Slovenky rozhodli dobyś 
Èínu.
Model v takejto kombinácii nadchol aj samotnú Mariana Beèkovú, ktorá 
o tom napísala na Facebooku 4. novembra status: „Vèera sme súśažili 
v našich národných kostýmoch. Èo hovoríte na tieto šaty? Ja ich 
milujem! Vyrobila ich úžasná Kristína Bánovská a nádhernú korunu
a šperky Mária Feketová.“ 
 Finále Miss Model of the World sa konalo 18. novembra v Hongkon-
gu. Èeška Mariana Beèková získala spomedzi 70 súśažiacich napokon 
až dva tituly, a to Najlepší talent a vyhrala aj celkové hlasovanie ¾udí
v People’s Choice. „Súèasśou bolo aj súśažné kolo prezentácia 
národných kostýmov a poèas 
toho povedali do vysielania 
a na celú sálu meno mòa 
a pani Feketeovej, èo bolo 
pre mòa úplne najviac,“ pre-
zradila Kristína Bánovská pre 
Beckovské noviny.
 Kristína šije pod znaèkou 
Banovska a všetky jej modely 
sú dostupné na jej Facebook 
stránke, kde sa so svojimi 
fanúšikmi delí o svoje dizajno-
vé novinky. Napriek tomuto 
úspechu však naïalej zostáva 
nohami na zemi. „Najdôležitej-
šia pre mòa zostáva aj tak 
moja rodina,“ uzatvára talen-
tovaná študentka módneho 
návrhárstva.

Kristína Jurzová
zdroj: FB/Mariana Beckova
Mariana Beèková poèas 
fotenia na Miss Model of the 
World, 1. novembra 2018. 
Šperky vytvorila Maria Fekete-
ová, èeský národný kostým 
Kristína Bánovská.

 Naša najväèšia národná kultúrna pamiatka Hrad Beckov je už od roka 2012 podporo-
vaná z prostriedkov Ministerstva kultúry SR a tiež z Európskeho sociálneho fondu prostred-
níctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom. Tento rok tiež 
poskytli tieto inštitúcie èiastku, ktorá opäś prispela k zachovaniu našich bohatých kultúrnych 
hodnôt.
 Obec sa snaží rozvíjaś všetky oblasti spoloèenského života, nevynímajúc ani športové 
aktivity, hlavne keï sa zaèali úspešne rozvíjaś. Vïaka finanènému príspevku Slovenského fut-
balového zväzu, resp. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sme sa mohli pustiś 
do rekonštrukcie šatní na futbalovom ihrisku, ktorá bude definitívne ukonèená v roku 2019.
 Havarijný stav strechy na druhom pavilóne Základnej školy v Beckove je už tiež minu-
losśou, za èo vïaèíme aj Trenèianskemu samosprávnemu kraju, odboru školstva, resp. 
Ministerstvu vnútra SR. Trenèiansky samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu „Trenèín a okolie“, finanène dotovali naše kultúrne podujatie k 810. výroèiu prvej 
písomnej zmienky o obci na Dòoch obce.
 Ïakujeme teda inštitúciám, ktoré oslovili naše projekty a rozhodli sa ich podporiś a ïaku-
jeme aj všetkým, ktorí sa na ich realizácii akýmko¾vek spôsobom podie¾ali. 

Ing. Marika Jurèacková, koordinátor projektov
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 Na Trojiènom alebo 
Stiborovom námestí sa 
zaskvel už v pondelok 26. 
novembra 2018 dopo-
ludnia. Darovali ho našej 
obci bratia františkáni.
 A v sobotu, 1. decembra,
v jeho blízkosti, ako po 
minulé roky, aj teraz, dob-
rovo¾níci z radov dospe-
lých a detí vytvorili advent-
ný maxi veniec, lebo už 
v nede¾u, 2. decembra, 
zaèal Advent.
 A v sobotu, 8. decemb-
ra, prišiel do Beckova 
Mikuláš.

Foto: Peter Èaòo, 26. 11. 2018  DB

Vianoèný stromèek
z kláštora

Šaty beckovskej návrhárky až na Miss Model of the World

Ïakujeme za podporu našich
projektov v roku 2018



1. Reformácia na území seniorátu
 Z cirkevných zborov, ktoré tvoria súèasný Považský seniorát, sa 
s reformáciou po prvýkrát stretávame v Bánovciach, kde už v roku 1525 
kòaz Bazilius Modonius, rodák z Oravy, hlásal reformaèné uèenie. Ako 
uvádza Jozef ¼udovít Holuby1, v tomto období bolo v Trenèianskej župe 
viac reformaèných zborov, a to aj z toho dôvodu, že na jej území exis-
tovalo nieko¾ko kvalitných škôl s kvalifikovanými uèite¾mi. Ako príklad 
uvádzal práve Bánovce, kde je latinská škola doložená už v roku 1526. 
Medzi najstaršie doklady o pôsobení evanjelického kazate¾a v obciach 
seniorátu patria aj doklady z Beckova. Už v polovici 16. storoèia úèinko-
val v Beckove kòaz, ktorý sa prikláòal k Lutherovmu uèeniu. Bol to Ján 
Schindler, pôvodne katolícky duchovný, ktorého pod¾a J. ¼. Holubyho 
beckovský cirkevný zbor povolal za evanjelického farára v roku 1560.2
 Existenciu evanjelického cirkevného zboru v polovici 16. storoèia pred-
pokladáme aj v Novom Meste nad Váhom, hoci údaj o tom, že už v roku 
1522 tu pôsobil cirkevný zbor, nie je pravdivý, pretože doklad, ktorý by 
ho mal potvrdzovaś, sa týka Nového Mesta pod Šiatrom.3 Prvý doložený 
evanjelický farár v Novom Meste nad Váhom je Michal Cabáò (alebo 
Cebáò), ktorý v Novom Meste mal pôsobiś v rokoch 1565 - 1570 ako 
farár, a potom až do svojej smrti v roku 1573 ako novomestský prepošt.4 
Nemali by sme obísś ani reformaèné zaèiatky evanjelickej farnosti Haluzice, 
nachádzajúcej sa v blízkosti Nového Mesta nad Váhom, kde už v roku 1545 
úèinkoval evanjelický farár menom Ábel. Pod¾a Holubyho sa Ábel stal refor-
mátorom celej haluzickej farnosti. Jeho zásluhou sa prihlásili k evanjelickej 
cirkvi aj zemania, ktorí mali svoje sídla nielen v samotných Haluziciach, ale 
i vo Štvrtku, no najmä v Zemianskom Podhradí.5 
 Nosite¾ov a šírite¾ov Lutherovho uèenia najskôr spoznávame v radoch 
duchovných - napr. trenèianskeho farára Petra Bendu, ktorý pôsobil v Tren-
èíne v rokoch 1558 - 1565. O skutoènom evanjelickom kòazovi v Trenèí-
ne však môžeme hovoriś až pri Jurajovi Kotešovskom (okolo roku 1578) 
a pri Michalovi Cabanovi (1578 - 1590), ktorí pôsobili v meste v poslednej 
tretine 16. storoèia.6 Vplyv duchovenstva na priebeh reformácie je síce 
nepopierate¾ný, ale bez podpory evanjelickej š¾achty a bohatých mešśanov 
by bolo presadzovanie reformácie v celej krajine ve¾mi śažké. V Trenèíne 
reformaèné hnutie v poèiatoènej fáze vývoja podporoval väèšinou magistrát 
mesta, ale jeho výrazná akcelerácia nastala až v období, keï sa držite¾mi 
Trenèianskeho hradu stali magnáti z radov novej, pomoháèskej š¾achty. 
Prvým takýmto mocným š¾achticom bol Imrich Forgáè, ktorý bol majite¾om 
Trenèianskeho panstva v rokoch 1583 - 1593. Od neho sa reformaèný 
zbor v Trenèíne doèkal mocnej podpory a ochrany. Ešte aktívnejším patró-
nom a podporovate¾om trenèianskych evanjelikov bol Štefan Ilešházi, ktorý 
sa stal hradným pánom v roku 1594. Pretože k vlastníctvu Trenèianske-
ho hradného panstva patrila funkcia dedièného župana, Štefan Ilešházi 
napomáhal reformácii v celej Trenèianskej župe. Po jeho smrti v roku 1609 
zdedil Trenèiansky hrad a panstvo jeho synovec Gašpar Ilešházi, ktorý 
až do svojej smrti v roku 1648 podporoval trenèiansku evanjelickú cirkev 
a školu, hoci voèi samotnému magistrátu tvrdo presadzoval svoje hospo-
dárske a majetkové záujmy. Bol zaśom palatína Juraja Turza, ochrancu slo-
venských protestantov, a spolu s ním i organizátorom evanjelickej synody 
v Žiline v roku 1610. Gašpar Ilešházi sa prièinil aj o to, že z Trenèína odišiel 
posledný katolícky kòaz Pavol Rajnan. V rukách evanjelikov sa ocitol nielen 
farský kostol, ale i celá správa mesta.7 
 Vyššia š¾achta mala vplyv na rozšírenie a upevnenie reformácie aj na 
Beckovskom panstve, na ktorého území sa nachádzajú viaceré zbory pat-
riace dnes do Považského seniorátu: Adamovské Kochanovce, Beckov, 
Nové Mesto nad Váhom a Zemianske Podhradie. V polovici 16. storoèia 
bol podporovate¾om protestantov na Beckovskom panstve František Bánfi. 
Reformácia znaène pokroèila za jeho syna Vladislava Bánfiho, ktorý dokon-
ca aj novomestské prepošstvo obsadzoval evanjelickými kòazmi. Jedným 
z evanjelických prepoštov bol i Ján Abrahamides Ponicenus, úèastník Žilin-
skej synody, známejší pod menom Ján Ponický, a to z príbehu smutne 
preslávenej èachtickej grófky Alžbety Bátoriovej. On bol ten statoèný kòaz, 
ktorý sa nebál vrchnosti oznámiś nekalosti, ktoré páchala táto kontroverzná 
patrónka Èachtického seniorátu, ktorého bol v tom èase seniorom. S Bán-
fiovcami sa spája i jediný známy negatívny údaj o správaní novomestských 
evanjelikov na zaèiatku reformácie. Týka sa sochy Panny Márie, vzácnej 
gotickej pamiatky zo sklonku 14. storoèia, ktorú v súèasnosti nazývame 
Beckovskou alebo Koryèanskou Madonou. Údajne bola evanjelikmi odstrá-
nená z kostola a vyhodená do neïalekého miestneho potoka, kde ju našla 
Anna Bánfiová, dcéra Ladislava Bánfiho, ktorá po matke zostala katolíèkou, 
a sochu vraj zachránila. Keï sa vydala za grófa Gabriela Majláta, Madonu 
zobrala so sebou na Moravu na hrad Cimburk a v súèasnosti zdobí oltár 

