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Slovo na úvod 

 

Rok 2013 bol ďalším úspešným rokom pre našu obec.  Koniec sveta 21.12.2012 nenastal, ako sa 

aj dalo čakať – čo by niektorí ľudia neurobili pre vlastnú slávu (!), a tak sme prežili 365 dní roka 

2013 v zdraví i chorobe, v práci i doma, sami i v kruhu rodiny či priateľov – teda tak, ako to  bolo 

po všetky predchádzajúce roky a bude v nasledujúce roky – aspoň dúfame. Výnimočnou 

udalosťou v kresťanskom svete bolo koncom zimy odstúpenie pápeža Benedikta XVI. a zvolenie 

nového pápeža Františka. Celoštátne sa koncom roka uskutočnili voľby do vyšších územných 

celkov a v lete sme si pripomenuli  1150. výročie príchodu vierozvestcov Konštantína 

a Metoda na Veľkú Moravu. V obci sa pokračovalo v rekonštrukcii hradu a v oprave niektorých 

objektov vo vlastníctve obce. Dá sa povedať, že všetko fungovalo ako obvykle. Neudiali sa, 

našťastie, žiadne katastrofy v dôsledku zavinenia prírodou alebo človekom. Vďakabohu. Rok ako 

každý iný. 

Kronikárka obce 

 

Foto č. 1 – jarný Beckov 26.4.2013 © DB 
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UDALOSTI Z DOMOVA A ZO SVETA 

1. január – Košice sa stali Európskym hlavným mestom kultúry (spolu s francúzskym Marseille). 
11. január a 12. január - prvé kolo historicky prvej priamej voľby prezidenta Českej republiky; 
25. január a 26. január - za prezidenta Českej republiky bol v druhom kole zvolený Miloš Zeman. 
11. február – pápež Benedikt XVI. oznámil svoju rezignáciu s platnosťou od 20. h 28. februára 2013; 

13. marec – bol zvolený pápež František; 
2. máj – do obehu bola uvedená 
nová séria eurobankoviek 
Európa, výdaj začína nominálnou 
hodnotou 5 eur; 
30. jún – konalo sa finále Pohára 
konfederácií FIFA 2013, v ktorom 
zvíťazilo mužstvo Brazílie; 
1. júl – Chorvátsko sa stalo 28. 
členským štátom Európskej únie; 
5. – 7. júl 2013 – oslavy 1150. 
výročia príchodu Konštantína 
a Metoda na Veľkú Moravu; 
3. november – vzácne hybridné 
zatmenie Slnka; 

9. november – voľby do orgánov samosprávnych krajov – 1. kolo – 
za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený  Jaroslav Baška, SMER-SD, získal 43 745 
hlasov. 
Foto č. 2  Pápež Benedikt XVI. (Zdroj: Wikipedia) a Foto č. 3 Pápež František (Zdroj: Wikipédia) 
 

Povodne na Slovensku v roku 2013 
Povodne v strednej Európe v roku 2013 nasledovali po výdatných zrážkach na konci mája a začiatku júna. 
Zasiahli oblasti Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Švajčiarska. Na 
Slovensku sa vylial Dunaj a spôsobil záplavy v oblasti Bratislavy, kde postihol predovšetkým miestnu časť 
Devín. Hladina Dunaja dosiahla výšky 10,34 m a prietok 10 735 m3/s. Bratislavský primátor Milan Ftáčnik 
vyhlásil v slovenskej metropole mimoriadnu situáciu. Na strednom Slovensku bola povodňová situácia v 
niekoľkých obciach, medzi nimi v Dolnom Badíne a Očovej. Na Považí po náhlom lejaku 7. júna v obci 
Košeca (okres Ilava) bolo zaplavených viacero domov.  
 

Významné úmrtia 
4. január – Jozef Kočiš, slovenský historik a archivár (* 1928) – napísal knižku Od Čachtíc po Strečno 
(Osveta 1989), kde píše aj o Beckovskom hrade, s. 33-44; alebo Alžbeta Báthoryová a palatín Thurzo 
v niekoľkých vydaniach (naposledy Knižné centrum 2007); 
2. augusta - Jozef Adamovič, slovenský herec, režisér a pedagóg náhle zomrel vo veku 74 rokov. Po 

ukončení štúdia na VŠMU (1960) sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), v ktorom pôsobil 

až do roku 1990. Vytvoril približne 70 divadelných postáv. V 80-tych rokoch spolu s manželkou Božidarou 

Turzonovovou navštívili aj našu obec.   

Zaujímavosti 

Najpopulárnejšie meno pre novonarodené deti v SR bolo v roku 2013 u dievčat meno Sofia a u chlapcov 

Jakub. Ďalšie obľúbené mená boli Nina, Natália, Nela, Viktória, Ema a u chlapcov Adam, Samuel, Lukáš, 

Martin, Tomáš a Michal. Najfrekventovanejším krstným menom na Slovensku u žien zostáva Mária – 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://sk.wikipedia.org/wiki/11._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/12._janu%C3%A1r
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http://sk.wikipedia.org/wiki/11._febru%C3%A1r
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http://sk.wikipedia.org/wiki/13._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28p%C3%A1pe%C5%BE%29
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Eurobankovky
http://sk.wikipedia.org/wiki/30._j%C3%BAn
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1r_konfeder%C3%A1ci%C3%AD_FIFA_2013_%E2%80%93_Fin%C3%A1le
http://sk.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlske_n%C3%A1rodn%C3%A9_futbalov%C3%A9_mu%C5%BEstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/1._j%C3%BAl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chorv%C3%A1tsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_%C3%BAnia
http://sk.wikipedia.org/wiki/3._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zatmenie_Slnka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%A1%C5%BEky
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ft%C3%A1%C4%8Dnik
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mimoriadna_situ%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Bad%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dov%C3%A1
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http://sk.wikipedia.org/wiki/4._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Ko%C4%8Di%C5%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1928
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máme viac ako 329 000 jeho nositeliek (ďalšie sú: Anna, Zuzana, Katarína, Helena, Eva, Jana) a u mužov 

sú najčastejšie mená Ján, Jozef, Peter, Štefan, Michal, Martin a Milan. 

Bezpečnosť na cestách 

V roku 2013 zahynulo na cestách Slovenska najmenej osôb v histórii - 223. Uviedol to 3.1.2014 minister 

vnútra SR Róbert Kaliňák. V roku 2012 to bol 296. Našťastie, nebol medzi nimi nikto z našej obce.   

Komunálny odpad 

V našej obci sa v roku 2013 vyviezlo 372 ton komunálneho a drobného stavebného odpadu (asi 
450 domácností a firmy) a z toho 98,66 ton separovaného odpadu – ako je sklo, papier, textil, 
plasty, batérie, vyradené elektrické zariadenia, vyradené zariadenia (chlór., uhl.), kovy a kaly. 
Väčšina – až 273,37 ton bol zmesový komunálny odpad. Náklady na ochranu životného 
prostredia (v tom je ochrana ovzdušia, narábanie s odpadmi a s odpadovými vodami) boli v roku 
2013 celkovo 64.956 eur a celkové tržby z ochrany životného prostredia boli 64.384 eur. Na 
jedného obyvateľa je to 272 kg ročne. 

DOKUMENTÁCIA č. 1 – Ročný výkaz o komunálnom odpade za obce – rok 2013 

Pre porovnanie uvádzam: Oprávnená organizácia ENVI-PAK každý rok vyhodnocuje vývoj 
v triedenom zbere na Slovensku. Podľa analýzy údajov za rok 2013 na Slovensku narastá 
množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a naopak, miera triedenia odpadu klesá! 
Vyhodnotenie výsledkov vychádza z údajov od vyše 1600 samospráv (aj obec Beckov je 
zapojená do separácie KO). Z porovnania dát o triedenom zbere za roky 2012 a 2013 vyplýva, že 
v roku 2013 vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska v priemere o 6 kilogramov viac 
komunálneho odpadu, ako tomu bolo v roku 2012. Množstvo komunálneho odpadu 
prepočítané na jedného obyvateľa tak dosiahlo úroveň 325,25 kilogramov, o predstavuje 
medziročný nárast o 2 %. Európsky priemer produkcie komunálneho odpadu je podľa údajov 
EUROSTAT-u na úrovni 503 kilogramov na obyvateľa za rok. Množstvo vytriedeného odpadu 
medziročne klesá. Z uvedeného množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu vyseparoval 
každý občan 23,23 kilogramov odpadu, kým v roku 2012 to bolo 25,7 kilogramov na obyvateľa a 
rok, to znamená pokles o 10 %. Porovnanie regiónov ukázalo, že najviac komunálneho odpadu 
spomedzi všetkých regiónov SR vyprodukovali v roku 2013 obyvatelia regiónu západ 
(Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj – región Kysuce) – 370,82 kilogramov.                                                                                                                 

Zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102261/mnozstvo-vytriedeneho-odpadu-kleslo-na-slovensku-v-
roku-2013-o-10.aspx  

Ekonomika 

2. máj 2013 – V krajinách eurozóny sa dostala prostredníctvom bánk a bankomatov do obehu 
nová päťeurová bankovka z novej série Európa s dokonalejšími ochrannými znakmi. Platiť budú 
obe bankovky súčasne, až pokiaľ sa bankovka z prvej série nestiahne. Termín ukončenia 
platnosti bankoviek z prvej série sa včas oznámi. Bankovka v nominálnej hodnote päť eur má vo 
vodoznaku a holograme na pravom okraji portrét Európy (postava z gréckej mytológie), okno, 
hodnotu bankovky a znak euro. Číslo 5 mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a 
vytvára tak svetelný efekt, ktorý sa pohybuje vertikálne. Identifikátory pre slabozrakých 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102261/mnozstvo-vytriedeneho-odpadu-kleslo-na-slovensku-v-roku-2013-o-10.aspx
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/102261/mnozstvo-vytriedeneho-odpadu-kleslo-na-slovensku-v-roku-2013-o-10.aspx
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a nevidiacich (vystupujúce krátke čiary) sú na ľavom a pravom okraji bankovky. Ochranné znaky 
sú na lícovej strane a dajú sa overiť pohľadom, hmatom a naklonením. Postupne sa vymenia aj 
bankovky vyšších nominálnych hodnôt. EÚ pripravila informačné video „Euro: naša mena“ v 22 
jazykoch. 

  
Foto č. 4 – 5 – nová päťeurovka(zdroj: stránka NBS) 

 

16.09.2013: Národná bločková lotéria 

Vláda SR otvorila od 16. septembra Národnú bločkovú lotériu. Citujeme na vysvetlenie zo 
stránky https://narodnablockovaloteria.tipos.sk/sk/titulna-stranka, kde sú prístupné všetky 
ďalšie informácie: „Národná bločková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných 
hrách, kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“. Lotérie sa môže zúčastniť 
každý občan, ktorý má viac ako 18 rokov a má k dispozícii platný doklad z elektronickej registračnej 
pokladne (bloček) v hodnote viac ako 1 €, ktorý nie je starší ako 2 mesiace. Doklad musí byť vystavený 
po 1.9.2013. Doklad z elektronickej registračnej pokladne je platný, ak má všetky náležitosti podľa 
Zákona o elektronických registračných pokladniach, hlavne DKP (daňový kód pokladnice), dátum 
vystavenia, čas vystavenia, sumu dokladu, logo MF SR. Do lotérie sa môžeme zapojiť zaregistrovaním 

bločku do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov.“ „Odložiť blok nabok sa 
oplatí,“  tvrdí v reklame Eva Máziková, ktorá prijala ponuku Tiposu na jeden rok. Mázikovú do 
kampane navrhla produkčná spoločnosť IX Production, s ktorou Tipos spolupracuje. Výhry 
v Národnej bločkovej lotérii sú oslobodené od dane z príjmu a aj od povinnosti zasielať 
priznanie z príjmu do zdravotnej poisťovne. Vláda si sľubuje zvýšenie príjmov od predajcov  
zamedzením platieb bez „papierov“. Nevieme o výhercovi z radov našich občanov, ale možno sa 
niekomu pošťastí v budúcnosti. 

 

Výška minimálnej mzdy na Slovensku v roku 2013 

Od 1.1.2013 je stanovená výška minimálnej mzdy Nariadením vlády č. 326/2012 na mesačná minimálna 
mzda je 337,70 eura a hodinová minimálna mzda je 1,941 eura. 
 

Top 10 najlepších hudobných albumov na Slovensku a v Čechách 

Metal, pop, hiphop i country, skúsení umelci i debutanti, mainstream i underground – výber desiatich 

najlepších domácich albumov roku podľa redaktorov iREPORTU, ktoré počúvajú aj naši mladí. WWW - 

Atomová včela; Adrian T. Bell - Different World; Jana Kirschner - Moruša bielá; Vladimír 518 – Idiot; 

Nylon Jail - My Heart Soars Like a Hawk; Insania - Zapal dům, poraž strom...; Vanessa – Antidotum; 

Kontrafakt – Navždy (trio z Piešťan); Kittchen – Radio; Prago Union - Vážná hudba  

https://narodnablockovaloteria.tipos.sk/sk/titulna-stranka
http://www.ireport.cz/interpreti/13601-www.html
http://www.ireport.cz/interpreti/18443-adrian-t-bell.html
http://www.ireport.cz/interpreti/16436-jana-kirschner.html
http://www.ireport.cz/interpreti/13489-vladimir-518.html
http://www.ireport.cz/interpreti/18629-nylon-jail.html
http://www.ireport.cz/interpreti/14475-insania.html
http://www.ireport.cz/interpreti/18441-vanessa.html
http://www.ireport.cz/interpreti/13602-kontrafakt.html
http://www.ireport.cz/interpreti/13509-prago-union.html
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 2010 - 2014 

Starosta: Karol Pavlovič 

Zástupca starostu: Jaroslav Zbudila 

Poslanci: Ernest Benko, Ing. Marek Jambor, Ing. Darina Jarábková, Anna Kabelíková, Ing. 

Jaroslav Martiš, Mgr. Romana Muráriková, Mgr. Martina Striežencová, Jaroslav Zbudila, Miloš 

Jaroščiak. 

Sobášiaci: Karol Pavlovič, Jaroslav Zbudila a Anna Kabelíková 

Pochovávajúci: Karol Pavlovič a Jaroslav Zbudila. 

Zamestnanci Obecného úradu: Anna Benková – matrika a evidencia obyvateľstva, vyhlásenia 

miestneho rozhlasu, hrobové miesta; Ing. Monika Kopúnová – účtovníctvo, vývoz fekálií; Jana 

Ježovicová – dane a poplatky, kultúrne podujatia; Marta Hurtíková – personálne, knižnica, 

majetok obce; Norika Straková – upratovačka, Mgr. Dana Badžgoňová – sociálne, Beckovské 

noviny, pohreby, web-stránka (polovičný úväzok); Ing. Marika Jurčacková – projektová 

manažérka (mandátna zmluva). 

Zamestnanci obecnej prevádzky: Peter Čaňo, Ivan 

Hubina (vývoz žúmp), Miroslav Malec, Peter Heldes 

(na 5 mesiacov – apríl až august). 

Aktivační pracovníci: Anna Škodáková, Milan Vacula 

(na dohodu). 

Foto č. 6  – Milan Vacula a Anna Škodáková pri práci v parku 

©DB 

 

OBYVATEĽSTVO V ROKU 2013 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2013:  1367 

Z toho muži:     649 
Ženy:     718 
Deti do 18 rokov:   248 
Obyvatelia od 18 do 60 rokov:  810 
Ostatní obyvatelia:   309 
Prisťahovaných v roku 2013:    22 
Odsťahovaných v roku 2013:    27 
 

Narodené deti v roku 2013:   20 
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Narodili sa: Diana Maková, Nella Daneková, Matej Briška, Sabina Juríková, Eliška Uhlíková, 

Jakub Kubíček, Nikola Vincenecová, Jakub Matejka, Vratko Szijarto, Matúš Šprincl, Michal 

Žovinec, Karolína Nemčeková, Jakub Mišových, Alica Kubišová, Ella Bumbál, Martin Gonda, 

Marek Beňovič, Tereza Biesiková, Maximilián Paár, Lukáš Horečný.  

Počet uzavretých manželstiev: 17 

Z toho občania Beckova:   2 

Občianske sobáše:   1 – Miroslav Ďuriš a Bc. Alena Petlušová  
Cirkevné:    1 – Maroš Vaculík a Radomila Popelárová 

 

Počet úmrtí v roku 2013: 14 – Milan Nerád, Mária Opatová, 54 rokov, Jozef Školár – 79 rokov, 

Mária Babicová, 78 rokov; Ján Úradníček, 56 rokov; Helena Filáčková, 63 rokov; Karol Kročitý, 54 

rokov; Emília Pagáčová, 73 rokov; Terézia Zverbíková, 89 rokov; Oľga Hlávková, 89 rokov; Ing. 

Elena Pavlíková, 50 rokov; Zlata Stachová, 69 rokov; Ing. Bohuslav Tupý, 88 rokov, Ján 

Groschmidt – 54 rokov. 

8.1.2013 sme sa vo farskom kostole rozlúčili so sr. Máriou Cecíliou 

Kosecovou z kongregácie Školských sestier de Notre Dame 

(17.3.1928 – 6.1.2013), organizátorka hudobného života v obci 

v 80-tych a 90-tych rokoch. Smútočný príhovor za obec 

a Beckovské noviny, ktorých bola sestra Cecília dlhoročnou 

prispievateľkou, predniesla v kostole sv. Štefana kráľa sociálna 

pracovníčka a šéfredaktorka BN D. Badžgoňová.  

Foto č. 7  – sr. CecíliaKosecová v roku 2010 ©DB 

 

18.9.2013 sme sa rozlúčili s dekanom Františkom Kurkinom, 
duchovným správcom Kňazského domova v Beckove (bol u 
vincentiek). V marci  t.r. sa museli aj poslední kňazi presťahovať do 

nového domova do Nitry, medzi nimi aj dekan Kurkin. Odišiel 
z ťažkým srdcom. Za dva a pol roka mu naša obec prirástla 
k srdcu. Veril, že tu bude miesto jeho posledného povolania. 
Vážne zdravotné problémy ukončili jeho prácu dekana, 
sprevádzali ho aj v Beckove a boli príčinou – okrem žiaľu za 
Beckovom – jeho odchodu. Umrel v sobotu 14.9.2013 v Nitre.  
František Kurkin sa narodil 18.1.1951 v Lovciach. Jeho otec bol 

drevorubač a mama družstevníčka. S láskou na nich spomínal: 

„Moji rodičia boli pre mňa najmúdrejší učitelia života svojou 

pracovitosťou, čestnosťou i krásou kresťanskej viery.“ Mal dvoch 

mladších bratov, Janka, ktorý zomrel a Paľka. Prvých päť rokov 

chodil do základnej školy v rodisku, ďalšie triedy absolvoval 

v Topoľčanoch. Zmaturoval v r. 1969 na strednej škole v Zlatých 

Moravciach. Po skončení bohosloveckej fakulty našiel svoje prvé 

kaplánske miesto v Malackách, neskôr pôsobil v Šuranoch, 
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Topoľčanoch, Skalici, Veľkých Kostoľanoch, dvadsať rokov v Gbeloch ako kňaz i dekan, šesť rokov ako 

dekan v Skalici, krátko  v Prievaloch a od jesene 2010 až do marca 2013 v Beckove ako duchovný správca 

charitného domova. Našim čitateľom sa predstavil v pravidelných príhovoroch a v prvom čísle 

Beckovských novín v roku 2012 sme priniesli s p. dekanom Kurkinom rozhovor o jeho živote a práci.  

Foto č. 8 – Prvé sv. prijímanie – dekan Kurkin v Prievaloch ©Archív RBN 
DOKUMENTÁCIA č. 2: Obyvateľstvo v roku 2013 

 

Najstarší občania (86 a viac rokov – nikto nemal v roku 2013 vek 85 rokov) - 19 

 1. Sládková Mária,  91 rokov 
 2. Klčovská Anna,   90 rokov 
 3. Vazovanová Mária,   90 rokov 
 4. Pavlíková Mária,         90 rokov 
7. Tunegová Mária,       88 rokov 
 8. Mináriková Justína,   88 rokov 
9. Ďuriš Rudolf,   88rokov 
10. Straková Mária,    88 rokov 
11. Šatkovská Mariana,   88rokov 
12. Straka Anton,   88 rokov 
13. Zverbíková Magdaléna,  88 rokov 
14. Letková Mária,   87 rokov 
15. Blašková Alojzia,    87 rokov 
16. Zbudilová Mária,   86 rokov 
17. Klinčúchová Ema,   86 rokov 
18. Šimončič Jozef,   86 rokov 
19. Haščicová Valéria,   86 rokov 
 
 

OSOBNOSTI - Jubileá 
 

Peter Ondrejovič – 50 rokov 
Prvého okrúhleho životného jubilea sa dožil možno najznámejší Beckovan, ako si hovorí  – Peter 
Ondrejovič. Narodil sa 16.7. (1963), 
v deň a mesiac, kedy – samozrejme, 
že v roku 1388 – vojvoda Stibor 
dostal od kráľa Žigmunda 
Luxemburského ako léno Beckovský 
hrad. Peter, známy propagátor 
Beckova a jeho hradu i histórie obce 
i jej osobností, sa pýši prezývkou 
„Becko“, ktorú mu dali jeho 
priatelia horolezci, v tejto súvislosti 
celkom pochopiteľnou.  
Biografia (autorizovaná):  

PETER „Becko“ ONDREJOVIČ 

(16.7.1963), známy skalolezec a 
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cestovateľ z Beckova. Syn dizajnéra Jána Ondrejoviča a brat výtvarníčky Jany Soukeníkovej, manžel 

Zdenky rod. Pavlechovej z Beckovskej Viesky a otec dvoch 

synov Patrika a Janka.  

Za všetkým je rodná skala Beckovského hradu.  Najskôr 

vyformovala horolezca, neskôr organizátora expedícií. V 

priebehu 80-tych rokov preliezol významné prvovýstupy v 

Tatrách a Dolomitoch.  Počas rokov 1985 – 1993 bol členom 

republikového reprezentačného družstva a jeho výkony v 

stredných veľhorách (Tatry, Alpy) boli 5-krát ocenené ako 

„Najlepší výstup roka“. V roku 1992 absolvoval svoju prvú 

expedíciu na viaceré andské šesťtisícovky, precestoval pritom 

polovicu juhoamerického kontinentu a súostrovie Galapágy. V 

rok 1993 zanechal výkonnostné horolezectvo kvôli následkom 

po dlhom páde na skalách. To mu však otvorilo nové obzory. 

Rok po úraze organizuje prvú výpravu na stolové hory vo 

Venezuele spojenú s objavovaním fascinujúceho „strateného 

sveta”. Počas 5-mesačného pobytu v Južnej Amerike lezie, raftuje a lieta na paraglajdingových padákoch. 

Veľmi priekopnícke bolo práve lietanie vo vtedy nepokojnej Kolumbii. Pravdepodobne prvý lietal nad 

indiánskym územím v pohorí Santa Martha, kde žijú nezávislí a k cudzincom nedôverčiví Indiáni 

Arhuakos. Tých si práve vďaka padáku získal, a tak zažil  pozoruhodné zblíženie kultúr. V rokoch 1995 – 

96 podnikol dlhú poznávaciu cestu cez Austráliu, Indonézske ostrovy a Malajziu do Thajska. Zorganizoval 

ďalšie expedícia na stolové hory vo Venezuele, kde sa Slovákom podarili hodnotné expedície. Najprv v 

roku 1997 prvý prechod rozsiahleho masívu stolovej hory Auyán Tepuí so zlanením najvyššieho 

vodopádu sveta Salto Angel (979 m). O rok neskôr prvý kompletný prechod panenského Diabolského 

kaňonu na tej istej, pre neho osudovej, stolovej hore. V roku 2004 sa sem vrátil, aby príbeh o tomto 

fascinujúcom svete a troch kamarátoch nakrútili – vznikol film Pavla Barabáša Amazonia vertical. 