Kostola sv. Vavrinca v Koryèanoch. Táto interpretácia záchrany uvedenej 
sochy má však jeden závažný nedostatok. Socha totiž aj potom, ako ju 
š¾achtièná „zachránila“, zostala majetkom prepozitúry, a nie hradu. Na 
hrad sa prenášala len v èase nebezpeèenstva. Poslednému úradujúcemu 
katolíckemu prepoštovi Mikulášovi Monoslaiovi pripadla úloha, aby všetky 
cennosti z novomestského kostola odviezol do Trnavy, kde po odchode 
z Nového Mesta pôsobil. Sochu Madony však nenašiel. Je to zvláštne, pre-
tože ak by ju hradná pani Anna Bánfiová naozaj zachránila, nachádzala by 
sa buï v Novom Meste, alebo na Beckovskom hrade. Skreslený príbeh 
o záchrane gotickej Madony katolíèkou šírilo predovšetkým Annino príbu-
zenstvo, žijúce na Morave. Ani novomestský prepošt, významný rekatolizá-
tor Jakub Haško, takúto „záchranu“ Madony neuznával. Poèas prestavby 
novomestského kostola pricestoval do Koryèian vyžiadaś ju pre prepozitúru 
späś, ale pre odpor koryèanských zemepánov a veriacich neuspel.8
 Reformaèný proces v cirkevných zboroch nachádzajúcich sa na úze-
mí bývalého Hradnianskeho konkubernia (južná èasś Trenèianskej župy) 
ovplyvòovali èlenovia významnej rodiny Zaiovcov a Ottlíkovcov. Zaiovci boli 
pánmi Uhroveckého panstva so sídlom v Uhrovci. František Zai sa už v roku 
1550 hlási k evanjelickému náboženstvu. Zaiovci stáli pri vzniku evanjelic-
kých zborov Uhrovec, Podlužany, Slatina a Kšinná.9 
Ïalšou významnou evanjelickou š¾achtickou rodinou na tomto území boli 
Ottlíkovci, ktorí sa stali patrónmi cirkevných zborov v Bánovciach a Hor-
ných Ozorovciach.10
 Cirkevné zbory mali už od svojho vzniku tendenciu spájaś sa do väèších 
celkov. O ozajstnom územnom usporiadaní však môžeme hovoriś až od 
Žilinskej synody v roku 1610, keï sa západné a stredné Slovensko rozde-
lilo na tri superintendencie (biskupstvá, dištrikty): Bytèiansku, Brezniansku 
a Nitriansku.11 Územie jednotlivých superintendencií tvorilo nieko¾ko histo-
rických žúp, ktorých hranice navzájom susedili. Územie Trenèianskej župy 
patrilo do Bytèianskej superintendencie. Cirkevné zbory nachádzajúce sa 
v superintendenciách vytvárali konkuberniá, ktoré sa v priebehu 17. storo-
èia premenovali na senioráty. Cirkevné zbory tvoriace súèasný Považský 
seniorát sa nachádzali na území historickej Trenèianskej župy a patrili do 
Dolnotrenèianskeho a Hradnianskeho kontubernia. 
 Ïalšia èasś cirkevných zborov súèasného Považského seniorátu v tom 
èase patrila pod Nitriansku superintendenciu. Štyri cirkevné zbory súèas-
ného Považského seniorátu (Nové Mesto nad Váhom, Moravské Lieskové s 
fíliou Dolné Srnie, Stará Turá a Bzince pod Javorinou) boli súèasśou Èach-
tického seniorátu. Tento názov seniorátu dnes už znie neobvykle, pretože 
v Èachticiach v súèasnosti neexistuje ani samostatný evanjelický cirkevný 
zbor.12
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Július Gábriš vo svojom diele Dejiny Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste 
nad Váhom. In: Gábriš, J. Novomestský prepošt. Nové Mesto nad Váhom,  TISNG, 
2007, s. 53. 
9 RAGAÈ, R. Evanjelická cirkev a. v. v Uhrovci. In: Šišmiš, M., Beštová, E., Kvasni-
cová, O., a kol. Uhrovec -  Bratislava, Svornosś, a. s., 2007, s. 91. 
10 ŠIŠMIŠ, M. Historický vývoj Bánoviec v období feudalizmu. In: Šišmiš, M., a kol. 
Bánovce na Bebravou, 1232 - 2002. Martin, Vydavate¾stvo Osveta, 2002, s. 96.
11 Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tra-
noscius, 2011, s. 29. 
12 PAULINY, L. Dejepis superintendencie nitrianskej, zv. IV. Jasenová, 1894, s. 4.
(pokraèovanie)
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Z histórie cirkevných zborov Považského seniorátu I.
   PhDr. Jozef Karlík

Inzercia 
   Máte drahú poistku? Problémy s úverom? Viete, ako 
sporiś na dôchodok?   KONZULTÁCIE ZDARMA.

Ing. ¼ubomír Èikel  -  mobil: 0911 359 706.



 K vianoèným sviatkom priraïujeme najrozliènejšie prívlastky. Pre nieko-
ho sú to iba jednoducho „veselé“, iní si ich skôr predstavujú ako „šśastné“ 
èi „krásne“, a ïalší si tieto sviatky nevedia predstaviś inak len ako „s bohato 
prestretým štedroveèerným stolom“. Samotný scenár bežných osláv týchto 
jedineèných dní, hoci v podrobnostiach sa môže aj líšiś, no v zásade má 
stále urèité spoloèné prvky. Tieto sa prejavujú v podobe špecifických jedál, 
piesní, vinšov alebo iných foriem zaužívaných obyèají. 
 Podstata Vianoc a to, èo by sme mali vlastne oslavovaś, ve¾mi èasto sa 
diametrálne líši od naivnej  idylky, do akej sú dnešné Vianoce zabalené... 
Pozrime sa, èo sa to vlastne stalo pred viac ako dvetisíc rokmi. V Písme 
svätom, v evanjeliách to máme zaznamenané. Bol to príchod Božieho Syna 
na svet, narodenie Ježiša Krista, ktoré sa udialo v plnosti èasu, keï sa Boh 
zvláštnym spôsobom v láske sklonil k èlovekovi. Do mrákoty tohto sveta 
vrhol lúè nebeskej žiary. Aby Jeho láska zaèala premáhaś zlobu, pokorou 
tlmiś pýchu a milosśou zahládzaś hriech.
 K tejto udalosti sa každoroène vraciame poèas Vianoc. Pritom nás napl-
ní akýsi zvláštny pocit opravdivej radosti. A to aj napriek tomu, že v našom 
srdci možno stále prežívame hlboký zármutok nad stratou milovanej osoby 
èi náhleho rozchodu, ktorý nám spôsobil trvalú ranu a bolesś. Možno nás 
deptá každodenná neistota z śažkej choroby, alebo rôznymi okolnosśami 
zapríèinené bezvýchodiskové sociálne èi ekonomické postavenie. Možno 
sú v tom aj spomienky na v minulosti prežité zraòujúce situácie, èi ešte 
ïalšie a ïalšie iné dôvody, ktoré nám bránia naplno prežívaś túto radosś. 
Skúsme sa však aj napriek tomu pridaś k úprimnej túžbe kresśanov celého 
sveta, aby v našom osobnom živote zaznelo to, èo sa vo chvíli Ježišovho 
narodenia mohutne ozývalo nad betlehemskými po¾ami. To èo anjeli zvesto-
vali svetu - „Gloria in excelsis Deo...“ - „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi 
pokoj ¾uïom dobrej vôle...“
 Božia sláva sa zjavila v narodenom Dieśatku. Dovtedy òou boli naplnené 
len nebesá, ale Pánovým narodením sa dostala medzi ¾udí, na zem. Aby tu 
zasiahla priamo ¾udské srdcia. A tieto Božou slávou naplnené, aby potom 
radostne plesali. Práve poèas Vianoc preto viacej než inokedy myslíme 

na Božie dielo spasenia. Na to, že všetka naša radosś pramení v Božom 
nebeskom dare milosti. Bohom pred vekmi zas¾úbený, prorokmi predpo-
vedaný, zbožným ¾udom túžobne oèakávaný! V chudobe, v poníženosti - 
v tmavej mašta¾ke, narodil sa Boží Syn, prišiel na svet Krá¾ a Spasite¾. 
 Druhá èasś anjelského chválospevu nás uisśuje, že Jeho narodenie pri-
náša „na zemi pokoj ¾uïom dobrej vôle...“ On, narodený ako bezmocné 
dieśa v Betleheme, aj dnes svetu plnému nepokoja, otvorených konflik-
tov a napätí, je zdrojom jedineèných možností. Prichádza aj dnes mocou 
Slova do tohto sveta s narušeným spolunažívaním medzi ¾uïmi a národmi, 
keï mocní tohto sveta stoja proti sebe a ¾udia v hneve a zlosti, naplnení 
nenávisśou, èíhajú pri každej príležitosti na svojho protivníka. V pokore nás 
vyzýva k nasledovaniu a ukazuje ako vykroèiś cestou pokoja.
 Ve¾kosś a mimoriadny význam týchto sviatkov záleží v tom, že nádej 
pre svet vzišla mimo nášho pozemského sveta. Boh vo svojom Syno-
vi odložil vlastnú slávu a narodil sa do ¾udského pokolenia. Prináša nám 
pokoj i RADOSŤ. V radosti nás zjednocuje a uèí trpezlivosti. Privádza k vie-
re a uisśuje o svojej láske. Nedajme sa pomýliś tým, èo spôsobuje dnešná 
komercializácia Vianoc, ktorá ich postupne zbavuje skutoènej podstaty. 
Vráśme sa k pôvodnému posolstvu evanjelia. Ono nás uisśuje vo viere, že 
Boh nás miluje nesmiernou láskou. Lebo svojho Syna dal, aby sme mali 
život v Òom. Americký evanj. pastor a náboženský spisovate¾ Timothy Kel-
ler v knihe Skrytý význam Vianoc píše o myšlienkach Písma svätého v sú-
vise s Vianocami, že sú „ve¾mi silné ... každá z nich je ako dvojseèný meè. 
Ježiš (preto) prichádza ako svetlo, (lebo) sme duchovne príliš slepí na to, 
aby sme našli vlastnú cestu. Ježiš sa stal smrte¾níkom a zomrel, pretože 
sme morálne tak skazení, že nemôžeme byś ospravedlnení žiadnym iným 
spôsobom. Keïže nám Ježiš daroval sám seba, tak aj my sa Mu musíme 
celí odovzdaś.“
 Je preto samozrejmé, že takéto vedomie nás napåòa radosśou, poci-
tom vïaènosti prekypuje naše srdce a ústa spievajú „Sláva na výsostiach 
Bohu...“ 

Mgr. Ondrej Peśkovský, evanj. farár v CZ Beckov
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Ohlasy anjelského chválospevu „Gloria in excelsis Deo...“

   Vianoce sú sviatky, ktoré majú svoj špecifický charakter. Tradície spájané 
s týmito sviatkami sú vidite¾né okolo nás. Niekedy je tých podnetov to¾ko, že 
už ani nevieme vnímaś vnútornú podstatu týchto sviatkov. Sme èasto zame-
raní na to krásne, ale môže nám uniknúś to dôležitejšie. Stretám sa s tým, 
že Vianoce zaèínajú byś pokladané iba za sviatky, kedy sa môžeme stretnúś 
s rodinou, ale vytráca sa podstata. Tá je prítomná v oslave narodenín Ježiša 
z Nazareta, Božieho Syna.
   Oslava narodenín Ježiša Krista zostáva zatvorená v chrámoch našich 
kostolov a možno ešte v niektorých našich rodinách. Ale dostaś niekde do 
sveta túto skutoènosś je omnoho zložitejšie. Na uliciach a v obchodoch 
je dôležitejšie maś najrozliènejšie vianoèné ozdoby, rôzne postavièky, ale 
nájsś sošku èi obrázok Ježiša a Márie s Jozefom je nároènejšie. A to už 
vôbec nehovorím o tom, že by sme mohli viac rozprávaś o prínose a uèení 
Ježiša v našom svete. Skôr sa vždy objavia nejaké povrchné správy spo-
chybòujúce jeho poslanie.
   Ježišov príchod na svet je vyjadrený aj v Liste Filipanom: „Zmýš¾ajte medzi 
sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosś s 
Bohom nepovažoval za korisś, ale zriekol sa jej, keï vzal na seba podobu 
služobníka a stal sa podobný ¾uïom a pod¾a vonkajšieho zjavu bol poklada-
ný za èloveka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrś, a to smrś na kríži. 
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri 
mene Ježiš pok¾aklo každé koleno tých, èo sú na nebi, na zemi aj v podsve-

tí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.“ (Flp 
2, 5-11, Ekumenický preklad) Je to nasledovania hodný postoj Božieho 
Syna. Áno, On sám nás pozýva, aby sme boli jeden k druhému pozorný. 
V tom je podstata našich darov. Ale nie iba „voèi svojím“. Ježiš prekraèuje 
svoju rodinu, svoj národ.
   Rovnako za pozornosś stojí aj postoj Márie, Božej Matky a svätého Jozefa. 
Dôverujú Božiemu zásahu do ich života. Tieto zmeny neboli pre nich jed-
noduché, pretože im rozbili ich dovtedajší život. Oni napriek tomu konajú v 
jednote s Božím slovom. Kráèajú s Ježišom i v śažkých situáciách a nekladú 
si podmienky, že ujdú do Egypta „len keï“ budú maś istotu. Idú, lebo chrá-
nia to, èo im Boh zveril. Stávajú sa z nich pútnici na nieko¾ko rokov. Odká-
zaní na pomoc iných. To je dôvera v Božiu spravodlivosś. Nepýtajú sa, èi 
majú na to èas.
   Milovaní, skúsme aj my prežiś tieto sviatky Narodenia Pána s pozornosśou 
voèi tým, ktorí sa majú horšie ako „my“ (nielen materiálne, ale i duchovne 
- chorí, opustení, trpiaci, núdzni). Vtedy to bude maś ten správny charakter 
oslavy narodenín Kniežaśa pokoja. Vtedy, keï pokoj pocítia aj tí, ktorí nema-
jú istotu a pokoj.
   Prajem vám pokojné a radostné dni, v ktorých vám prajem nielen pocit, 
ale živú skúsenosś blízkosti našich vzśahov. Predovšetkým nášho vzśahu s 
dobrým Bohom. Nech je sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ¾udom 
dobrej vôle.   br. Felix Mária Žiška, františkán