Spoznal takmer všetky latinskoamerické štáty od Mexika až po Patagóniu. Južnú Ameriku doposiaľ 

navštívil viac ako 30-krát. Za vrchol jeho doterajších cestovateľských snažení považuje druhú etiópsku 

výpravu „Expedíciu OMO“, kde pomocou filmárskeho umenia Pavla  Barabáša vytvorili pútavý dokument 

o neľahkej ceste po divokej rieke k pôvodným kmeňovým spoločenstvám miznúceho afrického 

dávnoveku. Film Omo, cesta do praveku patrí k tým najkrajším z Barabášovej dielne. Následne podniká 

expedície do Západnej Papui k prírodným ľuďom doby kamennej Kombajom, k amazonským 

Janomamom a trikrát sa vracia do miznúceho sveta starej Afriky na rieku Omo.  

Peter Ondrejovič neprestajne aktívne spoznáva svet a prírodu. Každoročne absolvuje viacero výprav, ako 

sú splav divokej himalájskej rieky Karnali, príležitostný kajak a kaňoning v Alpách, rafting, paragliding a 

treky v horách celého sveta - hoc aj za pomoci francúzskych bariel, na ktoré je odkázaný. Špeciálnou 

kategóriou sú výpravy do odľahlých častí divočiny za pozorovaním prírody, prežitím v podmienkach, z 

ktorých ľudia vzišli a ktoré dnes bezhranične ničíme, či bezcitne „civilizujeme“. Aby sa zo svojimi 

skúsenosťami mohol podeliť, začal sprevádzať najprv podobných nadšencov, čo časom prerástlo do 

vytvorenia súkromnej cestovnej kancelárie. So svojimi zážitkami z ciest sa delí s obdivovateľmi z rodnej 

obce aj celej republiky na besedách a rôznych vystúpeniach v rozhlase i televízii, na výstavách, počas 

Beckovských slávností a iných prezentáciách. V roku 2013 usporiadal výstavu fotografií v MKS v Novom 

Meste nad Váhom pod názvom     
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HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE CESTY ŽIVOTOM – 
FOTOGRAFIE PETRA BECKA ONDREJOVIČA  

8. februára o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS 
uskutočnila vernisáž výstavy fotografií cestovateľa Petra 
Becka Ondrejoviča. Neznáme končiny a zákutia našej 
planéty zachytené objektívom beckovského rodáka si 
návštevníci výstavnej siene mohli pozrieť do 1. marca 
2013). Viac: www.anakonda.sk  

Foto č. 9 – Beckov Etiópii s domorodcami od rieky Omo 
©Peter Ondrejovič 
Foto č. 10 – z rodinného albumu, so synmi Patrikom a Jankom ©Peter Ondrejovič 
Foto č. 11 – MsKS s upútavkou na výstavu  ©DB 

 

 
Peter Bánovský – 60 rokov 
 
Peter Bánovský, odborník vodoinštalatér, bývalý futbalista TJ Slovan 
Beckov a poslanec OZ, spevák Beckovského speváckeho zboru a tréner 
futbalového dorastu.   
Biografia: Peter Bánovský sa narodil 2.6. 1953. Jeho rodičia Pavol 

Bánovský a Emília Martišová mali spolu štyri deti – Petra, Elenu, Annu 

a Pavla. Otec pracoval v bani, na vrátnici hotela a v JRD ako robotník 

a mama bola vyučená krajčírka, pracovala v Merine v Trenčíne, po 

deťoch v JRD Beckov.  Obaja rodičia boli hudobne nadaní. Otec hral v beckovskej dychovke 

a mama spievala v kostole, ale aj na svadbách či pohreboch. V 80-tych rokoch sa celá rodina, ale 

aj iní Beckovčania, stretli v programe, ktorý nacvičovala p. Turanová a vystupovali na 

jednotárskych schôdzach. „Spievať som začal už v škole. Spieval som podľa sluchu, nie podľa 

nôt. Vyučil som sa za vodoinštalatéra v Trnave a posledný rok som sa učil v Trenčíne. Do 

http://www.anakonda.sk/
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zamestnania som išiel ako 18-ročný – prvá práca bola v Novom Meste nad Váhom, stavali sme 

bytovky za Pevalom, zamestnávateľom boli Pozemné stavby Trnava. U nich som sa vyučil 

a pracoval ďalších 15 rokov.“ V roku 1985 sa zamestnal v Hydrostave a v súčasnosti pracuje pre 

Inžinierske stavby Košice. „Od roku 1985 chodím na týždňovky. V prvom rade mi treba 

poďakovať manželke, že prevzala povinnosti okolo domácnosti na seba. A za to, že trpela dlhé 

roky aj futbal.“  Manželka „trpela“ aj spev. S mamou i kamarátmi vystupoval v kultúrnych 

akciách ako spevák. Zapojil sa aj do Beckovského speváckeho zboru, ktorý vznikol pred 12 

rokmi. Spievajú aj dcéry, aj neter Kristínka. Dcéry začínali spievať v detskom súbore Zvonček 

u sr. Cecílie a obe chodili na klavír. Oženil sa s Oľgou Masárovou v roku 1976 a narodili sa im dve 

dcéry – Danka a Petra, ktoré mu dali štyri vnúčatá. „Futbal hrám od roku 1967. Začal som ako 

dorastenec a po 37 rokoch, v roku 1990, som skončil ako aktívny futbalista a prebral som 

trénovanie dorastu na 6 rokov. Beckovskí futbalisti mali dobrú kondíciu. Keď som robil na 

atómke, behával som na ubytovni, pokiaľ som nemal opotrebované kolená. Teraz za mňa behá 

bicykel. Od jesene znovu trénujem dorast plus Jarko Zbudila a Dušan Hladký. Máme dorast čisto 

z beckovských chalanov, žiadni 

cezpoľní!“ 

„Najväčší úspech „mojej“ 

športovej kariéry bol v roku 

1982 – víťazstvo v okresnej lige, 

keď rok predtým sme boli tretí 

a predtým štvrtí v poradí. 

„Futbal človeka naučil aj 

prehrávať, človek sa s tým musí 

zmieriť, uznať, že niekto je lepší 

– môže sa to aplikovať do života. 

Aj na vojenčine v Dukle Lipník 

nad Bečvou som hrával futbal. 

Dodnes mi zostali kamaráti z okolia, stretáme sa pri futbale. Ako mladí sme trénovali trikrát do 

týždňa, mali sme lepšiu kondíciu ako súperi. Trénovali sme nielen na ihrisku, ale behávali sme 

do hôr. Veľa do futbalu mi dal na ZDŠ p. uč. Ján Majerník, ktorý na škole organizoval atletické 

tréningy. Základ sme dostali na futbale – dokiaľ učil Majerník, boli v Beckove dobrí futbalisti. 

Vďaka nemu som bol v roku 1967 majster okresu v cezpoľnom behu na 800 m v Nozdrkovciach, 

vyhral som aj Beh oslobodenia na 800 m v tom istom roku v Novom Meste nad Váhom. Aj 

Dušan Hladký dobre behával, aj niektoré dievčatá. Bol to výborný učiteľ. Keď sme hrali 

v Považanoch, v jeho dedine, hovoril, že „toto hrajú moji chalani (Beckovčania) a  toto sú naši 

(Považania).“ Ján Majerník mal 2 slovenské dorastenecké rekordy v skoku o tyči.“  

V mladších rokoch sa okrem futbalu spoločensky či politicky sa neangažoval. Po roku 1989 sa 

stal na tri volebné obdobia poslancom nového obecného zastupiteľstva, keď začínal aj súčasný 

starosta Karol Pavlovič. Ako poslanec bol v poriadkovej a sociálnej komisii. Neskôr sa stal 

členom Beckovského speváckeho zboru (od 2001). „Dožiť sa v zdraví dôchodku, čaká ma práca 
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okolo chalupy, chcem pomôcť dcéram v rámci možností, ale v týchto rokoch sa už nedá moc 

plánovať.“ Viac: Beckovské noviny č. 3/2013, s. 6.  

Foto č. 12 – Peter Bánovský pred kostolom počas Dní obce 18.8.2013 © Archív RBN 
Foto č. 13 – víťazní beckovskí futbalisti – Peter Bánovský druhý zľava v prvom rade © Archív RBN 
Foto č. 14 – z vystúpenia BSZ v Kočovciach © Archív RBN 

 
Ružena Hubinová – 80 rokov 
 
Pani učiteľka a bývalá kronikárka. Obecnú kroniku začala 

písať od roku 1967 a viedla ju do konca roka 1989, teda 23 

rokov. Vystriedala ju Emília Kusendová (január 1990 – 

december 1996).  Biografia: Ružena Hubinová, rod. 

Michaličková sa narodila 20.5.1933 v Košiciach. Absolvovala 

klasické gymnázium v Banskej Bystrici a druhú maturitu si 

spravila po dvojročnom dochádzaní na Pedagogickej škole 

v Lučenci v roku 1954. Neskôr absolvovala v Trenčíne 

dvojročné postgraduálne štúdium učiteľov poriadané 

Pedagogickým inštitútom Bratislava v roku 1963. Stala sa 

učiteľkou pre prvý stupeň základnej školy, ročníky 1. až 5. 

Ako učiteľka pracovala 32 rokov, najskôr necelé dva roky 

v Rimavskej Sobote. V školskom stredisku v Oponiciach sa 

zoznámila so svojim manželom Jozefom Hubinom – bol 

z Beckova a pôsobil tam ako politický asistent. Zosobášili sa 

19.02.1955 v Rimavskej Sobote. Po narodení prvého dieťaťa v novembri 1955 sa v decembri 

presťahovala do Beckova k svokre Anne Hubinovej len so synom 

Ivanom. Až o tri mesiace po ukončení pracovných povinností v 

Batizovciach prišiel k nim aj manžel. Mladej rodine sa o tri roky 

narodilo druhé dieťa, dcéra Tatiana, a postavili  si rodinný dom. 

Jozef Hubina od roku 1959 bol zamestnancom Miestneho 

národného výboru v Beckove a od roku 1964 bol zvolený za 

predsedu MNV – vo funkcii zotrval 22 rokov. Pani Hubinová po 

otvorení novej základnej školy od januára 1960 do decembra 

1988 sa zamestnala na 29 rokov ako učiteľka 1. -5. ročníka. Ale 

najskôr ju pridelili na zastupovanie p. Križanovej, riaditeľky 

materskej škôlky, až od 25.4.1960 začala učiť na základnej škole, 

kde doučila druhý ročník.  

Písaniu obecnej kroniky sa venovala od roku 1967 do konca roku 1989. Dodnes si spomína, ako 

jej písanie kroniky „vnútil“ vtedajší riaditeľ školy Jozef Barančík, ktorý bol aj poslancom MNV 

a členom Rady MNV a tiež predsedom kultúrnej komisie. Vraj mu to každý odmietal robiť. 

Dôvod bol ten, že kronikár musel bývať v obci a učiteľ musel aj mimoškolsky pracovať. Preto 

bola aj v Zväze žien, v ZČSSP, ROH. Popri tom sa musela pravidelne zúčastňovať školení 
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a ďalšieho vzdelávania na pedagogickom inštitúte. Kroniky spadali do kompetencie odboru 

kultúry Okresného národného výboru v Trenčíne. Mali vypracovaný tzv. heslovník, ktorým sa 

museli riadiť. Na všetky zápisy bolo určených 20 strán, dokonca strany mali predpísané okraje. 

Preferoval sa suchý štýl záznamu, nedalo sa tam mnoho dopísať zo skutočného života. Kronikári 

mávali sústredenia v Trenčíne. Problémový bol rok 1968, mali inštrukcie, čo sa môže písať a čo 

nie. Svoje záznamy vtedy neopravovala, nič neškrtala ani nedopisovala. Ročné zápisy obsahovali 

dôležité uznesenia, verejný a politický život, výrobu, NF a spoločenské organizácie, 

poľnohospodárstvo, zásobovanie, prírodu, počasie, kultúru, osvetu, školstvo, charitné domovy 

a domov dôchodcov, zdravotníctvo, cirkevný život a ďalšie. Najväčším problémom pri písaní 

kroniky bolo zháňanie materiálu a tento problém, žiaľ, pretrváva dodnes. Pani Hubinová si 

dobre spomína, ako vliekla na ONV do Trenčína na odbor kultúry veľkú obecnú kroniku na 

kontrolu autobusom, pretože vyhlásili súťaž v písaní kroník. Potom, na Deň osvetových 

pracovníkov, na slávnosti v KD v Starej Turej v r. 1984 dostala vyznamenanie „Za obetavú 

kultúrnoosvetovú prácu“ - plaketu, diplom a odmenu 800 Kčs (26 eur). Poznámka: Normálne mali 

kronikári ročnú odmenu asi  60 eur, mohli si rozpísať 200 hodín práce a za hodinu účtovať 9,20 Kčs. 

Pani uč. Hubinová je už 25 rokov na dôchodku. Doopatrovala chorého manžela (zomrel 

15.12.2009) a posledné roky sa venuje svojej rodine a domácnosti. Za 23-ročné písanie obecnej 

kroniky pri príležitosti jej 80-tich narodenín jej bola udelená Cena obce, ktorú si prevzala 

18.8.2013 na slávnosti počas Dní obce. 

Foto č. 15 – starosta obce Karol Pavlovič a Ružena Hubinová ako držiteľka Ceny obce 2013 dňa 18.8.2013 (Dni obce 
2013) ©DB 
Foto č. 16 - ukážka z prvého záznamu písaného p. uč. Hubinovou v obecnej kronike ©DB 
 

 

Jubilanti – 90 ROKOV  
 

Anna Klčovská   
(bývalú partizánku predstavujú BN č. 4/13,s. 13) 

 

Mária Vazovanová  
(našu bývalú poštárku predstavujú BN č. 4/2013, s. 12) 

 
Mária Pavlíková  (rozprávanie 

o jej živote  je publikované v BN č. 
1/2014, s.11) 

 
Foto č. 17 – Anna Klčovská  prevzala kyticu od starostu obce k 90. narodeninám; 4.10.2013         ©DB 
Foto č. 18 – Mária Vazovanová so starostom obce pri gratulácii k 90. narodeninám; 18.10.2013 ©DB 
Foto č. 19 – Mária Pavlíková so starostom obce po gratulácii k 90. narodeninám; 28.12.2013       ©DB 
DOKUMENTÁCIA č. 3 – Ceny obce 2013  a Jubilanti v roku 2013 
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Stavby v roku 2013 
 
V roku 2013 boli vydané stavebné povolenia na stavby: 

- garáž na pozemku parc. č. 452 – Zdenko Briška 
- Zmena stavby rodinného domu Beckov č. 441 – Prístavba a nadstavba 
- Individuálna bytová výstavba Beckov Za Vachátkou – 6 rodinných domov 
- Rekonštrukcia objektu Beckov č. 32 
- Rekonštrukcia objektu  Beckov č. 27 
- Výrobná hala Leoni Slowakia 
- Trafostanica a prípojka VN – Individuálna bytová výstavba 9 rodinných domov 
- IBV 9 rodinných domov – rozšírenie distribučnej siete plynu – pripojovací plynovod 
- Rozšírenie stavby Leo Group Company 
- Rodinný dom MUZO a prístrešok – Ing. Martin Gono 
- Rodinný dom Ján Šulek a Zuzana Šuleková 
- Rekonštrukcia rodinného domu Beckov č.283 
- IBV 9 rodinných domov – spevnené plochy 

 
V roku 2013 boli skolaudované stavby: 

- Regenerácia centrálnej časti obce – Ctiborovo námestie 
- Prestavba rodinného domu Beckov č. 356 – Adriana Vanková 
- Rodinný dom Ing. Milan Pollák a Anna Polláková 
- Rodinný dom Tomáš Valovič 
- Výrobná hala Leoni Slowakia 
- Prístavba rodinného domu č. 322 – Ing. Marián Porubčan 
- Rekreačný dom – Zelená voda – Peter Lexman 
- Garážový prístrešok Mgr. Bátora 
- Rodinný dom Vila 8532 – Ing. Vladimír Jánošík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto č. 20 – Skolaudované Stiborovo námestie ©DB 
DOKUMENTÁCIA č. 4 – Stavby v roku 2013 
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Hospodárenie obce v roku 2013  

Rozpočet na rok 2013:    Plnenie rozpočtu v roku 2013: 

Príjmy         -    1.009.331,00€   Príjmy      -  1.256.098,30€ 
Výdavky     -    1.009.331,00€   Výdavky  -  1.125.610,85€   
 

PRÍJMY:  

Daňové príjmy: 

Výnos dane z príjmov územnej samospráve                 272.634,36€  
Dane z  pozemkov, stavieb, bytov      254.375,62€ 
(fyzické osoby a právnické osoby), dane boli vyrubené platobnými výmermi fyzickým a právnickým 

osobám, ktoré vlastnia na území obce nehnuteľnosti. 

Daň za psa                              892,36 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva                         471,18 €    
Daň za komunálny odpad          31.463,23 € 
Daň za ubytovanie                                                                                                  1.353,00 €   
Daň za  nevýherné hracie prístroje              476,00 €         
  

Nedaňové príjmy: 

Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov                                                22.394,17 € 
(priestory Klubu pri parku, KD, ZS) 
Správne poplatky                            9.702,40 € 
(z toho 3.900,00€ tvoria príjmy za prevádzku výherných prístrojov) 
Pokuty a penále                                          1.530,00 €   
Káblová televízia – poplatky                14.340,00 € 
Z úhrad za vydobyté nerasty                     459,40 €  
Ostatné a náhodné príjmy                15.829,91 € 
 

Transfery: 

Krajský školský úrad v Trenčíne poukazuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie (základná 
škola) každý mesiac vo výške  1/12 z ročného rozpočtu školy pre rok 2013 to bolo vo výške   
                                                    276.553,00 € 
Vzdelávacie poukazy                                           4.100,60 € 
Doprava žiakov                                           6.191,00 € 
Doprava žiakov zostatok  z r. 2012                              416,77 € 
MŠ - predškoláci                            1.291,00 € 
Mzdy pre nepedagogických zamestnancov                          3.757,00 €  
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a na školské potreby nebola v roku 2013  poskytovaná. 

Na prenesený výkon štátnej správy:  
matričná činnosť  a hlásenie pobytu                           2.253,59 € 
Voľby do VÚC konané v roku 2013                                                600,00 €    
Transfer  - Životné prostredie                                                      141,97 € 
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Transfer – cestná infraštruktúra                                         2.014,47 €       
Transfer – MK SR – bežné výdavky na hrad                       20.000,00 € 
Transfer –  bežné výdavky na hrad- Európsky sociálny fond 85%                                       24.558,73 €  
Transfer –  bežné výdavky na hrad - ŠR 15%                                 4.334,53 €  
Transfer – z Úradu vlády na výdajňu jedál                                                                                       4.500,00 € 
 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité  v súlade s ich účelom. 

Nerozpočtované  príjmy v roku 2013  boli z povinného prídelu  do sociálneho fondu a  na stravovanie 

zamestnancov vo výške 2.984,53 € a z podnikateľskej činnosti – z vývozu fekálií vo výške 36.080,03 €.  

VÝDAVKY 

  

Bežné výdavky obce boli vo výške 420.506,24 €. Jednalo sa o výdavky na zabezpečenie 

prevádzky obecného úradu, prevádzkarne, matriky, požiarnej ochrany, likvidácie odpadu, 

údržbu verejnej zelene, prevádzku verejného osvetlenia, kultúrnych akcií, miestneho rozhlasu,  

starostlivosť o majetok obce, údržbu cintorína a mnohých ďalších, ktoré je obec povinná 

zabezpečovať.  

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 47.456,05 €. Výdavky na jednotlivé investičné  akcie 

boli nasledovné:  

Regenerácia centrálnej časti                                       19.991,52 €  
Muzeálne nádvorie NKP Beckov                                                                                              5.784,00 € 
Studňa na cintoríne                2.908,20 €   
Zdravotné stredisko – prístrešok                  1.375,20 € 
Základná škola – výdajňa jedál                                       17.397,13 €  
 

Dokončenie výdajne jedál v areáli ZŠ s MŠ J. M. Hurbana zabezpečovala firma Štefan Vazovan – STEVA, 

Beckov č. 136. Termín ukončenia prác bol do 30.4.2014. 

   

Finančné operácie v roku 2013 boli vo výške 240.288,32 €. 
Hrad – projekty (splácanie úveru)                    24.895,44 € 
Regenerácia centrálnej časti (splácanie úveru)                    67.500,00 €  
Muzeálne nádvorie (splácanie úveru)                   147.892,88 € 
(splátky úveru boli realizované z refundovaných finančných prostriedkov z EF a ŠR a z vlastných 
finančných prostriedkov) 
 

Nerozpočtované  výdavky v roku 2013  boli použité na úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov zo 

sociálneho fondu vo výške 1.847,04 € a podnikateľskú činnosť – vývoz fekálií vo výške 32.614,21 €.  

Transfery od obce: 

OŠK Beckov – futbalový oddiel                         4.900,00 € 
OŠK  – kulturistický oddiel               210,00 € 
Centrum voľného času Nové mesto n. Váhom                          200,20 € 
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CVČ Kongregácia školských sestier de Notre Dame                          126,00 € 
 

Transfery boli použité v súlade s uzatvorenými zmluvami medzi obcou a prijímateľom dotácie. 

SZOPK (dotácia vyúčtovaná v rámci rozpočtu obce)                          141,19 € 
JDS Beckov (dotácia vyúčtovaná v rámci rozpočtu obce)                           695,42 €  
 

ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov: 

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie     276.553,00 € 
Finančné prostriedky na mzdy pre nepedagogických zamestnancov                    3.757,00 € 
( z tejto sumy sa v r. 2013 nevyčerpalo 2.186,00€) 
Vzdelávacie poukazy                            4.100,60 € 
Doprava žiakov                            6.191,00 € 
( z tejto sumy zostáva vyčerpať v r. 2014 na dopravu 263,77€) 
Doprava žiakov zostatok z r. 2012                416,77 € 
MŠ - predškoláci               1.291,00 €  
Finančné prostriedky na originálne kompetencie 
 - na prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD                                         99.814,00 €  
 

Okrem týchto finančných prostriedkov boli ZŠ s MŠ J. M. Hurbana boli hradené z rozpočtu obce ďalšie 

finančné prostriedky vo výške 7.087,85€. Taktiež boli ponechané ZŠ s MŠ J.M. Hurbana  všetky vlastné 

príjmy, ktoré mala počas roka 2013.                           Spracovala: Ing. M. Kopúnová, účtovníčka OcÚ.  

DOKUMENTÁCIA č. 5 – Hospodárenie obce v roku 2013 
 
 
 
 
 

VÝSTAVBA OBCE V ROKU 2013 
 

NKP Hrad Beckov 
 

Rekonštrukcia v roku 2013. Údržba a reštaurovanie vybraných objektov na hrade Beckov 

(2012-2014) – Program MK SR – Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok 1.4. 

Obnova a konzervácia torzálnej architektúry. Program beží v spolupráci MK SR a MPSVR. 

Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2013 zamestnávame 

pracovníkov z evidencie nezamestnaných v programe „Zapojenie nezamestnaných do obnovy 

kultúrneho dedičstva“ a táto časť projektu spojená so zamestnávaním sa realizuje vďaka 

podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia“. Zdroj financovania: ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR:  66.160,-€ a Rozpočet obce: 

13.314,- €.  
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Foto č. 21 Brána na horný hrad – Foto č. 22 Interiér kaplnky – Foto č. 23 Schody k hradnej studni ©DB 

 
 

Obnova Stiborovho – Trojičného námestia 
 

Projekt Regenerácia centrálnej časti obce Beckov 
– Stiborovo námestie sa uskutočnil v rokoch 2010-
2012 ako rekonštrukcia časti centrálnej 
komunikačnej zóny. Zrekonštruovalo sa 
osvetlenie, dažďová kanalizácia, komunikácie, 
zrekonštruoval sa vodovod s prípojkami do 
rodinných domov, zrekonštruovali sa rozvody NN 
a slaboprúdu s prípojkami do rodinných domov; 
vystavali sa chodníky, autobusová zastávka, 
vysadila zeleň, osadilo sa dopravné a informačné 
značenie a námestie sa vybavilo ostatným 
exteriérovým zariadením (smetné koše, informačné tabule, stojany na bicykle). 