Oslavujeme narodenie Kniežaśa pokoja

 V sobotu 15. 12. 2018 sa v rímskokato-
líckom farskom kostole v Beckove konal Via-
noèný benefièný koncert na podporu zbierky 
Hodina deśom. Tá tento rok slávi už 20. rok 
svojho trvania. Bol to prvý zo série koncertov 
skupiny STARTRACK, ktorú tvoria muzikálo-
ví herci a speváci Mirka Partlová, Peter Mak-
ranský a Dárius Koèí. So zatajeným dychom 
i s dojatím sme viac ako hodinu poèúvali zná-
me domáce i zahranièné muzikálové skladby. 
Úžasné spevácke výkony umelcov si zaslúžia 

ve¾ký obdiv a uznanie. Dokázali  poèas chlad-
ného sobotného veèera rozohriaś a rozcitlivieś 
srdcia všetkých, ktorí prišli podporiś dobrú 
vec. Za tento nádherný zážitok ïakujeme 
úèinkujúcim umelcom a v neposlednom rade 
aj pátrovi Egidovi, vïaka ktorému sa takéto 
nádherné podujatie uskutoènilo práve v Bec-
kove.    Iveta Martišová
Trio StarTrack Peter Makranský, Mirka 
Partlová, Dárius Koèí a P. Egid vo farskom 

kostole. Foto: Ing. J. Štefanec

Vianoèný benefièný koncert



 Nede¾ou 2. decembra sa zaèalo obdo-
bie adventu. Slovo advent pochádza z latin-
ského „adventus“, èo znamená príchod. Je 
to štvortýždòové obdobie duchovnej prípravy 
nielen na slávenie sviatku Narodenia Pána, 
ale i Pánov nový príchod na konci vekov. 
 Najvidite¾nejším symbolom adventu je 
adventný veniec. Aj v klube dôchodcov sme 
sa snažili pripraviś na prichádzajúce vianoèné 
sviatky. V pondelok 26. novembra si necelé 
dve desiatky senioriek v radostnej atmosfére 
pripravili adventné vence do svojich domác-
ností. V utorok 4. decembra sme v klube pri-
vítali P. Egida, ktorý sa nám prihovoril pouè-
nými a povzbudivými slovami na tému Pánov 
nový príchod. Jedna z prítomných príhovor 
ohodnotila ako „par excellence“. Ešte raz srdeèná vïaka, páter! Adventné stret-
nutia v klube sme ukonèili 10. a 11. decembra malým Mikulášskym posedením 
pri kávièke a koláèikoch. 
 Na záver sme si popriali pokojné prežitie vianoèných sviatkov a šśastli-
vý nový rok. Stretnutia v klube opäś zaèneme 7.1.2019. Foto: Eva Budíková

Mária Mináriková, predsedníèka ZO JDS v Beckove
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 Na svätého Mikuláša, neuèí sa, neskúša... Urèite každý z nás 
má v pamäti túto veršovaèku, ktorú sme písavali na tabu¾u, aby sme 
sa vyhli skúšaniu, èi písaniu písomiek. 
 Naši žiaci sa v tento výnimoèný deò taktiež neuèili. Mali tvorivé 
dielne, kde si pripravovali výrobky na Vianoènú burzu. Vyrábali rôz-
ne ozdoby na vianoèný stromèek, anjelov, vianoèné vence, sviet-
niky, zdobili medovníèky... Poèas tejto prípravy túžobne oèakávali 
sv. Mikuláša, ktorého privítali peknými pesnièkami a básnièkami, za 
ktoré boli obdarovaní balíèkami. 
 I keï poèasie vonku nepripomínalo vianoèný èas, zato v našej 
škole sa v popoludòajších hodinách chodbou ozývali vianoèné 
koledy a šírila sa vôòa vianoèných oblátok a punèu. Žiaci si chys-
tali svoje stánky so svojimi výrobkami, lebo o chví¾u èakali prvých 
návštevníkov. Ponuka bola tento rok ve¾mi bohatá, bolo naozaj 
z èoho vyberaś. Žiaci sa taktiež postarali o obèerstvenie, ktoré veru 
išlo na odbyt. Všetky výrobky žiaci predávali za symbolické ceny
a z každého predaja mali ve¾kú radosś.  
 Chcem sa poïakovaś všetkým žiakom, rodièom a ostatným, 
ktorí sa zúèastnili burzy, èi už ako predávajúci alebo kupujúci. Tak-
tiež ïakujem rodièom - Mgr. K. Harmadyovej, Bc. K. Tinkovej Mjar-
tanovej, I. Martišovej, J. Juríkovej, ktoré prišli našim žiakom ukázaś 
ruène vyrábané výrobky a ich postup. A nakoniec ïakujem p. uè. 
V. Hladkej, ktorá túto akciu pripravila v našej škole už po druhýkrát 
a všetkým uèite¾kám i vychovávate¾kám, ktoré sa podie¾ali spolu so 
svojou triedou na tvorbe výrobkov.
 Verím, že táto akcia bude oslovením i pre ostatných rodièov, 
aby sa mohli aj oni v budúcom školskom roku prezentovaś. Všetkým 
prajem príjemné a pokojné prežitie vianoèných sviatkov v kruhu naj-
bližších. Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy

MIKULÁŠ A VIANOÈNÁ BURZA

Adventné stretnutia v klube

 Pri èistení zubov treba používaś presnú techniku, ktorá im zabezpeèí sku-
toèný komfort a predídeme vïaka nej všetkým problémom so zubami. Vyskúšaj-
te si ju už dnes veèer, je ve¾mi jednoduchá.
 Držte svoju zubnú kefku jemne a naklonenú, ideálne pod uhlom 45 stup-
òov. Pomôckou môže byś, že si kefku uchopíte ako sláèik alebo ako pero. Polo-
vica plochy vlákien by mala byś na zuboch, polovica na ïasnách. 
Jemnými krúživými pohybmi kefkou pomaly postupujete od predných zubov po 
zadné. Používajte len mierny tlak. 
Dôkladne vyèistite vonkajšiu stranu zubov hornej a dolnej èe¾uste, následne aj 
ich vnútorné plôšky. Vïaka krúživým pohybom a menším rozmerom hlavièky 
kefky si dobre vyèistíte aj zle prístupné miesta vnútorného oblúka èe¾uste.
 Všetky dôležité informácie o technike èistenia zubov a pomôckach vám 
poskytne váš zubný lekár alebo dentálna hygienièka.

   MDDr. Matúš Gašpar, zubný lekár 

Chce to správnu techniku
 Peèatenie je bezpeènou a bezbolestnou neinvazívnou preventívnou alter-
natívou, ako ochrániś trvalé zúbky vašich detí pred zubným kazom. Peèatidlá 
sú ochranné plastické nátery, ktoré sa aplikujú na žuvacie plôšky zadných 
zubov po ich dôkladnom špeciálnom vyèistení. Peèatidlá na zuboch vytvoria 
pevný ochranný štít, ktorý zabraòuje prieniku jedál a baktérií do malièkých záre-
zov nachádzajúcich sa na zadných zuboch a následne vzniku zubného kazu.
Ktoré zuby by sa mali peèatiś?
Peèatidlá sa aplikujú len na zdravé zadné zuby, moláre (stolièky) a premoláre 
(èrenové zuby). Medzi 6. a 7. rokom života dieśaśa, zvyšok trvalých zubov sa 
zapeèatí v období medzi 11. a 14. rokom života. Toto sú zuby, ktoré majú 
na svojom žuvacom povrchu jamky a zárezy. Váš zubný lekár vám po pred-
chádzajúcom vyšetrení povie, ktoré zuby potrebujú ošetrenie peèatením a 
skontroluje, èi jamky alebo zárezy sú dostatoène hlboké, aby peèatenie malo 
svoj efekt. Niektoré zuby majú prirodzene na svojom povrchu jamky a zárezy 
hlboké, a preto je peèatenie nevyhnutné, iné zase plytké, ktoré peèatenie 
potrebovaś nebudú.
Akú majú peèatidlá životnosś? 
Peèatidlá vám zvyèajne vydržia nieko¾ko rokov. Udáva sa tri až päś rokov, 
zvyèajne 1 - 2 roky. Váš zubný lekár sa v pravidelných intervaloch presvedèí, 
èi sa povrch peèatidla nepoškodil. S postupom èasu sa povrch peèatidla 
môže opotrebovaś a okraje poškodiś. Vtedy je nutné peèatidlo opraviś alebo 
kompletne vymeniś, aby sa zamedzilo riziku vzniku zubného kazu pod samot-
ným peèatidlom. Všetko záleží od mnohých vplyvov - vonkajších (konzumácia 
tuhšej stravy), vnútorných (postavenie zubov v zubnom oblúku). Pri každej 
preventívnej prehliadke dvakrát roène sa každé peèatenie skontroluje.
Ako peèatidlá úèinkujú?
Peèatidlá vytvoria na povrchu zuba tvrdú, hladkú ochrannú bariéru tým, že 
dôsledne zateèú do jamiek a zárezov na povrchu zuba. Práve v týchto jam-
kách a zárezoch ve¾mi ¾ahko dochádza k tvorbe zubného kazu.
 Toto ošetrenie nie je hradené z poistného plnenia poisśovne, u nás sa 
cena pohybuje od 11 eur za zub. ALE od 15.8.2018 je príspevok na peèate-
nie zubov zahrnutý v balíku UNION - 100 Eur príspevok na zuby pre každého.
 Dozerajte na správne èistenie zubov svojich detí a choïte s nimi pravidel-
ne na preventívne prehliadky k zubárovi, pretože je to pre zachovanie zdravej 
ústnej dutiny mimoriadne dôležité.
 Prajem vám  krásne prežitie vianoèných sviatkov. 