  

Parkovisko pred obecným úradom (2010-

2012) pre 32 osobných áut a 4 autobusy, 

vrátane zelených plôch, dažďovej 

kanalizácie, chodníkov a osvetlenia 

a Stiborovo námestie boli 

spolufinancované na základe projektu 

Regenerácia centrálnej časti obce Beckov 

Európskym fondom regionálneho rozvoja 

(EU+ŠR), a to sumou 711.116,67 € 

a rozpočtom obce – sumou 266.989,32 €. 

 
Foto č. 24 – osvietené námestie v zime ©DB 
Foto č. 25 – údržba námestia v lete        ©DB 
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Opravy miestnych komunikácií  

Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v rozsahu 1446 m² boli financované z rozpočtu obce – 

26.649,20 €. 

Zdravotné stredisko – zhotovenie prístreška 
 
Koncom apríla 2013 zhotovili pracovníci prevádzky prístrešok nad vstupnú 
časť budovy zdravotného strediska. 

 
Foto č. 26 – prístrešok nad vchodom do zdravotného strediska ©DB 

 
 
 

Výmena lavičiek v parku 
 
Do parku boli zakúpené nové lavičky z rozpočtu obce 

v počte 8 kusov. 
Foto č. 27 – nové lavičky v parku ©DB 

 

 
 

Parkovacia plocha pri klube 
 
V júli pracovníci obecnej prevádzky odstránili kríky a 
firma REX upravila plochu pred kubom pri parku na 
parkovisko. 
Foto č. 28 – nové parkovisko pred klubom pri parku 

 
 

 
 
Komisie pri OcÚ v Beckove 

 

Finančná komisia 
 
Predseda: Ernest Benko 
Tajomníčka: Ing. Monika Kopúnová 
Členova: Ing. Martin Ilavský, Ing. Marek Jambor, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Jozef Vranka.  
V roku 2013 sa finančná komisia stretla trikrát. FK plní funkciu poradného orgánu. Na svojich 
zasadnutiach prerokováva návrhy rozpočtu obce, čerpanie  rozpočtu počas roka, záverečný účet. Podľa 
potreby prerokováva žiadosti a podnety od občanov, ktoré sa týkajú majetku a financií obce. 
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Sociálna komisia 
 
Predsedníčka –  poslankyňa Anna Kabelíková 
Tajomníčka – sociálna pracovníčka Mgr. Dana Badžgoňová 
Členky – Daniela Šimková, Mária Švecová a zdravotná sestra Andrea Daneková, t. č. na materskej 
dovolenke.  
Sociálna komisia (SK) sa v roku 2013 stretla 6x. Vyjadrovala sa k žiadostiam o dávku na dieťa 
a poskytovala rady sociálnej pracovníčke pri riešení mnohých sociálnych problémov, s ktorými sa 
obyvatelia obce obracali na obec.  
V roku 2013 nikto nepožiadal o mimoriadny príspevok pre občanov v náhlej núdzi v zmysle VZN obce 
Beckov č. 1/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 
jednorazovej sociálnej dávky.   
V roku 2013 sa narodilo 20 detí a o podporu na narodené dieťa požiadalo 20 rodičov. SK odporučila 
vyplatiť všetkým žiadateľom podporu na narodené dieťa vo výške 100,- eur na jedno dieťa. Podpory boli 
vyplatené pre všetky narodené deti: Diana Maková, Nella Daneková, Matej Briška, Eliška Uhlíková, 
Sabina Juríková, Jakub Kubíček, Nikola Vincenecová, Jakub Matejka, Vratko Szijarto, Matúš Šprincl, 
Michal Žovinec, Karolína Nemčeková, Jakub Mišových, Alica Kubišová, Ella Bumbál, Martin Gonda, 
Marek Beňovič, Tereza Biesiková, Lukáš Horečný, Maximilián Paár (uvedené sú len deti, ktoré sa narodili 
v roku 2013). 
Na stretnutí seniorov na pozvanie starostu obce, ktoré sa konalo 5.  decembra 2013, pred Vianocami, sa 
aktívne zúčastnila predsedníčka SK p. Kabelíková – pomáhala v kuchyni a pri obsluhe.  
 
DOKUMENTÁCIA č. 6 – pozvánka na stretnutie seniorov v KD Beckov; pozvánky na stretnutia SK 2013 
 

Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu a služieb (KOVP) 
 
Komisia plní funkciu poradného orgánu starostu obce.  
Predseda komisie:  Ing. Marek Jambor 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Pavol Hladký, Pavol Strieženec, Peter Benko, Peter Žovinec, Vlastimil Kolesík.  
Komisia riešila:  podnety od občanov – osadenie oplotkov pre hovädzí dobytok vlastníka PD Beckov, 
parkovanie osobných a nákladných automobilov na miestnych komunikáciách a iné. 
Stretnutie členov KOVP sa uskutočnilo v roku 2013 – dvakrát (29.5.2013 a 28.10.2013).  
 
 

Komisia ochrany životného prostredia (KOŽP) 
 
Predsedníčka: Ing. Darina Jarábková 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Ing. Gabriela Dedíková, Ing. Viliam Maslo, Ing. Peter Dedík, Zdena Ondrejovičová, Pavol 
Strieženec, Miloš Jaroščiak.  
Komisia sa v roku 2013 zišla 3-krát (24.1.2013, 3.7.2013 a 20.11.2013). Riešila, okrem nutnosti oplotenia 
hovädzieho dobytka, náhradnú výsadbu zelene okolo regulačnej stanice plynu pri OcÚ, orezanie stromov 
v parku, čistenie skládky v Skaliciach... 
 

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch (KK) 
 
Predseda: Mgr. Martina Striežencová 
Tajomníčka: Jana Ježovicová 
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Členovia: Ľubica Babulicová, Renáta Čaňová, Ing. Darina Jarábková,  Anna Kabelíková, Boris Klčovský, 
Alena Masárová, Mgr. Romana Muráriková, Jaroslav Straka, Peter Žovinec  
Činnosť:  KK organizuje všetky kultúrne podujatia v našej obci a pomáha aj iným usporiadateľom 
kultúrnych akcií, ako sú Beckovské slávnosti, Pivný deň.  
 
 
 

Podujatia v roku 2013 
 

Stolnotenisový turnaj 
Družstvo stolnotenistov z Beckova pod 

vedením Jaroslava Zbudilu v zostave Ing. 

Ján Hodermarský, Ján Dvoran, Jaroslav 

Straka a Dávid Porubčan sa zúčastnilo 

23.2.2013 v obci Hrádok v zariadení Tomba 

9. ročníka stolnotenisového turnaja 

Mikroregiónu Beckov - Zelená Voda – 

Bezovec. Súpermi mu boli družstvá z 

Kálnice, Kočoviec, Lúky nad Váhom, 

Modrovej, Modrovky a domáceho Hrádku. 

Hralo sa systémom každý s každým, ale 

v tomto ročníku sa hralo po prvýkrát, podľa 

platných noriem stolnotenisového zväzu, na tri víťazné malé sety. K zvyšovaniu kvality turnaja 

prispievajú najmä hráči, ktorí hrajú alebo hrávali aktívne v minulosti. Konečné poradie: 1. 

Kálnica, 2. Hrádok, 3. Beckov, 4. Lúka nad Váhom, 5. Modrová, 6. Kočovce, 7. Modrovka.  

Foto č. 29 – beckovský tím pod vedením Jaroslava Zbudilu ©Archív RBN 
 

 
Lampiónový sprievod 
V parku pod hradom sa uskutočnil 8. apríla 

2013 pietny akt kladenia venca k 68. 

výročiu oslobodenia našej obce. 

Zúčastneným sa prihovoril zástupca 

starostu, poslanec OZ  Jaroslav Zbudila. 

Veniec k pamätníku hrdinov I. a II. svetovej 

vojny tento rok položili starosta obce Karol 

Pavlovič a poslankyňa Anna Kabelíková. 

Kultúrny program pripravili žiaci Základnej 

školy J.M. Hurbana pod vedením Mgr. 

Martiny Striežencovej. 

Foto č. 30 – Anna Kabelíková a Karol Pavlovič © Archív RBN 
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Stavanie mája 

30.04.2013 – V predvečer 1. mája za pekného 

slnečného počasia na Stiborovom / Trojičnom 

námestí postavili máj pracovníci obecnej 

prevádzky  za pomoci autožeriavu Jána Králika, 

firma Auto Hans, a za zvukov hudby folklórnej 

skupiny zo Selca. Hostia dostali na občerstvenie 

moravské koláčiky, ovčí syr a pivo. Zásluhu na 

obnovení tradície stavania mája s programom a 

pohostením má starosta obce Karol Pavlovič. 

Foto č. 31 – máj bol postavený za pomoci techniky Jána Králika ©DB 

 
Deň matiek 
 
12.5.2013 sa konal Deň matiek v kostole evanjelického CZ – účastníčky bohoslužby – matky 
dostali kvietok na znak úcty.  
19.5.2013, o týždeň neskôr, sa 

konal v kultúrnom dome veľký Deň 

matiek – usporiadateľ: obec, KK. 

Matky a staré mamy sa zišli 

v kultúrnom dome, kde sa im 

prihovoril starosta obce Karol 

Pavlovič. V slávnostnom príhovore 

vyzval mamičky i babičky, aby chránili 

svoje deti pred nástrahami súčasnej 

doby, aby do ich malých dušičiek 

zasievali semienka dobrých ľudských 

vlastností, aby z nich vyrástli krásni 

a dobrí ľudia. Deti materskej a základnej školy si pripravili bohatý program, a tak pekným slovom, 

spevom i tancom potešili materinské srdcia všetkých prítomných žien. Každá odchádzala s tradičným 

klinčekom v ruke a radosťou v srdci.  

Foto č. 32 – vystúpenie detí našej základnej školy ©Archív RBN 

Deň detí 
...sa konal 1.6.2013 po prvýkrát v spolupráci obce (starosta, pracovníčka pre kultúru a kultúrna 
komisia) a hradu (Záujmové združenie Hrad Beckov). Deti a ich rodičia sa zúčastnili tradičnej 
Cesty rozprávkovým lesom – štart bol o 15. H pri farskom kostole a cieľ na hrade, kde na deti 
čakali rôzne zábavy – napr. desaťroční (len) chlapci boli pasovaní za rytierov a desaťročné 
dievčatá sa stali dvornými dámami Hradu Beckov. Vstup na hrad bol, samozrejme, pre 
Beckovčanov zadarmo. 
DOKUMENTÁCIA č. 7  – leták k podujatiu na hrade ku Dňu detí na hrade 
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Oslavy príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda 
Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov 

sa konali v piatok 5. júla 2013 na Beckovskom 

hrade, omšu svätil vdp. Cyril Adam, zaspieval 

Beckovský spevácky zbor, zarecitovala Mgr. 

Anežka Ilavská a na úvod sa prihovoril 

starosta obce Karol Pavlovič. Podujatia sa 

zúčastnilo asi 70 hostí. Pripravili ho Obec 

Beckov, Rímskokatolícka cirkev v Beckove a ZZ 

Hrad Beckov. Oslavy prebiehali súčasne aj 

v Nitre, na hrade Branč a v nedeľu 7.7.2013 

na hrade Devín. V Nitre sa zúčastnilo slávnostných obradov aj osem sestier z rehole Školských 

sestier de Notre Dame z Beckova.   

Sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v našej vlasti slávi 5. júla, 

pretože Slovensko, Čechy, Morava a Chorvátsko dostali 

povolenie sláviť pamiatku obidvoch svätcov naraz. 

V ostatnej Európe sa 14. februára slávi sv. Cyril (deň 

úmrtia Konštantína v roku 869 v Ríme, ktorý po vstupe 

do rehole v Ríme prijal meno Cyril) a sv. Metod 6. apríla 

(deň jeho úmrtia v roku 885). Dňa 31. decembra 1980 

vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a 

Metoda za spolupatrónov Európy.  