   MDDr. Matúš Gašpar, zubný lekár

PEÈATENIE ZÚBKOV

Foto: ZŠ



 Dòa 28.11.2018 našu školu navštívili spisovatelia súèasnej slovenskej 
detskej literárnej tvorby. Bola to pani Toòa Revajová, Lenka Rieèanská 
a Zuzana Gurièanová. Ako sa to stalo? Jedného dòa, bola to nede¾a 11. 
novembra, spolu s rodinou sme sa vybrali na Bibliotéku do Bratislavy. Bolo 
tam množstvo zaujímavých vydavate¾stiev, sprievodných akcií, rozhovorov, 
ktoré prebiehali poèas 3 dní od 9. do 11.11. 2018. Okrem iného tam mal 
stánok aj pán spisovate¾ Daniel Hevier. Práve on ma odporuèil na jeho vyda-
vate¾ku, pani Fazekešovú, ktorá mi ponúkla túto možnosś. Napísali sme si 
nieko¾ko e-mailov, mali pár telefonátov a ani sme sa nenazdali a všetko bolo 
zorganizované na besedu. 
 Besedy prebiehali súèasne. V 1., 2. a 3. triede besedovali pani Toòa 
Revajová a ilustrátor Juraj Martiška. V 4., 5. a 6. triede besedovala pani 
Lenka Rieèanská a v 7. - 9. triede pani Zuzana Gurièanová. 
   Pani Toòa Revajová prezentovala svoju najnovšiu knihu o malej Anne, kto-
rá ve¾mi túžila ísś do školy, ale ešte nemala na to vek. Hlavná postava, malá 
Anna, je spisovate¾ka sama, keï bola ešte malá. Je to príbeh Toni Revajovej 
a jej túžby chodiś do školy. Kniha Rok Sivka ohniváka je urèená pre žiakov 
1. až 3. roèníka. Žiaci poèas besedy aktívne poèúvali a zapájali sa rôznymi 
zaujímavými otázkami. Pýtali sa napríklad, ko¾ko trvalo napísaś túto knihu. 
Kde vznikol nápad. Alebo aj to, kedy spisovate¾ka napísala svoju prvú kni-
hu. Práve odpoveï na túto otázku zaskoèila aj deti. Prvú knihu v papierovej 
podobe napísala, keï bola tretiaèka. Bolo to len pár listov, ale bol to zaèia-
tok jej túžby staś sa spisovate¾kou. Kniha je krásne ilustrovaná ma¾bami 
ilustrátora Juraja Martišku. Pán Martiška viedol so žiakmi workshop, kde 
žiakom rozprával oko vzniká ilustrácia. Zdôraznil, že ako ilustrátor si knihu 
musí preèítaś nieko¾kokrát, aby neurobil chyby. Žiakom porozprával príbeh 
o vianoènom stromèeku, ktorý, keï ho odrezali, zistili, že je domovom pre 

rôzne zvieratká. Žiaci potom kreslili tento vianoèný stromèek. 
 V 4. až 6. roèníku pani Lenka Rieèanská prezentovala knihy Ach tá 
Joja a Tiborove trapasy. V 7. až 9. roèníku prezentovala svoj román Atlantis 
spolu s vydavate¾kou Magdalénou Fazekešovou. 
   Myslím si, že to bol èas, ktorý inšpiroval a motivoval žiakov zobraś si vo vo¾-
nom èase do rúk knihu, a nielen tablet, èi telefón. Verím, že aj nás uèite¾ov 
inšpirovala táto beseda, aby sme do žiakov vkladali lásku a úctu ku knihe,
a to aj v tejto dobe internetu a poèítaèov. 
 Ïakujeme spisovate¾kám, aj ilustrátorovi, že si našli èas a mali aj  chuś 
a ochotu prísś do našej školy.    PaedDr. Radka Prokopenská

Beseda so spisovate¾mi
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 V dòoch 6. a 8. 11. 2018 našu školu navštívila dobrovo¾níèka Zuzana 
Benková. Pre žiakov 1. aj 2. stupòa si pripravila prezentáciu, kde ukázala, 
èo to znamená byś dobrovo¾níèkou v rozvojových krajinách, èo sú to rozvo-
jové krajiny, a preèo potrebujú takúto dobrovo¾nícku službu. 
 Ako dobrovo¾níèka pracovala na viacerých projektoch a vo viacerých 
krajinách - v Indii, v Keni a v Lesotho. Jej práca spoèívala v pomoci deśom 
v sirotinci alebo v škole. 
 Mnoho detí v týchto krajinách nemôže študovaś. Školstvo je platené 
a rodiny nemajú peniaze. Ak získajú peniaze napríklad prostredníctvom 
„adopcie na dia¾ku“ - kedy si niekto dieśa adoptuje tým, že mu posiela penia-
ze, tak sa môže zapísaś do školy. Èasto je to len jedno z viacerých detí, ktoré 
rodiny majú. Deti nosia v škole rovnošatu. Ostatné deti, ktoré nechodia do 
školy, musia od malièka pracovaś - napríklad pásś kozy, alebo nosiś vodu na 
hlavách. Ukázala nám ich jednoduché príbytky postavené z hliny a slamy. 
Aj škola je ve¾mi jednoducho postavená. Ide o malú miestnosś s tabu¾ou, 
vo vnútri sú len hlinené steny a podlahy. Sama spomínala, že vodu si 
musia nosiś zo studní na hlavách. Neexistujú tam žiadne sprchy. Umývajú 
sa zriedka, a to v lavóroch napustených vodou. Pranie je tak isto ruèné.
 Bolo skutoène zaujímavé pozorovaś reakcie našich detí. Mnohí vraveli, 
že by tam neprežili...  veï tam nie sú ani tablety. Pýtali sa dokonca, èi slávia 
Vianoce. Zuzka povedala, že deti v rozvojových krajinách Vianoce oslavujú 
tak, že sa slávnostne obleèú a idú do kostola - to sú pre nich Vianoce. 
Deti boli prekvapené, že nedostávajú žiadne darèeky. Napriek tomu, že 

život v týchto krajinách nie je jednoduchý, Zuzka s úsmevom na tvári pre-
zentovala svoju prácu, ktorá ju baví, napåòa a dáva zmysel jej životu. Sme 
vïaèní, že mohla aj deśom v Beckove ukázaś, ako sa aj dnes žije inde a ako 
si máme vážiś školu, vzdelanie a všetko to, èo máme. Nech tento rok nie sú 
tie Vianoce len o tom materiálnom, ale najmä o malièkostiach, ktoré dávajú 
životu zmysel.     PaedDr. Radka Prokopenská

Dobrovo¾níèka Zuzana v našej škole

 Hodina deśom je celoroèná verejná zbierka Nadácie 
pre deti Slovenska. Pomáha deśom, mladým ¾uïom a ich 
rodinám prekonávaś nároèné životné situácie, podporuje 
deti v detských domovoch èi rodiny s postihnutými deśmi. 

 9. 11. 2018 bolo v našej obci možné prispieś do 
pokladnièiek, s ktorými chodili dobrovo¾níci - žiaci 9. 
roèníka našej školy, èím sa aktívne zapojili do organi-
zácie zbierky. Od obèanov Beckova vyzbierali sumu 
193,73 eur. 
 Za všetky príspevky srdeène ïakujeme!

Mgr. Andrea Kreperátová

HODINA DEŤOM
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Spoloèenská kronika
(november - december 2018)

Narodili sa:     Juraj Švec, Romana Maková, Júlia Lenèéšová

55. výroèie sobáša: Anna a Július Kalabovci

Blahoželáme

50 rokov:    ¼ubica Pastíriková

60 rokov:    Eva Zicháèková, Ing. Mária Šuranová,
    Emília Ondrejovièová

65 rokov:    Jana Badžgoòová, ¼ubica Budayová

Rozlúèili sme sa: Jozef Fiedler   AB

1. OSOBNOSTI
• JANUÁR •
Ján Dualský, katolícky kòaz, regionálny historik, nar. sa 6. 1. 1808 v Seni-
ci, pôsobil v Trenèíne, Beckove, zomrel 22. 3. 1881 v Nitre - 210. výroèie 
narodenia. 
• FEBRUÁR •
Jozef Miloslav Hurban, ev. kòaz, národovec, literát, nar. 19. 3. 1817 
v Beckove, študoval v Trenèíne, zomrel v Hlbokom 21. 2. 1888 - 130. výro-
èie úmrtia. Štefan Pilárik, kòaz, spisovate¾, nar. sa v roku 1615 v Oèo-
vej, pôsobil v Trenèianskej Turnej, Trenèíne a Beckove, zomrel 8. 2. 1693 
v Neusalza-Spremberg (Nemecko) - 325. výroèie úmrtia.
• MAREC •
Teodor Bálent, publicista, redaktor, nar. 4. 12. 1871 v Beckove, zomrel 
14. 3. 1938 v Novom Meste nad Váhom - 80. výroèie úmrtia. 
• APRÍL •
Juraj Bobok, ev. kòaz, národovec, cirkevný historik, nar. sa 12. 4. 1768 
v Uhrovci, pôsobil v Trenèíne, Beckove, zomrel 20.1.1834 v Lubine - 250. 
výroèie na rodenia. 
• MÁJ •
Milan Šišmiš, historik, nar. 8. 5. 1938 v Horných Našticiach, pôsobí 
v Trenèíne - 80. výroèie narodenia. Dušan Ilavský, chemik, vysokoškolský 
pedagóg, nar. 21. 5. 1948 v Beckove, pôsobil v Novom Meste nad Váhom 
a Bratislave, zomrel v Bratislave 18. 7. 1995 - 70. výroèie narodenia.
Vojtech Tvrdý, verejný èinite¾, právnik, nar. 11. 10. 1896 v Žiline, pôsobil 
v Žiline, Beckove, Novom Meste nad Váhom a Trenèíne, kde aj zomrel 31. 
5. 1963 - 55. výroèie úmrtia. 
• JÚN •
Ján Nepomuk Beréni, historik, statkár, nar. 14. 4. 1794 v Horných 
Obdokovciach, pôsobil v Beckove, kde aj zomrel 25. 6. 1868 - 150. výro-
èie úmrtia. 
• JÚL •
Ján Kvaèala st., pedagóg, publicista, národný budite¾, nar. 11. 4. 1830 
v Beckove, zomrel 12. 7. 1888 v Petrovci - 130. výroèie úmrtia.
Gejza Bolda, katolícky kòaz, piarista, publicista, prekladate¾, nar. 20. 7. 
1913 v Makove, pôsobil v Prievidzi, Trenèíne, zomrel v Beckove - 105. 
výroèie narodenia. 
• AUGUST •
Samuel Palumbini, básnik, nar. 10. 8. 1668 v Turèianskom Petri, študo-
val v Trenèíne, pôsobil v Adamovských Kochanovciach a Beckove, zomrel 
v roku 1735 v Hajnej Novej Vsi - 350. výroèie narodenia. 
Václav Sokolovec, kòaz, náboženský spisovate¾, nar. 19. 10. 1692 v Bec-
kove, zomrel 16. 8. 1768 v Jure pri Bratislave - 250. výroèie úmrtia. 
• OKTÓBER •
Dionýz Štúr, 2. 4. 1827 v Beckove - 9. 10. 1893 vo Viedni, významný slo-
venský geológ, riadite¾ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, národovec 
- 125. výroèie úmrtia. Ferdinand Foltán, 24. 10. 1908, katolícky kòaz, 
architekt, narodil sa vo Ve¾kých Uherciach. Pôsobil v Prievidzi a v Beckove, 
kde aj zomrel. 110. výroèie narodenia. Karol Lacko, 28. 10. 1938 Nová 
Ves - 13. 7. 2007 Pezinok, akad. sochár, detstvo a mladosś prežil v Becko-
ve - 80. výroèie narodenia 
• NOVEMBER •
Henrich Wiener, lekár, nar. 8. 9. 1899 v Beckove, umrel 11. 11. 1978 
v Topo¾èanoch. 40. výroèie úmrtia. Július Ethey, historik, nar. 18. 11. 1878 
v Dömösi, pôsobil v Èachticiach, kde aj zomrel - 140. výroèie narodenia. 
• DECEMBER •
Dominik Mokoš, kazate¾, misionár, nar. 1718 v Trstenej, pôsobil v Becko-
ve, kde 22. 12. 1776 zomrel - 300. výroèie narodenia. 

2. VÝZNAMNÉ UDALOSTI
1208 - 810. výroèie prvej písomnej zmienky o Beckove 
16. marec 1388 - 630. výroèie návštevy krá¾a Žigmunda na Beckovskom 
hrade a Trenèianskom hrade so Stiborom zo Stiboríc 
16. júl 1388 - 630. výroèie donácie krá¾a Žigmunda Beckovského hradu 
Stiborovi zo Stiboríc
25. január 1423 - 595. výroèie návštevy Beckovského hradu krá¾om Žig-
mundom u Stibora z Beckova     DB

Zdroj: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenèíne, Kalendár výroèí osob-
ností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad 
Váhom a Trenèín v roku 2018. Zostavila Mgr. Petra Dombaiová. 
Zdroj: Itinerár Žigmunda Luxemburského na Slovensku. Bakalárska práca, 
Mária Blahová, 2018. Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, študijný odbor 
História, s. 18 a 29. 

VÝROÈIA V ROKU 2018

 Dòa 29. novembra 2018 sa rodina, 
susedia, bývalí spolupracovníci a pria-
telia naposledy rozlúèili s naším spolu-
obèanom Jozefom Fiedlerom, ktorý 
opustil naše rady vo veku nedožitých 
84 rokov. Celý život pracoval v ÈSAD 
812 Nové Mesto nad Váhom ako vodiè 
v zahraniènej a vnútroštátnej doprave. 

Aktívne sa zúèastòoval brigádnickej èinnosti v prospech 
obce. Do roku 1997 pôsobil aj v po¾ovníckom združení 
v Beckove. Na dôchodku jeho dominantou bolo rybárstvo, 
ktorému sa plne venoval. Bol priate¾skej a veselej povahy. 
Èesś jeho pamiatke!  PH

Rozlúèili sme sa

 Do Siene slávy trenèianskeho 
futbalu v sobotu 17. novembra 2018 
pribudli ïalší traja èlenovia - a medzi 
nimi i tréner našich futbalistov Dušan 
Bartoviè. Slávnostná ceremónia sa 
konala v priestoroch kasární Trenèi-
anskeho hradu a piaty inauguraèný 
veèer pripravili Sieò slávy trenèi-
anskeho futbalu, klub AS Trenèín 
a Trenèiansky samosprávny kraj. 
 Èlenstvo v Sieni slávy trenèian-
skeho futbalu udelili Dušanovi Bar-
tovièovi za významný prínos v oblasti 
rozvoja futbalu v Trenèíne. 
 Dušan Bartoviè sa narodil 4. 
marca 1944 vo Ve¾kých Kosto¾a-
noch. Už v mladých rokoch sa vypra-
coval na skvelého futbalistu, ktorý sa s Jednotou Trenèín dostal do Stre-
doeurópskeho pohára. V roku 1968 hral v olympijskom výbere v Mexiku 
a v roku 1970 dvakrát štartoval za èeskoslovenské A-mužstvo v Prahe proti 
Fínsku a Po¾sku. Za Jednotu Trenèín odohral v I. lige 146 zápasov a strelil 
17 gólov. Vynikal presnými pasmi a v stre¾be z dia¾ky. Ako tréner sa pre-
sadil s hráèmi Hornej Stredy, keï na prelome tisícroèí v priebehu piatich 
rokov postúpili o štyri ligy vyššie. V roku 2016 ukonèil spoluprácu s Novým 
Mestom nad Váhom a od zimy 2017 zaèal pripravovaś beckovských hráèov, 
ktorí pod jeho vedením zažili jedno z najúspešnejších období - v sezóne 
2017/2018 vyhrali 1. miesto v VIII. lige NM dospelí a po troch rokoch sa 
vrátili do VII. Ligy JUH po 20 výhrach, 1 remíze a 1 prehre.   
 Dušan Bartoviè na Dòoch obce 19. augusta 2018 prevzal aj cenu obce 
za futbalový oddiel OŠK Beckov, udelenú beckovského futbalu k 75. výro-
èiu vzniku, za dlhoroènú aktívnu prácu v oblasti športu.      DB 
   Dušan Bartoviè pri slávnostnom zaradení do Siene slávy trenèianske-
ho futbalu. Foto: astrencin.sk 

Gratulujeme trénerovi
našich futbalistov



   Èeská televízia pripravila v roku 2009 
cyklus portrétov významných osobností 
èeskej histórie, ktorých mená sú napísa-
né pod oknami Národného múzea v Pra-
he - Dvaasedmdesát jmen èeské historie 
- a 38. osobnosśou tohto výberu je Jan 
František Beckovský. Filmový dokument 
(14 min.) znovu odvysielala 1. a 2. 11. 
2018 na CTV 2, réžia: Maximilán Petøík. 
   Samozrejme, zaujalo nás jeho meno 
„Beckovský“. O koho ide? Na web-stránke 
CTV sa píše: „O životì významného histo-
rika a duchovního máme jen kusé zprávy. 
Zaøadil se k tìm katolickým knìžím, kteøí 
v protireformaèní dobì, kdy docházelo
u nás k ponìmèování vyšších vrstev náro-

da, pomáhali udržovat národní povìdomí i úctu k rodnému jazyku. Byl 
následovníkem Tomáše Pešiny a Bohuslava Balbína, ke kterému se 
pøímo hlásil jako ke svému pøíznivci, rádci a podporovateli. Jeho ná-
boženské spisy jsou významné svými pøíklady z èeských dìjin, a byly 
proto pro tehdejší ètenáøe dobrým pouèením. Nejen pro své spisy, ale 
také díky rozšíøení Hájkovy kroniky je Jan František Beckovský zajímavý 
i pro dnešní historiky.“
 Jan František Beckovský bol katolíckym kòazom, spisovate¾om, 
historikom a prekladate¾om. Narodil sa v Nemeckom - po 1945 roku 
Havlíèkovom - Brode 18. augusta 1658 do mnohodetnej rodiny tamoj-
šieho remeselníka. Jeho dedom bol Kašpar Sextius Beckovinus, 
v roku 1609 ho poslal rektor Pražskej univerzity do Nemeckého Brodu 
na miesto správcu tamojšej mestskej školy. Jan František zaèal študo-
vaś až v 16 rokoch, kedy navštevoval gymnázium v Nemeckom Brode 
a Brne, od roku 1680 študoval vo Viedni filozofiu a históriu. 
 V tom èase prepukla morová epidémia, Jan František pomáhal pri 
pochovávaní jej obetí (robil evidenciu màtvych), a možno táto skúsenosś 
ho priviedla do mníšskeho rádu - v roku 1685 zložil reho¾ný s¾ub a stal 

sa èlenom Ritíøského øádu køížovníkù s èervenou hvìzdou. V roku 
1688 bol vysvätený za kòaza a stal sa na 11 rokov správcom reho¾nej 
kuchyne v Prahe. Potom, až do konca života, bol správcom ženského 
špitála sv. Anežky Pøemyslovny v Prahe. 
 Neustále sa teologicky vzdelával, popri tom zbieral historické pra-
mene a písal. Staré hrôzostrašné príbehy a povesti, ktoré neskôr lite-
rárne spracoval Alojs Jirásek, najskôr zaznamenal Beckovský. Zaujímal 
sa aj o botaniku - je autorom prvého zachovaného èeského herbára, 
ktorý má 117 listov - a výtvarné umenie, je autorom údajne najstaršieho 
vyobrazenia Nemeckého Brodu (kresba tušom, okolo 1690). 
 Rádové povinnosti v domovskom kláštore mu umožnili cestovaś, 
jeho cesty viedli z Prahy po Èechách a Morave, a èasto až do severné-
ho Uhorska. 
 Je autorom takmer 50 náboženských a historických spisov, z kto-
rých asi polovica vyšla tlaèou. Sú cenné z historického h¾adiska, èasto 
v nich cituje diela, ktoré sa medzièasom stratili. 
 S ob¾ubou spracovával námety z èeských dejín. V roku 1700 mu 
vyšlo prepracované vydanie Kroniky èeské, ktorej autorom bol Václav 
Hájek z Liboèan, a Beckovský ho vydal pod názvom Poselkynì starých 
pøíbìhù èeských, díl I., v ktorej zachoval pôvodnú Hájkovu osnovu, ale 
príbehy znaène prepracoval. Rozpráva o èeských dejinách od najstar-
ších èias do roku 1526. Pripravil aj II. diel, ktorý pojednáva o období 
rokov 1526 až 1715, a ktorý historici ho považujú za hodnotnejší. Dru-
hý diel vyšiel tlaèou až v roku 1879. 
 Jan František Beckovský zomrel v Prahe 26. decembra 1725. 
Ako vlastenecký spisovate¾ uprednostòoval písanie v èeskom jazyku 
pred  nemeckým a latinským. Jeho dielo bolo predovšetkým náuèné, 
nábožensky propagaèné, historické a malo národne obranný význam. 
Záležalo mu na tom, aby jeho èitatelia boli znalí najmä domácich príbe-
hov, ktoré im vo svojom diele a v rodnom jazyku sprístupòoval.   

   Mgr. Dana Badžgoòová
Jan František Beckovský, rytina od Jana Jiøího Balzera, Praha 
1772, s. 50.
Zdroj: Wikipédia.
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Jan František Beckovský 

 Predstavujeme vám len nedávno dokonèený obraz Beckovský 
hrad a jeho autora, amatérskeho výtvarníka Jaroslava Hašáka z Nové-
ho Mesta nad Váhom, 51 rokov. V súèasnosti je živnostník, poskytuje 
služby v oblasti dopravy a vo vo¾nom èase sa venuje iba nedávno znovu 
objavenej ma¾be a kresbe - ma¾uje portréty ¾udí zo svojho okolia, svo-
jich blízkych a krajinu.
 „Kreslím a ma¾ujem to, èo ma zaujme svojou håbkou, snažím sa 
zachytiś a vyjadriś pocity ¾udí. Håbkou rozumiem to, èo nás spája s minu-
losśou, èo má pre nás duchovný odkaz, v èom môžeme nájsś svoje 
korene, svoju históriu, ktorá je sèasti vymazaná, sèasti skreslená. Sku-
toèné hodnoty života by som rád pripomenul, aby sme sa rozpamätali, 
že je dôležité jeden druhého obdarovávaś, nepozeraś iba na povrch, 
na prázdne reèi, neodsudzovaś a snažiś sa vidieś to krásne navôkol, aj 
v nás.“
   Ïalšie jeho obrázky nájdete na fecebookovej stránke Jaroslav - ma¾o-
vanie kreslenie obrazov. Ak budete maś pocit, že odkrývajú aj nieèo 
z vás, nejde o náhodu.   Dana Badžgoòová
Beckovský hrad, 2018, akryl na sololite, 70x50 cm.

Jaroslav Hašák na ceste nielen k Beckovskému hradu

V novembri a decembri sme pre našich èitate¾ov získali 19 nových kníh.
Svetlana Alexijeviè, Poslední svedkovia, Absynt 2018
Toòa Revajová, Rok Sivka ohniváka, Triopublishing 2018
Ján Ulièiansky, Leonardo - kocúr z ulice, Triopublishing 2018, 2. vyd.
Ján Ulièiansky, Max a Lea, Triopublishing 2018
Agnes Martin - Lugand, Šśastie mi uniká pomedzi prsty, Lindeni 2018
Táòa Keleová - Vasilková, Tri sestry, Ikar 2018
Evita Urbaníková, V lete ti poviem, ako sa mám, Mafra Slovakia 2018
Evita Urbaníková, Manželka mi nevadí, Mafra Slovakia 2018
Dominik Dán, List zo záhrobia, Slovart 2018

Lorna Byrne, Modlitby zo srdca, Ajna - Ikar 2018
Juraj Èervenák, Hradba západu 5, Slovart 2018
Peter May, Zamrznuté v èase, Lindeni 2018
William Kent Krueger, Sila odpustenia, Donbosco 2018
Philip Pullman, Kniha prachu 1. La belle sauvage, Ikar 2018
Jostein Gaarder, Vianoèné mystérium, Artforum 2018
Tuula Pere, Lieèimaèka Malvína, Verbarium 2018
Thomas C. Brezina, Tigrí tím - Múmia za volantom, Fragment 2018
Petra Nagyová Džerengová, Hanka a Adam, Verbarium 2018
¼udmila Podjavorinská, Už ho vezú! Mladé letá 2014    DB
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Priatelia a priaznivci histórie, 
dovo¾ujeme si vás osloviś s prosbou o poskyt-
nutie materiálov k nami pripravovanej novej 
expozícii v Kúrii Ambrovec v Beckove. 
 Ak máte akéko¾vek fotografie, nábytok, 
predmety týkajúce sa histórie Beckova, 
a ktoré by ste chceli ponúknuś do zbierok 
Trenèianskeho múzea v Trenèíne, radi ich 
prijmeme.
 Budeme vám vïaèní za každý poskytnu-
tý predmet èi fotografiu.
Kontakt:  Mgr. Kristína Danková, Námestie 
slobody 4, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 
tel.: 032/77 123 39. 