Foto č. 33  – otvorenie 
slávnosti – príhovor starostu obce Karola Pavloviča ©DB 
Foto č. 34 – vystúpenie Beckovského speváckeho zboru ©DB 
Foto č. 35– pamätná obehová minca v hodnote 2 eur, vydala Národná banka 
Slovenska, autor Miroslav Hric ©Archív RBN 

 
 

 
5. Beckovské slávnosti (BS) 
 
19. – 21.7.2013 sa konali pod hradom v parku 
Citujeme vyjadrenie usporiadateľov Beckovských slávností – Borisa Klčovského a Mária Estergájoša 

z Agentúry Double Agency, hlavného usporiadateľa (in: Beckovské noviny č. 3/2013, s. 12): „Tohtoročné 

slávnosti boli naozaj pekné. Tým sa nechceme nejako vychvaľovať, ale keď vám to píšu alebo hovoria 

návštevníci, stánkari, občania Beckova, rytieri a čo nás naozaj prekvapilo, aj také zvučné hudobné 

formácie ako Vidiek, Kristína, Maxim Turbulenc a hlavne IMT Smile, ktorí dali dva  prídavky (čo nespravili 

už 7 rokov) a v zákulisí hovorili, že už dlho nezažili takú elektrizujúcu atmosféru, tak nás to v mene 

Beckovských slávností veľmi teší. Nóvum boli sokoliari, olympiáda Vidlometu, novší  lunapark, väčšia 

detská zóna a hlavne rytieri boli omnoho viac interaktívni. Počas celého dňa bol otvorený tábor 

a návštevníci mohli byť tak omnoho bližšie k nim.“  
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Hostia BS nemali ani tento rok možnosť ísť so vstupenkou aj na hrad, 
keďže tento je v réžii iného právneho subjektu a k dohode napriek 
snahám agentúry nedošlo.  

Beckovské slávnosti sú tradične miestom skvelej zábavy, ale aj 
miestom, kde ľudia pomáhajú ľuďom. Počas minulých ročníkov 
putovali finančné výťažky beckovským futbalistom a speváckemu 
zboru. Tento rok sa organizátori rozhodli dať podpísať tričko 
Beckovských slávnosti kapelám Peter Lipa and Band, Vidiek, Kristína, 
IMT Smile a ponúknuť ho do dražby. Celý výťažok z dražby a 
príspevok od organizátorov Double Agency boli venované Martinovi 
Sládekovi, zdravotne ťažko postihnutému Beckovčanovi, veľkému 
fanúšikovi týchto slávností. Tričko vydražil za 200 eur pán Jaroslav 
Hoták zo spoločnosti CSS Slovakia (za zaslúženého potlesku) 
a organizátori z Double Agency pridali ešte 50 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 36 – Peter Lipa v Beckove ©Double Agency 
Foto č. 37 – Martin Sládek a Jaroslav Hoták po charitatívnej dražbe (v strede) ©Double Agency 
Foto č. 38 – Beckovské slávnosti pod hradom – stánky s občerstvením ©DB 
Foro č. 39 – park plný spokojných návštevníkov ©DB 
Foto č. 40 – stánky a zábava pre deti (skákací hrad) ©DB 
Foto č. 41 – výstava šálok v klube pri parku – pripravili členky ZO JDS v Beckove ©DB 
Foto č. 42 – atrakcie Bludných rytierov v parku ©DB 

viac informácií a hlavne fotiek poskytne stránka http://www.doubleagency.sk/category/beckovske-
slavnosti/  

DOKUMENTÁCIA č. 8 – Beckovské slávnosti 2013 (plagát, letáky, program) 

http://www.doubleagency.sk/category/beckovske-slavnosti/
http://www.doubleagency.sk/category/beckovske-slavnosti/
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Dni obce 2013 – 16. až 18.8.2013 
 

Pri príležitosti Dní obce 2013 boli v nedeľu 18.8.2013 v parku pod hradom slávnostne udelené 

Ceny obce a Ceny starostu obce Beckov. Na základe uznesení OZ zo dňa 13.1.2012, a to 
„Uz.č.141/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce Beckovskému 
speváckemu zboru pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru za jeho činnosť, ktorou sa 
významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu;“ a na základe uznesenia 
OZ zo dňa 21.6.2013, cit.: „Uz.č.259/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce 
občanom Beckova, a to Ružene Hubinovej, Beckov č. 304 za dlhoročnú prácu v prospech obce vo 
funkcii kronikárky obce, Petrovi Bánovskému, Beckov č. 417, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti 
kultúry a športu.  
b) Cenu starostu obce Jaroslavovi Strakovi, Beckov č. 49, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti 

kultúry a športu a Cenu starostu obce manželom Petrovi a Edite Čikelovcom, bytom Beckov č. 200, 

za dlhoročnú a významnú pomoc pri budovaní a propagácii obce.“ 

  
Foto č. 43 – ocenení občania Peter Bánovský, Anežka Ilavská za BSZ, Jaroslav Straka, starosta obce Karol 
Pavlovič, Ružena Hubinová, Edita a Peter Čikelovci ©DB 
Foto č. 44 – z vystúpenia oceneného Beckovského speváckeho zboru ©DB 
 

Ceny odovzdal starosta obce p. Karol Pavlovič. O kultúrny program sa postaral Beckovský spevácky 

zbor, ktorého vedúca Mgr. Anežka Ilavská poďakovala za všetkých ocenených. Po slávnostnej 

ceremónii pokračovala zábava pri DH Stříbrňanka.   

 

 
Foto č. 46 – bazén, jedna z atrakcií 
pre deti 

 

 
Foto č. 47 – DH Stříbrňanka 
v kostole 

 

Foto č. 45 – víťazný kuchár Marek Čaňo  



 

26 
 

Dni obce sa stali v našej obci už tradíciou. Tento rok sa začali v piatok 16.08.2013 diskotékou, ktorú pre 

mladých pripravil ,,Hladný čert“ alias Rastislav Fajnor.  

V sobotu sa program presunul do parku. Od rána varilo – prebiehal kulinársky súboj o majstra varešky 

pod názvom ,,ŠPECIALITA Z KOTLÍKA“. Súťažili: ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov, PZ Hurban Beckov, 

Evanjelický farský úrad, Rímskokatolícky farský úrad, OŠK Slovan Beckov, Jednota dôchodcov, Obecný 

hasičský zbor v Beckove, rodina Mareka Čaňu, Kultúrna komisia v Beckove. Pre deti boli pripravené 

atrakcie: vodný futbal, trampolína, olympiáda v netradičných športoch, drevený kolotoč.  Pre starších tu 

bol turnaj v hode šípkami a petanque. Sprievodnou akciou bola výstava hrnčekov, ktorú pripravili členky 

ZO Jednoty dôchodcov a premietanie filmu Beckov na hrade a v podhradí od bývalého Beckovčana 

Stanislava Štefánika, známy z opakovaného uvedenia v Slovenskej televízii.  Živého koníka priviedol 

Miroslav Košút a  dva dni na ňom vozil deti v parku.  Okolo druhej hodiny popoludní začala ochutnávka 

špecialít z kotlíkov. Hodnotili ľudia, ktorí ochutnali a hodili číslo súťažiaceho do škatule. Hlasovalo až 685 

ľudí! Majstrom varešky sa stalo PZ Hurban Beckov – varil pán Marek Čaňo. Slávnostné odovzdávanie 

cien bolo o piatej hodine popoludní. Ceny našim súťažiacim odovzdával pán starosta Karol Pavlovič. 

Zábava pokračovala aj večer v kultúrnom dome, kde do tanca i na počúvanie hrali DUO YAMAHA. 

V nedeľu o 10.00 hod. bola slávnostná hodová omša vo farskom kostole sv. Štefana kráľa – v kostole 

i pred kostolom hrala DH Stříbrňanka a od 13.00 hod. hrali opäť v parku  do 15.00 hod., kedy začalo  

slávnostné udeľovanie cien obce a cien starostu obce, a potom koncert dychovej hudby pokračoval až do 

večerných hodín. 

  
Foto č. 48 – hostia pri občerstvení v parku                     
Foto č. 49 – DH Stříbrňanka na pódiu v parku 
 
Spokojní boli všetci, domáci aj turisti. Obec prežila krásny spoločný víkend pri zábave, hudbe i v úcte 

k vykonanej práce našich ocenených občanov. Poďakovanie patrí: starostovi obce,  manželom 

Švecovcom za chlieb, F-PLUS za občerstvenie, ktoré sa zadarmo dávalo deťom, ovocný džús venovali aj 

TOKO AGRI – PD BECKOV, firma INJECTA Chirana venovala ceny súťažiacim a agentúra DOUBLE AGENCY 

poskytla dar pre deti a súťažiacich. Poďakovanie patrí aj členom kultúrnej komisie – Jane Ježovicovej, 

Renáte Čaňovej, Ľubici Babulicovej, Anne Kabelíkovej, Darinke Jarábkovej,  Jaroslavovi Strakovi, Borisovi 

Klčovskému za prácu a čas, ktorý darovali obci na prípravu podujatia. 

DOKUMENTÁCIA č. 9  – zoznam ocenených občanov, plagát k Dňom obce s programom   
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Predvianočné stretnutie dôchodcov  
 
Predvianočné posedenie seniorov našej 

obce sa uskutočnilo 5. decembra 2013 na 

pozvanie starostu obce v kultúrnom dome. 

Prichádzajúcich vítali a potom aj obsluhovali 

pracovníčky OcÚ Norika Straková, Marta 

Hurtíková, Anna Benková a Janka 

Ježovicová. V programe vystúpili deti 

materskej školy, za čo patrí vďaka ich p. 

učiteľkám Janke Bagovej a Mirke Kubicovej. 

Slávnostný príhovor predniesol starosta 

obce p. Karol Pavlovič. Poďakoval našim seniorom za vykonanú prácu v prospech obce. K dobrej nálade 

prispeli hudobníci z Terchovej s doma speváčkami. Potešili dušu a bohaté pohostenie z kuchyne „U 

hladného čerta“ R. Fajnora zavŕšili príjemné popoludnie. Menu pozostávalo z mäsa na hríbikoch s ryžou 

a opekanými zemiakmi s oblohou, kávy, veterníka, slaného pečiva a nápojov. Pri obsluhe pomohli aj žiaci 

zo základnej školy. Vianočnú atmosféru dotvárali koledy, ktoré prehrával Jaroslav Straka, člen KK. 

Starších a ťažšie sa pohybujúcich občanov priviezol a odviezol Peter Čaňo z obecnej prevádzky. 

 

Foto č. 50 – seniori – p. Graca, p. Bubeníková, 
p. Bubeník, p. Nožinová, p. Pavlíková, p. 
Šimková... 
 
Foto č. 51 – vystúpenie najmenších pre našich 
najstarších 
 
Foto č. 52 – Terchovská muzika 
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Vianočné trhy a Mikuláš 
 
Tradičné podujatia na netradičnom mieste.  

  
 
Adventné trhy sa po troch rokoch konali zase na Trojičnom – dnes už na Stiborovom námestí – krásne 
námestie, vianočný stromček (darcom bola Anna Hlávková, Zlatý pavúk), tradičné stánky, milí 
predávajúci a spokojní kupujúci a k tomu vianočné melódie vytvorili sviatočnú atmosféru, ktorú 
korunoval príchod Mikuláša pred 16. hodinou. Ale to už bolo plné námestie a najmenší sa dočkali 
darčeka... Milá slávnosť pre radosť všetkých. A Vianoce sú čoskoro tu. 

 
 
Foto č. 53 – stánok s vianočnými oblátkami (Antónia 
Bánovská) 
Foto č. 54 – adventné trhy na námestí 
Foto č. 55 – Mikuláš, anjel a čert s deťmi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vianočný koncert BSZ 
 

Beckovský spevácky zbor 
vznikol v roku 2000 a vedie ho Mgr. 
Anežka Ilavská, učiteľka slovenského 
jazyka a hudobnej výchovy, ktorá je 
zároveň riaditeľkou Základnej školy 
s materskou školou v Beckove. Tradičný 
vianočný koncert sa konal 
v evanjelickom a. v. kostole 26.12.o 
14,30 hodine. 
 