Trenèianske múzeum
v Trenèíne

 Na predvolebných zhromaždeniach, okrem 
množstva iných požiadaviek, niektorí obèania 
žiadali aj bankomat v Beckove. Tento výdoby-
tok modernej doby ešte v našej obci nemáme. 
Banky na umiestnenie svojich bankomatov pre-
ferujú frekventované miesta s vysokou koncent-
ráciou potenciálnych klientov. To je podmienené 
ve¾kosśou obce, prípadne množstvom návštev-
níkov a turistov. Musí byś umiestnený na ¾ahko 
dostupnom mieste pre chodcov, ale aj pre vodi-
èov. Jeho inštalácia musí spåòaś vysoké bezpeè-
nostné parametre.
 V minulosti bývalý pán starosta Pavloviè sa 
maximálne snažil o inštaláciu bankomatu v Bec-
kove, ale vzh¾adom na malý poèet obyvate¾ov 
sa to vtedy nepodarilo. S neustále narastajúcim 
poètom turistov v našej obci by možno niektorá 
banka prehodnotila svoje stanovisko spred desia-
tich rokov a umiestnila by trvalý bankomat aj 
v našej obci. Dôležité je, èi je v našej obci dosta-
toène ve¾ký záujem o túto službu a akú banku 
obèania Beckova preferujú. 
Aké máme možnosti bez bankomatu dnes?
* Maximálne využívaś bezhotovostné platby 
pomocou internetbankingu alebo mobilných apli-
kácií. Pre obèanov, ktorí zatia¾ nenašli odvahu 
používaś moderné technológie, by bolo riešením 
zorganizovaś bezplatný kurz. Mali by ste záujem?
* Na niektoré typy platieb (telefón, elektrika, plyn, 
atï.) je možné si nastaviś inkaso z úètu a máte to 
bez problémov. Využívate túto možnosś?
* Využívanie služby CashBack, ktorá umožòuje 
držite¾ovi platobnej karty výber v hotovosti až do 
výšky 50 € pri platení kartou za nákup v hodnote 
min. 5 € v obchode Coop Jednota. Pri niekto-
rých kartách je táto služba zadarmo, u niektorých 
je spoplatnená. Viete o tejto možnosti?
*  Na pošte máme poštomat. Opäś to môže byś 
bez poplatkov alebo aj s nemalými poplatkami 
pod¾a typu karty. Viete, ako poplatky obmedziś? 
* Poèas Beckovských slávností organizátori 
umiestòujú do areálu - obvykle to býva pri Papie-
ráku - aj bankomat. Je to len na 3 dni, ale možno 
sa vám to bude práve hodiś.
   Alternatívou k bankomatu by bolo aj rozšírenie 
možnosti platobných terminálov u obchodníkov - 
napríklad v lekárni. V Jednote a IMDK konzume 
táto možnosś je. Privítali by ste takúto službu od 
obchodníkov? Ve¾a otázok. Kto má chuś, nech 
odpovie.  ¼ubomír Èikel     

BANKOMAT
 Výstava s názvom Konopné reminiscencie 
predstavuje tvorbu Boženy Adamicovej, rodáè-
ky z Moravského Lieskového, majsterky ¾udovej 
umeleckej výroby. Vo svojich dielach sa snaží 
preniesś krásu moravskolieskovskej a bošáckej 
tradiènej výšivky do svojej tvorby. Sústredila sa 
na využitie tradièného materiálu regiónu, kde 
prevažovalo konopné plátno. Jej prínos v ¾udovej 
kultúre je však výrazný nielen v jej tvorbe, ale aj 
v dlhoroènej výskumnej oblasti ¾udového odevu, 
techník spracovania textilu v regióne a s nimi sú-
visiacich prác, domáckej výroby èi pestovania
a využitia technickej konopy. Dlhodobo prispie-
vala do èasopisu Dorka (1978 - 2005). K téme 
¾udového textilu a spracovaniu konopy siatej 
Adamicovej vyšli dve odborné publikácie: ¼udový 
textil a odev v Moravskom Lieskovom (2000)
a Konopná nostalgia (2011). 
 Spracovanie rastlinných vlákien všeobecne 
patrí medzi základné druhy ¾udovej výroby. Kono-
pa siata (Cannabis sativa L.) patrí spolu s ¾anom 
k najstarším technickým plodinám na Slovensku. 
Zo strednej Ázie sa postupne rozšírila do celé-
ho sveta. V okolí Nového Mesta nad Váhom sa 
využívala pre domácku výrobu konopného plát-
na. Konopa je priadna i olejodarná rastlina - vlák-
no sa využívalo na pradenie a tkanie plátna, zo 
semien sa tlaèil olej, ktorý mal využitie v ¾udovom 
lieèite¾stve.
 Konope sa po trhaní sušili v snopoch a nás-
ledne sa moèili v moèidlách (vodné jamy, stojaté 
vody v jazerách) poukladané v radoch a zaśažené 
kameòmi. Na jeseò sa po vysušení konope naj-
skôr lámali na válove a následne „trepali“ na 
„trlici“. Poèas lámania a trepania sa drevnatá 
èasś odde¾ovala od vlákna a èistila. Po oddelení 
neèistôt (pazderie) sa konope èesali na èesadle - 
„hachli“. Pri èesaní sa vlákno zuš¾achśovalo a roz-
èesalo na viacero jemnejších vlákien. Konope sa 
spracovávalo na priadzu poèas celého zimného 
obdobia. Priadky boli spoloèenskou záležitosśou 
a zaèínali väèšinou v novembri po sviatku sväté-
ho Martina a trvali až do Ve¾kého pôstu. V regi-
óne Nového Mesta nad Váhom priadli väèšinou 
dievèatá a vydaté ženy spoloène, prièom sa 
schádzali buï v jednom dome alebo postup-
ne obchádzali všetky domy v dedine. Úèasśou 
na pradení sa dievèa považovalo za dospelé. 
K prvým nástrojom k spriadaniu priadze patria 
vreteno a praslen. Vreteno slúžilo na navíjanie 
priadze a praslen ho na konci zaśažil. Neskôr 

boli vystriedané kolovratom, nie je však známe, 
kedy vznikol. V západnej Európe sa zaèal vo väè-
šom používaś v 16. storoèí. Na Slovensku je jeho 
rozšírenie datované približne do 19. a 20. sto-
roèia (B. Adamicová, Konopná nostalgia, 2011). 
Súèasśou kolovratu je praslica, na ktorú sa pri-
pevòoval kúde¾ alebo povesno. Výzdoba praslíc 
korešpondovala so vzormi výšivky na ¾udovom 
odeve. K najzdobenejším v regióne patrili prasli-
ce medzi Novým Mestom nad Váhom a Piešśan-
mi, v obciach, kde sa vyskytovala piešśanská 
varianta ¾udového odevu.
 Výstavu dopåòajú predmety zo zbierok Tren-
èianskeho múzea v Trenèíne s jednotlivými opis-
mi prác spracovania konôp, ktoré majú priblížiś 
nároèné práce našich prastarých mám a pra-
covný postup vzniku odevu z konôp. Autorkou
a kurátorkou výstavy je Mgr. Andrea Lazarèíková, 
etnologièka, TM v Trenèíne, odd. Podjavorinské 
múzeum.
 Výstava bude verejnosti sprístupnená do 29. 
marca 2019, od pondelka do piatka v èase od 
8:00 do 14:00. Zároveò je verejnosti sprístupne-
ný unikátny pohyblivý Betlehem, ktorý je dielom 
Mariána Mikulca, rodáka zo Zemianskeho Pod-
hradia.
Srdeène všetkých pozývame.

 Mgr. Kristína Danková, historièka,
TM v Trenèíne, odd. Podjavorinské múzeum

Mgr. Patrícia Maòáková, archeologièka,
TM v Trenèíne, odd. Podjavorinské múzeum
Pradenie v Moravskom Lieskovom, 1947.
Zdroj: archív Trenèianskeho múzea v Trenèíne.

KONOPNÉ REMINISCENCIE

 Je tomu 25 rokov, èo obec za 
pomoci obèanov a organizácií (po¾ov-
níci, rybári, športovci, dôchodcovia) 
vybudovala miesto dôstojnej rozlúèky. 
Bolo to posledné miesto, kde obèania 
kolektívne spolupracovali a považovali 
to v obci za samozrejmé. Bez nároku 
na mzdu, obec poskytla obèerstvenie 
a stravu. V súèasnej dobe zaèína dom 
smútku chátraś, treba ho obliecś do 
nových náterov a riadne vyèistiś. Je to 
miesto, pod¾a ktorého nás hodnotia 
obèania obcí, miest z celého Sloven-
ska i zahranièia. Sme v Európe, preto 
nám na reprezentácii musí záležaś.  PH