Foto č. 56 – Vianočné vystúpenie BSZ 
v evanjelickom kostole ©DB 
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Obecná knižnica 
 

Knižničný fond 
K 31.12.2013 knižnica evidovala 9642 zväzkov kníh.  
Nakúpilo sa v kníhkupectvách a predajcov - 29 zväzkov za 239,11,3 eur a 1 zv. kníh darom, spolu 
30 zv. kníh. 
Stav fondu:  
Náučná literatúra: 1882 zv. 
Krásna literatúra: 4325 zv.  
Krásna literatúra pre mládež: 2949 zv. 
Náučná literatúra pre mládež: 486 zv. 
 
Čitatelia  
Knižnica evidovala k 31.12.2013 spolu 37 čitateľov, z toho do 15 rokov 21 čitateľov. 
 
Výpožičky za  rok 2013 
K 31.12.2013 bolo 740 výpožičiek, priemerne na mesiac  62 zv., na čitateľa za rok 20 zv. kníh. 
 
Počet výpožičiek podľa skupín 
Náučná literatúra: 26 zv.  
Krásna literatúra: 370 zv.  
Náučná literatúra pre mládež: 13 zv. 
Krásna literatúra pre mládež:  331 zv. 
 
Finančný stav knižničného fondu 
K 1.1.2013 tvorila KF čiastka 15.431,21 €.  
Za rok pribudlo nákupom OcÚ 239,11 €.  
K 31.12.2013 KF tvorila čiastka 15.670,32 €. 
 

Ukážka nových kníh zakúpených do Obecnej knižnice v decembri 2012 

Knihy pre deti a mládež 

Zuzana Šulajová  Džínsový denník 2 
Jeff Kinney   Denník odvážneho bojka – Posledná kvapka 
Jeff Kinney   Denník odvážneho bojka – O tom ako sa stať hrdinom 
Dominika Ponechalová  Punková princezná 
Thomas Brezina  Klub záhad - Mrazivé volanie zo záhrobia 
Sarah Jacquet   Deň, keď som vyrástla 
Thomas Brezina  Tigrí tím – Fantóm Benátok 
Thomas Brezina  Tigrí tím – Obludné safari 
Kristín Castová-P.Castová Škola noci 1 – Označená 
 

Beletria pre dospelých 

Katherine Webbová  Dedičstvo 
Jenifer E.Smithová  Štatistická pravdepodobnosť lásky na prvý pohľad 
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David Wroblewski  Príbeh Edgara Sawtella 
Jo Nesbo   Snehuliak 
Nicholas Sparks   Správa vo fľaši 
Veronika Šikulová  Miesta v sieti 
Táňa Keleová-Vasilková  Tá druhá 
Dominik Dán   Kožené srdce 
Joy Fieldingová   Teraz ju vidíš 
Orhan Pamuk   Múzeum nevinnosti 
Marina Fiorato   Sklár z Murana 
Alex Preston   Krvácajúce City 
Nicholas Sparks   Šťastlivec 
Wiliam P.Young   Chatrč 
Norma Lebrecht  Pieseň mien 
Khaled Hosseini   Majster šarkanov 
Corban Addison  Kroky k slnku 
Jana Benková   Slečna nebezpečná 
 
DOKUMENTÁCIA č. 10 – správa o činnosti knižnice za rok 2013 
 

Obecná prevádzka (OP) 

 
Obecnú prevádzku riadi od novembra 2011 
starosta obce Karol Pavlovič. Zamestnancami sú: 
Peter Čaňo, Ivan Hubina, Miroslav Malec a 
sezónne Peter Heldes. Starajú sa o verejné 
priestranstvá a ostatný majetok obce, udržiavajú 
verejnú zeleň, vyvážajú obecným fekálom žumpy 
do čističky odpadových vôd našim občanom 
i obyvateľom z okolitých obcí, kosia verejné 
trávnaté plochy vrátane parku a cintorína, 
odhŕňajú sneh a posypávajú obecné cesty, 
štiepkujú odpad z verejnej zelene  i z dvorov a záhrad občanov, stavajú detské ihriská, vyvážajú odpad 
ako sú plasty, sklo, kovy, papier – robia všetky potrebné práce, aby obec bola čistá a všetko fungovalo 
k spokojnosti občanov.  Napríklad  21. a 22.5.2013 vymenili pôvodný trávnik za rezaný trávnik pred OcÚ. 
Cena za vývoz fekálií od 1.7.2013 bola znížená na 36,25 eura za 11000 litrov z dôvodu prispôsobenia sa 
cenám konkurencie.  
 
Foto č. 57 – položenie trávnika na parkovisko pri OcÚ ©DB 

DOKUMENTÁCIA č. 11 – leták: obecný zber textilu 25.-26.9.2013; termíny zberu komunálneho odpadu 
 

Vývoz komunálneho odpadu 
 
Smetné nádoby sa vyvážajú v stredu v nepárnom týždni. Plasty je potrebné vytriediť na čisté PET fľaše 
a ostatné plasty a uložiť ich do priehľadných igelitových vriec, ktoré si obyvatelia vyzdvihnú na OcÚ 
zadarmo. Zviazané vrecia zberajú pracovníci obecnej prevádzky každých 6 týždňov obvykle v utorok ráno 
a odvážajú do Nového Mesta nad Váhom. Na jar sa v obci rozmiestnili 4 kontajneri, do ktorých 
obyvatelia mohli umiestniť vyradené staré kusy nábytku, koberce a pod. Raz do roka sa vyváža aj 
nebezpečný odpad, sklo, papier (aj škola zberá papier) a kovy. 28. a 29. novembra 2013 (vo štvrtok a v 
piatok) sa uskutočnil zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Odpad si obyvatelia mohli vyložiť 
pred svoje domy do 7.00 hod. ráno, odkiaľ ho odviezli pracovníci obecnej prevádzky. 
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Foto č. 58 – sídlo obecnej prevádzky s kontajnermi na odpad 

 
SOCIÁLNA OBLASŤ 
 
SOCIÁLNA POISŤOVŇA – ZVÝŠENIE DÔCHODKOV. 
Zvýšenie dôchodkov na rok 2013 sa po prvýkrát uskutočnilo o pevnú sumu a nie o rovnaké percento, ako 
to bývalo do roku 2012. Podľa právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2013, v období rokov 
2013 až 2017 sa budú dôchodkové dávky zvyšovať o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia dôchodkových 
dávok bude závisieť od medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej 
mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý 
polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa dôchodkové dávky zvyšujú 
a od priemernej mesačnej sumy jednotlivých dôchodkových dávok vykázaných Sociálnou poisťovňou k 
30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa dôchodkové dávky 
zvyšujú.  

Pevné sumy zvýšenia dôchodkových dávok a pevné sumy zvýšenia dôchodkových dávok, ktoré sú 

vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, sú v roku 

2013 ustanovené nasledovne:  

a. starobný dôchodok o 11,20 eura, 
b. starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura, 
c. predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura, 
d. predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura, 
e. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 

ako 70 %, invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov a sociálny dôchodok o 
10,10 eura, 
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f. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70 % a invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov vyplácaný v sume 
jednej polovice o 3,60 eura, 

g. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac 
o 70 % o 5,90 eura, 

h. invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac 
o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura, 

i. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura, 
j. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura, 
k. sirotský dôchodok o 3,90 eura, 
l. sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura. 

Sociálna poisťovňa zvýšila k 1. januáru 2013 vyplácané dôchodkové dávky automaticky, bez žiadosti 
klienta, pričom v zvýšenej sume boli vyplatené po prvý raz vo výplatnom termíne za mesiac január 
2013. Súčasne bol vyplatený aj doplatok zvýšenia dôchodkovej dávky od 1. januára 2013 do posledného 
dňa pred výplatným termínom za mesiac január 2013. O vykonanom zvýšení dostali poberatelia 
dôchodkových dávok písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca január 2013. Dôchodkové dávky sa 
zvyšovali od 1. januára 2013, ak boli priznané pred týmto dňom, alebo odo dňa ich priznania, ak sa 
priznajú od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Ak však bol vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok 
alebo sirotský dôchodok, na ktorý vznikol nárok v roku 2013, vymeraný zo starobného dôchodku, 
predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku už zvýšeného v roku 2013, v roku 2013 
sa o príslušnú pevnú sumu nezvýši. O inú sumu, než je niektorá z vyššie uvedených pevných súm 
zvýšenia, sa dôchodková dávka zvýši v prípade, ak bola jej suma určená s prihliadnutím na obdobie 
dôchodkového poistenia získané v cudzine. V takom prípade sa dôchodková dávka zvýši o pomernú časť 
príslušnej pevnej sumy zvýšenia zodpovedajúcu pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok 
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.  

Vianočný príspevok 

Sociálna poisťovňa vyplatila v decembri za kalendárny rok 2013 vianočný príspevok približne  1.120.847 
dôchodcom v celkovej odhadovanej sume viac ako 68,5 milióna. Sociálna poisťovňa príspevok vyplatila 
poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a 
sociálneho dôchodku, ktorí spĺňali tri podmienky, a to, že majú nárok na výplatu niektorého z uvedených 
dôchodkov za mesiac december 2013, majú bydlisko na území Slovenskej republiky a suma dôchodku, 
prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov za mesiac december 2013 nepresiahne 483 eur (t.j. 
sumu zodpovedajúcu 60 % priemernej mesačnej mzdy v SR podľa Štatistického úradu SR za kalendárny 
rok 2012). 

Maximálna suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvýšila zo 66,39 eura na 75,00 eura, t.j. 
o 8,61 eura. Podľa sumy dôchodku alebo súčtu súm dôchodkov bola výška vianočného príspevku tento 
rok v rozmedzí od 75 eur do 46,51 eura. K dôchodkom, ktoré nepresiahli sumu životného minima, t.j. 
198,09 eura, vyplatila Sociálna poisťovňa vianočný príspevok v sume 75 eur a pri dôchodkoch v 
maximálnej sume 483 eur - to bolo 46,51 eura. K vyšším dôchodkom ako v sume 483 eur už 
vianočný príspevok nepatrí. Jednému poberateľovi aj viacerých dôchodkov pritom môže patriť len jeden 
vianočný príspevok – ich úhrnná mesačná suma tiež nesmie prekročiť maximálnu sumu 483 
eur. Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplácala rovnakým spôsobom, ako vypláca dôchodok – buď 
na bankový účet, alebo v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. O príspevok netreba žiadať, 
vypláca sa automaticky na základe údajov Sociálnej poisťovne. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – výmena preukazov ZŤP 
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Úrady PSVR do konca roka 2013 vymenili preukazy zdravotne ťažko postihnutým občanom, ktoré boli 
vydané pred 1.1.2009 – preukazy ZŤP a ZŤP/S ÚPSVR v Novom Meste nad Váhom vymieňal preukazy na 
počkanie každý deň. Občania si priniesli fotografiu, občiansky preukaz a neplatný preukaz vydaný do 
31.12.2008. Výmena sa týkala aj našich občanov.  