Dom smútku



 Tento rok sa hradné brány pre verejnosś uzavreli 18. novembra. Keïže 
zimy v ostatných rokoch nie sú ve¾mi výrazné, tak sme sa rozhodli daś k dis-
pozícii možnosś návštevníkom pozrieś si hrad aj v období od 18. novembra 
2018 do 8. marca 2019, kedy je hrad štandardne uzavretý. Poèas mesia-
cov november - marec bude hrad otvorený na objednávky pre skupiny nad 
15 osôb. 
 Sezóna 2018 bola z mnohých uh¾ov poh¾adu ve¾mi nároèná. Došlo k 
viacerým zmenám, ktoré v koneènom zúètovaní priniesli svoje ovocie. Po 
skoro štyroch rokoch pôsobenia na pozícii kastelána hradu odišiel na vlast-
nú žiadosś Rudolf Reif. Aj vïaka jeho èinnosti sa podarilo hrad dostaś do 
pozície, v ktorej ho preberal súèasný kastelán ¼uboš Mordin. Ten tak mal 
na èom stavaś a pokraèovaś v úspešnej obnove hradu. 
 Po prvýkrát v histórii združenia sa podarilo vyèleniś a investovaś nemalé 
finanèné prostriedky aj do obnovy hradu, a nie len do údržby a programu. 
Preto aj stavebnú èinnosś v roku 2018 rozde¾ujeme z h¾adiska investora a 
obdobia. V jarných mesiacoch sa nám podarilo zrealizovaś dve zásadné 
investície. Prvou z nich bola výroba a osadenie vstupných dverí do kaplnky 
a na emporu. Toto bol základný predpoklad pre cie¾, ktorý sme si predsavza-
li v tomto roku, a to uzavretie kaplnky z dvoch strán. Na celkové uzavretie 
západnej steny sme museli èakaś až do októbra, kedy sa podarilo inštalovaś 
kruhové okno, tzv. rozetu. Východná strana bola uzavretá už v máji, a to 
osadením imitácie ruène vyrábaného skla, ktoré má špecifickú štruktúru 
a vieme, že ho bolo možné vyrobiś už v období 14. storoèia. Tým sa však 
práce v kaplnke zïaleka nekonèili. Vïaka obci, ktorá èerpala z Minister-
stva kultúry, z programu Obnovme si svoj dom, z podprogramu 1.1. a 1.4., 
bolo možné v kaplnke zakonzervovaś ståpy gotickej klenby, oèistiś steny od 
nánosov a nedostatkov z obdobia rekonštrukèných prác v sedemdesiatych 
rokoch minutého storoèia. Súèasne sme konzervovali korunu múru kaplnky 
z poh¾adu od sakristie a samotnú stenu paláca a sakristie s tromi oknami 
otoèenú na východnú stranu. 
 Poèas leta sa nám podarilo zrealizovaś èiastoènú evidenciu kamenných 
èlánkov. Vytvorili sme pochôdznu plochu v hlavnej veži, tzv. donjon, kde 
sme všetky zaevidované a nafotené èlánky presunuli a uskladnili v suchom 
priestore. Tam budú k dispozícii pre ïalšie reštaurátorské využitie. 
 V jesenných mesiacoch potom práce pokraèovali najskôr v Severnom 
paláci spevnením kamennej klenby klinovaním a škárovaním v západnej 
èasti. Nasledovne sme sa presunuli na dolné nádvorie, kde sa domuroval 
oporný múr pod schodiskom a spravila sa odvodòovacia drenáž obvodové-
ho hradobného múru od expozièných domèekov k zadnej drevenej bráne. 
 V neposlednom rade sa nám spoloèným úsilím podarilo s obcou Bec-
kov zrealizovaś opravu prístupovej cesty na hrad. Pevne veríme, že túto 
investíciu ocenia nielen bežní návštevníci, ale najmä rodièia s koèíkmi alebo 
imobilní návštevníci. Vïaka ceste je dnes možné tvrdiś, že hrad je èiastoè-
ne, a to v priestore dolného nádvoria, prístupný aj pre vozièkárov. 
 K stavebnej èinnosti na hrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiat-
kou, patria aj rôzne výskumy. Tento rok sme zrealizovali dva ako prípravu 
pre budúce práce na hrade. Jedným z nich bol historicko-architektonický 
výskum sakristie. Zámerom je nasledovné uzavretie kaplnky z južnej strany. 
A rovnaký výskum Západného paláca. 
 Po šiestich rokoch sa nám podarilo dokonèiś zámer výroby faximí-
lie Beckovskej madony. Predlohou pre jej výrobu bola kópia zapožièaná 
z dekanátu v Novom Meste nad Váhom, za èo vïaèíme najmä dekanovi 
Èaputovi, bez ktorého by sa toto dielo nepodarilo. Spolupráca prebiehala 
aj na úrovni medzištátnej, a to priamo s Koryèanmi, kde sa nachádza v 
súèasnosti originál tejto sochy. Po slávnostnom posvätení a procesii bola 
19.8. Madona vynesená do hradnej kaplnky, kde ju budú opäś môcś obdi-
vovaś v pôvodnom priestore všetci návštevníci hradu. 
 Z h¾adiska programovej štruktúry sme sa zamerali primárne na cie¾ovú 
skupinu rodiny s deśmi. Preto aj väèšia èasś programu bola tomu podmiene-
ná. Hrad od konca apríla do zaèiatku septembra obsadili „Draci a drakobij-
ci“. Výstava od èeského umelca Aleša Drašnara bola umiestnená v pries-
tore novootvoreného donjonu a dvoch pivnièných priestoroch Západného 
paláca. Poèas leta sme potom vytvorili tzv. Hradné hospodárstvo. Prevažná 
èasś bola situovaná na dolnom nádvorí. Na hrade sme mali približne dva-
násś zvieratiek a viac ako pätnásś dravcov. Súèasśou „hradného hospodár-
stva“ potom boli prehliadky s kàmením zvieratiek, jazdy na poníkovi ako aj 
sokoliarske vystúpenia na dennej báze. 
 Poèas sezóny 2018 sme zrealizovali viac ako 42 programov alebo 
podujatí pre našich návštevníkov. Hrad sme otvorili poèas víkendov už v 
mesiaci marec, a to na Medzinárodný deò žien 8. marca. Ak bude dob-
ré poèasie, tak by sme v tejto tradícii radi pokraèovali aj v nasledujúcom 
roku. 

 Ve¾mi úspešná z h¾adiska návštevnosti bola Ve¾ká noc. Poèas štyroch 
dní hrad navštívilo skoro 6700 návštevníkov. Z toho len v pondelok ich bolo 
cez 2500, èo je na náš hrad denný rekord. Do realizácie boli zapojení 
všetci zamestnanci hradu, ale znaènou mierou nám pomohli aj deviataci zo 
základnej školy v Beckove, za èo im patrí ve¾ká vïaka. 
 Okrem už spomínaného Hradného hospodárstva a výstavy Drakov a 
drakobijcov sme do programu zaradili viacero noviniek. Prvou z nich bolo 
napríklad víkendové podujatie Canraft Outdoor Fest v apríli. Poèas tohto 
podujatia sme na hrade privítali cestovate¾ské osobnosti Slovenska, akými 
sú miestny rodák Peter „Becko“ Ondrejoviè, Miroslav Dušek, Pavol Barabáš 
a mnohí ïalší. Výstavu fotografií Petra Ondrejovièa potom mohli návštevníci 
obdivovaś od tohto podujatia až do konca októbra na hornom hrade. 
 Novinkou boli rôzne animaèné programy ako napríklad Stiborove patá-
lie so šašom Beckom, Ako poklad Becko stratil, Šarkaniáda alebo hrané 
prehliadky pre deti, Drak v studni. Jednou z hlavných tém sezóny boli opäś 
Stiborovci. Tento rok sme oslávili 630 rokov od udelenia donaèných 
práv Stiborovi zo Stiboríc na hrad Beckov (na foto). Štandardne úspeš-
né boli podujatia remeselného charakteru ako Medový víkend alebo Dni 
kováèskych majstrov alebo Duša dreva. 
 Zaujímavosśou potom bolo vystúpenie predstavite¾ov parkúru a free-
runingu s atraktívnym programom pod názvom Assassíni na Beckove. Po 
dvojroènej odmlke sa nám podarilo opäś zaradiś do programu letné kino pod 
názvom Hradný biograf. Návštevnícky atraktívne boli aj veèerné programy 
ako noèné prehliadky O èom hradné múry šepocú, Temné múry beckov-
ské alebo veèerné podujatie Vo víne sú hviezdy. Toto podujatie nebolo len 
o ochutnávaní vína a dobrej hudbe, ale aj o veèernom spoznávaní hradu z 
poh¾adu známych, ale aj neznámych povestí a, samozrejme, sledovaním 
hviezdnej oblohy. Úspešný bol aj veèerný koncert Cigánskych Diablov na 
dolnom nádvorí, ktorý navštívilo okolo 400 návštevníkov.
 Zaujímavou novinkou potom bolo aj jesenné podujatie Jesenný piknik 
na hrade spojené s prezentáciou hmotného kultúrneho dedièstva Beckova 
poèas Európskych dní kultúrneho dedièstva. Poèas druhého septembrové-
ho víkendu sa nám pod názvom Beckov pre všetkých podarilo spoloèným 
úsilím s bratmi františkánmi, pátrami Felixom a Egidom, otvoriś pre verej-
nosś kláštorný kostol Sv. Jozefa Pestúna, farský kostol Sv. Štefana Krá¾a 
a za pomoci súèasného starostu obce pána Hladkého evanjelický kostol. 
Súèasśou podujatia potom boli aj hrad, židovský cintorín a malý skanzen 
Bubeland za hradom. Zámerom bolo aspoò èiastoène prezentovaś bohatú 
históriu Beckova, èo sa nám aj podarilo.
Závereènou bodkou za sezónou 2018 bola už tradiène Hradná zabíjaèka. 
 Od 8. marca do 18. novembra prešlo hradnými bránami dovedna 
74.198 návštevníkov. Oproti ostatnému roku je to nárast o 17.205 návštev-
níkov. Percentuálne viac ako 30 % rast. Ponuka tento rok bola skutoène 
bohatá. Prialo nám aj poèasie. Podstatné však je, že bez nasadenia všet-
kých ¾udí, ktorí túto sezónu tvorili, zabezpeèovali a starali sa o spokojnosś 
našich návštevníkov, by sa to urèite nepodarilo. Za èo im všetkým patrí 
ve¾ká vïaka. 
 Už dnes pracujeme na príprave budúcoroènej sezóny. Verím, že bude 
opäś aspoò tak úspešná ako tohtoroèná a prinesie množstvo zaujímavých 
noviniek, zážitkov, osvety a zábavy pre všetkých návštevníkov hradu Bec-
kov.  Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾,

Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov
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 S príchodom novembra, a hlavne decembra, sa príroda ukladá na 
zimný spánok. Keïže prichádzajú chladné dni, chceme si priniesś jej 
kúsok do našich domovov a oblokov. K nim sa viažu vône, zvyky a tradície. 
 Medzi vždyzelený krík patrí cezmína kríèková. Jej èervené plody 
v tomto období pripomínajú stratené svetlo a slnko, pod¾a tradície sa má 
cezmína preniesś cez prah do domu po zimnom slnovrate. Vyniesś by sa 
mala v noci pred tromi krá¾mi. A keïže sa do nej ukrývajú zimné víly, tie sa 
hostite¾ovi domu, do ktorého boli prinesené, štedro odmenia. 
 Popínavý breètan poznáme po typickej vždyzelenej farbe. Vïaka tejto 
farbe symbolizuje znovuzrodenie. Aj teraz vidíme múry domov obrastené 
breètanom. Traduje sa, že títo ¾udia veria v jeho ochrannú silu. 
 S vianoènými sviatkami a zimným slnovratom si ¾udia vyzdobujú svoje 
domy imelom. Táto rastlina je u mnohých národov považovaná za symbol 
svetla. Imelom sa na Vianoce zdobia vchody do domov a má svoje miesto 
v dome poèas celých Vianoc. 
 Aké by to boli sviatky bez jablka? Jablko niekde považujú za sym-
bol nesmrte¾nosti a slnka. Kedysi sa jablkami zdobil vianoèný stromèek. 
Teraz by skôr nemalo chýbaś v košíku na vianoènom stole. 
 Ako sa približujú Vianoce, prichádza èas poobzeraś sa po nejakej jed-
lièke. Ona symbolizuje dlhý život i znovuzrodenie. Ak ju prinesieme domov 
a ozdobíme, stane sa z nej vianoèný stromèek. Tento zvyk sa rozšíril 
koncom 18. storoèia a zaèiatkom 19. storoèia a pretrváva až dodnes. 
 Na Nový rok si všetci želáme zdravie a šśastie. Pri tejto príležitosti si 
¾udia zvyknú podarovaś štvorlístok. Je to najznámejší ¾udový talizman, štyri 
lístky vyjadrujú štyri dary - pokoj, zdravie, lásku a bohatstvo. Ešte cennejší 
je päślístok èi sedemlístok, ktorý má prinášaś šśastie naveky. Želám vám 
ve¾a šśastia pri h¾adaní sedemlístka.  ¼P

Vianoce

   K Vianociam je zvykom posielaś si vianoèné pozdravy. I keï niektorí dáva-
jú dnes prednosś posielaś sms-ky, nájdu sa aj takí, èo píšu poh¾adnice. 
Obèas aj takéhoto znenia.
   Blížia sa krásne chvíle vianoèné, v láske, šśastí, harmónii, prežite ich 
spoloène. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa darí.
   Nech sa Vám splnia tajné priania, anjeli nech Vaše cesty chránia, pro-
blémy nech sa od Vás stratia. Nech sa starosś všetka zruší a nech vládne 
pokoj v duši. Èo bolelo, nech zahojí sa, èo tešilo, nech zdvojí sa. Aby boli 
v novom roku iba slzy šśastia v oku. 
   Letí k tebe darèek z neba, je v òom všetko, èo ti treba, šśastie, zdravie, 
pokoj, láska, neha... Ježiško má rád aj teba. Každú slznú kvapôèku pre-
mení ti na vloèku. 
   Takto na dia¾ku hádžem pod tvoj stromèek všetko zdravie, šśastie a lásku 
svetu. Tak si to váž a niè nepokaz.      ¼P

Vianoèné pozdravy 
   Na Barboru, èo je 20 dní pred Štedrým dòom, sa odrezávala vetvièka 
z èerešne. Dala sa do vody a èakalo sa do Vianoc, až vykvitne. Tento 
zvyk nám mal pripomínaś príchod svetla, ale aj èas zimného slnovratu. 

Ak chcete túto tradíciu vyskúšaś, 
odrežte vetvièku širokým plo-
chým rezom, aby bola schopná 
nasávaś èo najviac vody. V teplom 
okne nám potom krásne rozkvit-
ne. Pranostika hovorí, že na ko¾ký 
deò po Barbore vetvièka rozkvit-
ne, to¾ký mesiac v nasledujúcom 
roku bude najšśastnejší pre rodi-
nu. Èo môžeme ešte odrezaś, 
okrem èerešne? Zlatý dážï, sliv-
ku, kalinu, ale aj jabloò.     ¼P
   Rozkvitnutá ratolesś od nášho 
rodáka Ladislava Medòanského 
z roku 1870, v apríli na budúci 
rok si pripomenieme 100. výro-
èie umelcovho úmrtia.

Rozkvitnú na Vianoce

 Koniec novembra a prichádzajúci december nám oznamujú, že zaèí-
najú predpôstne dni - advent. Zaèínajú  Katarínou, tento deò bol dòom 
posledných zábav. V období od Kataríny do Štefana, druhý sviatok vianoè-
ný, boli zábavy zakázané. 
 Na Ondreja sa robili rozlièné veštby. Dievèatá sa  snažili zistiś, èo ich 
èaká v láske. Lialo sa olovo, varili halušky s lístkami, na ktorých boli napísa-
né mená nastávajúcich, triasli sa ploty a z ktorej strany zaštekal pes, odtia¾ 
prišiel ženích. 
 Ani Barbora nám neostala niè dlžná, na Barboru chodili ženy po domoch 
v bielom obleèení s husacím krídlom. Ometali, no neraz dostali i mládenci 
od nich, ak neboli poslušní. 
 Mikuláš je dòom, kedy sa skoro všetci obdarúvajú. Tí poslušní si nájdu 
ráno sladkosti a èokoládu vo vyèistených topánkach, a tí ostatní, èo nepo-
slúchali, zase uhlie èi varechu. 
 Na Luciu sa upratuje celý dom. Vymetajú sa tiež kúty a vyháòajú zlí 
duchovia. V tento deò by sa nemalo nikomu niè dávaś, ani požièiavaś, hlav-
ne nie po západe slnka. Keïže je to pár dní pred Vianocami, je najvyšší èas 
na kupovanie darèekov, vianoèného stromèeka a vianoèného peèiva. 
 Èo dodaś? Snáï len, aby ste tieto adventné dni prežívali v pohode, 
zdraví a vychutnali si neopakovate¾nú atmosféru decembra pri tradiènom 
peèení v kruhu najbližších.     ¼P

Pomaly zabudnuté zvyky

Aká zima v decembri, také leto v júni. 
Keï je blatnatý december, potom je blatnatý celý rok. 
Mierny december - mierna celá zima.

Január je zaèiatkom roka, ale vrcholom zimy. 
V januári slnko svieti na mráz. V januári slnko ide k letu, zima k mrazu. 
Január tuhý a chladný neuškodí ozimine, ak dobre sneží. 

   Vybral ¼ubomír Paulus

Decembrové a januárové
pranostiky
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 Adela Ondrejovièová, 28 rokov, na jar t. r. prestúpila z profesionálnej 
americkej organizácie IFBB Professional League do novovzniknutej európ-
skej IFBB Elite PRO. 
 Naša najúspešnejšia profesionálna bodyfitneska trikrát súśažila aj 
v americkej PRO Figure Olympia, obsadila 14., 12. a 13. miesto, ale do 
prvej desiatky sa jej nepodarilo dostaś, tá bola doménou len Amerièaniek 
a americkí rozhodcovia uprednostòovali domáce pretekárky. Piate mies-
to na San Marino PRO napokon rozhodlo o jej prestupe do organizácie 
IFBB Elite PRO. Americká súśaž prechádza viac do ženskej kulturistiky ale-
bo physique, kde sú pretekárky svalnatejšie, pózy tvrdšie, ale v Elite PRO 
uprednostòujú eleganciu postáv a pózovania, kde nadmerné svalstvo je 
neželate¾né. Adela si vybrala smer, ktorý jej viac vyhovuje. A urobila dobre. 
Výsledky sa dostavili, osemkrát sála na stupni víśazov!
 V sobotu 17. 11. 2018 sa v èínskom Pekingu uskutoènili prvé Elite PRO 
Majstrovstvá sveta v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s physique, 
v reprezenaènom tíme Elite PRO Slovakia bola aj Adela, ktorá na súśaži zís-
kala prvé miesto ako najlepšia bodyfitneska Elite PRO. 
 A v nede¾u 18. 11. 2018 zvíśazila aj na pohárovej súśaži Elite PRO 
Beijing v Èíne. Pre tento rok to bola jej  posledná súśaž. Nezabúdame na 
to, že toto všetko sa zaèalo pod vedením trénera Pa¾ka Jarábka z Beckova. 
Adela plánuje súśažiś aj v budúcom roku. 
 Spýtali sme sa, aké aktivity, popri príprave na súśaže, ešte robí 
v oblasti fitnes. Keïže pracujem ako fitnes trénerka, vo fitku som celý 
deò. Okrem mojich tréningov sa venujem klientom, ktorí si chcú upraviś 
hmotnosś, vyformovaś postavu, robím jedálnièky na mieru. Pripravujem aj 
pretekárov na súśaže, nielen tréningovo, ale nacvièujeme aj pózing a pre-
zentácie. Pripravujem mužov aj ženy. Na Slovensku robím už aj rozhodkyòu 
na súśažiach. Fitnes je životný štýl a zatia¾ môj život. 
 Adelka, èo je śažšie, disciplína v stravovaní, alebo vytrvalosś 
pri tréningu? Urèite pri príprave na vrcholové súśaže je śažšie dodržiavaś 
stravu. Tréningy pri troche pevnej vôle sa dajú zvládnuś. Ale strava - to je 
zložité. Pred súśažami, keï už nemáte skoro žiadne sacharidy, sníva sa vám 
v noci o èokoládovo-š¾ahaèkových zákuskoch, a po zobudení rozmýš¾ate 

chví¾u, èi ste ich naozaj zjedli a èi netreba ísś okamžite do fitka zhodiś to. 
Vždy sa teším deò pred súśažou na „cukrovaèku“, hlavne na varené zemia-
ky. Ale aj to si musím daś ve¾ký pozor, aby ich nebolo ve¾a, pretože už som 
zažila, že mi potom bolo riadne nevo¾no.
   Želáme pevné zdravie, vytrvalosś a plno úspechov v novom roku!

Súśaže v roku 2018, na ktorých 
Adela získala 1. miesto:
• Grécko
NAFPLIO IFBB ELITE PRO 2018,
marec 2018
• Slovensko
ELITE PRO SLOVAKIA 2018
Nitra, apríl 2018
• Afrika
ARNOLD CLASSIC AFRIKA 2018, 
Johanesburg, máj 2018
• Španielsko
ELITE PRO MADRID 2018,
máj 2018
• Portugalsko
ESPINO PORTUGAL 2018,
jún 2018
• Fínsko
NORDIC ELITE PRO 2018,
Lahty, október 2018
• Èína
MAJSTROVSTVÁ SVETA ELITE
PRO 2018, Peking, 17. 11 2018
• Èína
ELITE PRO BEIJING 2018,
Peking, 18. 11 2018
Foto: FB Adely Ondrejovièovej

DB/JO

Adela - majsterka sveta Elite PRO 2018

 Dòa 1. 7. 2018 sa na motokrosovej dráhe Motoklubu 
Beckov uskutoènili Majstrovstvá Slovenska v motokro-
se, na ktorých sa zúèastnila aj naša najlepšia zjazdová 
lyžiarka Petra Vlhová. Foto: Motoklub Beckov    PH

Petra Vlhová v Beckove

 Vážení spoluobèania, dovo¾ujem si vás upozorniś, že okolie Váhu a celý 
extravilán obce, do ktorej patrí aj pretekárska dráha, sú po¾ovná plocha, 
za ktorú PZ Hurban Beckov odvádza daò, ako aj nájomné za výkon práva 
po¾ovníctva. Na ploche okolo Váhu môžu výcvik po¾ovne upotrebite¾ných 
psov v zmysle predpisov prevádzaś títo èlenovia nášho združenie: Ing. Ján 
Pavloviè - pes Bundy, Ján Tekula - pes Sorty, Eugen Jurovich - psy Christy 
a Biny, Miloš Gúèik - pes Tores. Aby výcvik na tejto ploche prebiehal len 
pod¾a potrieb po¾ovníctva, zodpovedá p. Eugen Jurovich.  
 Viacerí obèania obce si zadovážili mladých psíkov, a to stavaèe vhodné 
pre výkon po¾ovníctva, ktoré majú vžité vlohy pre prinášanie, vystavovanie 
a durenie. Bežný obèan so psíkom tieto disciplíny vykonávaś nemôže. Do 
prírody aj k povodiu Váhu s nimi choïte po komunikácii a psíka majte vždy 
na vodítku, aby ste ho mohli ovládaś. Za pochopenie ïakujeme. Treba, aby 

sme sa rešpektovali v prírode Beckova v zmysle platných predpisov a využili 
chotár k vlastnej relaxácii. 
 Zároveò vám v mene výboru a èlenskej základne PZ Hurban Bec-

kov želám vianoèné sviatky prežité 
v pokoji a láske a v novom roku ve¾a 
šśastných dní.
   To isté želáme novozvolenému sta-
rostovi obce a obecnému zastupi-
te¾stvu - želáme im len samé úspechy 
v ich štvorroènej dobe spravovania 
našej obce. Pavol Hladký,

po¾ovnícky hospodár 
Weimarský stavaè, Zdroj foto: Wikipédia 

Správanie sa na po¾ovných plochách

 Ako prezident a ešte aktívny hráè hodnotím jesennú èasś až na malé výnimky ve¾mi 
dobre, nako¾ko mužstvo dospelých postúpilo do vyššej súśaže a pod vedením nášho 
skúseného trénera p. Bartovièa a nových hráèov, ktorí cez leto posilnili naše OŠK - 
Jakub Bonèo, Pavol Hanták, Dominik Fraòo, Martin Majerník a Daniel Majerník - sa nám 
darilo ve¾mi dobre a vo ve¾mi silnej konkurencii sme obsadili ve¾mi pekné 4. miesto, za 
èo by som chcel trénerovi a, samozrejme, hráèom poïakovaś. 
 Zimnú prípravu by sme chceli zaèaś hneï na zaèiatku januára a posilniś mužstvo 
aspoò o dvoch kvalitných hráèov, odohraś nejaké prípravné zápasy, aby sme na jarnú 
èasś boli dobre pripravený. 
 Èo sa týka našich malých žiakov, sme opäś ve¾mi spokojní aj s umiestnením v tabu¾ke, 
kde skonèili po jeseni na krásnom 3. mieste. Majú ve¾kú chuś trénovaś, a preto sa im 
budeme snažiś vytvoriś èo najlepšie podmienky èi už v trénerskej otázke, ale aj v materiá-
lovej (nové teplákové súpravy, lopty atï.). Dúfam, že sa im bude aj naïalej dariś tak ako 
doteraz. Žiaci by mali tiež zimnú prípravu zaèaś zaèiatkom januára. 
 Touto cestou by som chcel celému OŠK, OcÚ, všetkým pracovníkom a poslancom 
popriaś krásne prežitie vianoèných sviatkov, aby sme sa v novom roku všetci v zdraví 
opäś stretli a dôstojne reprezentovali našu obec.

   David Kaèerek, prezident OŠK Slovan Beckov

OŠK - jesenná èasś 

Z¾ava vlastníkZ¾ava vlastník
dráhy Peter Èikeldráhy Peter Èikel

a Petra Vlhová a Petra Vlhová 
s jej tímom.s jej tímom.
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Mikuláš prišiel do Beckova v sobotu 8. decembra 2018
krátko po 15. hodine. Všetky deti boli dobré!

Foto: JŠ