 

SOCIÁLNA PRÁCA V ROKU 2013 
 
Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť Komunitný plán sociálnych služieb obce Beckov – uz.č. 214/2012. 
Obec by mala pripraviť VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a VZN o poskytovaní 
stravovania pre dôchodcov, ako vyplynulo z Komunitného plánu, v priebehu roka. Tieto VZN sa zatiaľ 
nepripravili aj z toho dôvodu, že obec neposkytuje služby sociálnoprávnej  ochrany detí (zabezpečuje ju 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny- oddelenie SPOD a SK v Novom Meste nad Váhom), obec poskytuje 
len základné sociálne poradenstvo a sociálna pracovníčka spolupracuje s ÚPSVR v Novom Meste nad 
Váhom pri riešení prípadov z tejto oblasti. *  Stravovanie pre seniorov sa poskytuje zo školskej kuchyne 
už dlhodobo za jednotnú cenu pre seniorov podľa cenníka školskej jedálne. Tieto služby využíva do 10 
stravníkov – seniorov.  
Sociálna pracovníčka v zmysle zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách poskytla základné sociálne 
poradenstvo asi 350-krát v priebehu roka pre cca 100 občanov.  
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podalo 9 občanov, z toho 7 požiadali o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov, 1 občan požiadal o poskytnutie 
opatrovateľskej služby obec a 1 požiadal o posúdenie odkázanosti do zariadenia opatrovateľskej služby. 
Bolo vydaných 9 posudkov a 9 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.  
O príspevok od obce na narodené dieťa požiadalo 20 rodičov narodených detí v roku 2013: Diana 
Maková, Nella Daneková, Eliška Uhlíková, Sabina Juríková, Nikola Vincenecová, Jakub Kubíček, Vratko 
Szijarto, Jakub Matejka, Matúš Šprincl, Michal Žovinec, Ella Bumbál, Alica Kubišová, Martin Gonda, 
Karolína Nemčeková, Tereza Biesiková, Jakub Mišových, Marek Beňovič, Lukáš Horečný, Matej Briška za 
rok 2013; Maxim Porubský, Patrik Záruba, Richard Šimko a Martin Bandík sa narodili v roku 2012, ale 
požiadali v roku 2013 – VZN Obce Beckov. Narodilo sa 20 detí, 4 rodičia požiadali na deti narodené 
v roku 2012 a 4 požiadali v roku 2014 na deti narodené v roku 2013. 
O mimoriadnu sociálnu dávku v hmotnej núdzi v roku 2013 nepožiadal nikto (VZN obce Beckov). 
Sociálna služba pre maloletých bola poskytnutá formou základného sociálneho poradenstva c spolupráci 
s ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v jednom 
prípade, ktorý pretrváva aj v nasledujúcom roku.  
V zariadeniach pre seniorov alebo v zariadeniach opatrovateľskej služby (obec) a domove sociálnych 
služieb (TSK) bolo 10 občanov  Beckova (Mária Masničáková v Refugiu Trenčín, Ivan Vazovan v NBB 
Moravské Lieskové, Justína Mináriková v DD Hrachovište, Margita Juráková v zariadení Papraď Stará 
Turá, Mária Tekulová v DSS Kostolná – Záriečie od 21.1.2013, Helena Filáčková v Striebornici 
v Moravanoch n. V., Irena Penčáková v NBB Moravské Lieskové, Ján Úradníček v NBB Moravské 
Lieskové, Anna Koníčková v DSS Myjava, Ivan Klinčúch v CSS v Novom Meste nad Váhom od augusta 
2013).  
Opatrovateľská služba bola poskytovaná 2 občanom obce: Margite Pacekovej bola poskytovaná 
opatrovateľská služba v rozsahu 4,5 hodiny v Trenčíne v byte dcéry Margity Rožkovej, Šmidkeho 5; 
a Irene Penčákovej dočasne od 8.3.2013 v Moravskom Lieskovom v rozsahu 1 hodiny denne.  
Príhovory na cirkevných pohreboch. Sociálna pracovníčka v mene obce odprevadila 9 zosnulých 
občanov na ich poslednej ceste počas kresťanských cirkevných pohrebov. Rozlúčila sa: Sr. Mária Cecília 
Kosecová (rehoľný pohreb), Mária Opatová, Mária Babicová, Ján Úradníček, Helena Filáčková, Emília 
Pagáčová, Terézia Zverbíková, Oľga Hlávková, Ing. Bohuslav Tupý. 
Študentka (Monika Striežencová) absolvovala 2-týždňovú stredoškolskú prax za 3. ročník štúdia sociálnej 
práce na SŠ v Trenčíne u sociálnej pracovníčky na OcÚ v Beckove.  
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Mimoriadna služba: 18.4.2013 sa sociálna pracovníčka zúčastnila súdneho pojednávania na Okresnom 
súde v Novom Meste nad Váhom vo veci navrhovateľky Emílie Špánikovej proti odporcovi Ivanovi 
Pagáčovi o zaplatenie 1463,02 eur, kde dosvedčila, že obec riešila poskytnutie opatrovateľskej služby pre 
Emíliu Pagáčovú. 
* Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela: V tomto roku SPO spolupracovala pri riešení 
sociálnej situácie mladej matky a jej mal. syna, ktorí bývajú v Beckove u matkinho priateľa. SPO podala 
správu o návšteve pre oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí v Novom Meste a pre Bánovce nad 
Bebravou, kde majú matka a dieťa trvalý pobyt. 
DOKUMENTÁCIA č. 12 – dávka na dieťa, vzor žiadosti a rozhodnutia; príhovor na pohrebe sr. Cecílie 

 
SLUŽBY OBČANOM 
 
Do obce raz v týždni, v pondelok, prichádza 
pojazdná predajňa mäsa, hydiny a mäsových 
výrobkov. Občania, najmä dôchodcovia,  
využívajú ponuku predajcov, ktorí ponúkajú 
rozličný tovar (oblečenie, obuv, rôzne 
drobnosti do kuchyne a kúpeľne) v priestoroch 
kultúrneho domu priemerne raz do mesiaca 
alebo takmer každý týždeň za pekárňou.  
 
Foto č. 59 – predávajúci za pekárňou 

 
 
 
 
BECKOV V MÉDIÁCH 
 
Krátky film s Alexom Hannoldom 
 
15.4.2013 
bolo na 
youtube 
zverejnené 
viedeo 
s Alexom 
Honnoldom 
(28), 
americkým 
lezcom 
rekordérom, 
https://www.
youtube.com/watch?v=NCAjOqL9IUI – ktorý sa špecializuje na extrémne výstupy na skaly po 
celom svete – z jeho krátkej návštevy Beckova. Z dvora Kúrie zliezol hradnú skalu. Honnold sa 
zúčastnil na Slovensku festivalu Hory  a mesto v bratislavskom Auparku 10.-14.4. 2013 v CINEMA 

CITY.   
Foto č. 60 – Alex Honnold na beckovskej hradnej skale 15.4.2013 (Zdroj – internet)  

https://www.youtube.com/watch?v=NCAjOqL9IUI
https://www.youtube.com/watch?v=NCAjOqL9IUI
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Tajomný hrad 

Beckovský hrad priťahuje turistov i fotografov v každom ročnom období – dôkazom je aj 
publikovaná fotografia v denníku sme v rubrike Vaša fotka dňa na fotky.sme.sk. Autorom 
najkrajšej fotografie dňa 23.11.2013  bol Igor Gojdič. A takto vyzeral Hrad Beckov: 

 
Foto č. 61 – Beckovský hrad – zdroj: http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-
hrad.html#ixzz2p97NnsAm 
 

Miro Švec nad Beckovom 

Skúsený paraglajdista Miro Švec (33) 

z Komárna obletel v septembri 2013 celé 

Slovensko a svoje krásne fotky z vtáčej 

perspektívy publikoval okrem iného aj 

v denníku Sme, rubrika V obrazoch. Podľa 

jeho cestovného či skôr letového denníka 

odlietal spred budovy Markízy v Bratislave 

5.9.2013. Na druhý deň letel aj nad 

Beckovským hradom – viď publikovanú 

fotografiu (a nad Čachtickým 

a Trenčianskym).  

Foto č. 62 – Beckovský hrad z balóna Mira Šveca – zdroj:  http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-okolo-slovenska-bol-na-

dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A 

 

http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-hrad.html#ixzz2p97NnsAm
http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-hrad.html#ixzz2p97NnsAm
http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-okolo-slovenska-bol-na-dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A
http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-okolo-slovenska-bol-na-dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A
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VÝSTAVA V TRENČÍNE 

Beckov na kresbách Miroslava Volníka  

Beckov, jeho hrad i pamiatky inšpirovali Miroslava Volníka 

z Trenčína, výtvarníka a fotografa. Jeho 12 kolorovaných 

perokresieb s beckovskými námetmi návštevníci mohli vidieť 

na výstave v Posádkovom klube ODA v Trenčíne v apríli t.r. 

(10.4.2013 – 12.5.2013). 

Foto č. 63 – známa Slivková aleja s hradom, kolorovaná perokresba na papieri, 30x40 cm (archív Redakci BN) 

 

NKP HRAD BECKOV  
podujatia na hrade v roku 2013 
 
Apríl 
27.4.-28.4. 2013 - Slávnostné otvorenie sezóny 2013 
 
Máj 
4.5.2013 - Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár Vojvodu Stibora 
5.5.2013 - Divadielko pod hríbikom: Perníková chalúpka 
11.5.2013 - VŠMU: Slúžky 
12.5.2013 - VŠMU: Hanička bez rúk 
18.5.2013 - Rytiersky deň 
19.5.2013 - VŠMU - Katedra bábkarskej tvorby: Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku 
25.5.2013 - Rozprávková burza kníh 
26.5.2013 - Divadlo z domčeka: Janko Hraško 
31.5.2013 - Letné kino: Od Jakuba k Jakubovi 
Jún 
1.6.2013 - šašo Becko deťom; Veteran Rally 
2.6.2013 - VŠMU - Katedra bábkarskej tvorby: Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku 
7.6.2013 - Letné kino: Altas mrakov 
8.6.2013 - Turnaj Matúša Čáka Trenčianskeho 
9.6.2013 - Divadlo Harry Teater: Soľ nad zlato 
14.-15.6.2013 - Slávnosti rodinných pivovarov 
14.6.2013 - Letné kino: Železná lady 
16.6.2013 - Divadlo Maškrta: O Haluštičke zbojníckej dievčičke 
20.6.2013 - Ukážka stredovekých zbraní pre ZŠ a SŠ 
21.6.2013 - Divadlo Harry Teater: Solúnski bratia 
21.6.2013 - Letné kino: 96 hodín - Odplata 
22.6.2013 - Ukážka stredovekých zbraní a pečenie chleba v stredoveku 
23.6.2013 - Divadlo z domčeka: O kozliatkach 
28.6.2013 - Letné kino: Kráľova reč 
30.6.2013 - Divadielko pod hríbikom: Poprepletko 
 
Júl 
5.-6.7.2013 - Slávnosti sv. Cyrila a Metoda 
5.7.2013 - Letné kino: Snehulienka a lovec 
7.7.2013 - Divadielko pod hríbikom: Červená Karkulka 
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12.7.2013 - Letné kino: Bedári 
13.7.2013 - Divadielko Galéria: Stroskotanci 
14.7.2013 - Divadlo z domčeka: Dlhý, Široký a Bystrozraký 
19.7.2013 - Letné kino: Nádherné bytosti 
20.7.2013 - Život na hrade 
21.7.2013 - Divadielko Galéria: Princezná Kukulienka 
26.7.2013 - Letné kino: Jana Eyrová 
28.7.2013 - Divadielko Galéria: Začarovaný les 
 
August 
2.8.2013 - Letné kino: Postrádateľní 
3.8.2013 - Túlavé divadlo: Hamlet alebo Nález lebky 
4.8.2013 - Divadielko pod hríbikom: Janko Hraško 
9.8.2013 - Letné kino: Robin Hood 
10.8.2013 - Koncert vážnej hudby: Ad Hoc 
11.8.2013 - Divadlo z domčeka: O kozliatkach 
16.8.2013 - Letné kino: Looper 
17.8.2013 - Aréna stredovekých hier 
18.8.2013 - Divadielko Galéria: Adamko medzi chrobáčikmi 
23.8.2013 - Letné kino: Nič nás nerozdelí 
24.8.2013 - Corna Musica: koncert dobovej hudby 
25.8.2013 - Divadlo Maškrta: Maškrtníček 
30.8.2013 - Pink Floyd Revival - koncert 
31.8.2013 - Letné kino: Anna Karenina 
 
September 
1.9.2013 - Divadielko pod hríbikom: O rozmarnej princeznej 
6.9.2013 - Letné kino: Zlomené mesto 
7.9.2013 - Rozprávková burza kníh 
8.9.2013 - Divadlo Maškrta: Sen o zlatom šťastí 
13.9.2013 - Letné kino: Od Jakuba k Jakubovi 
14.9.2013 - Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár vojvodu Stibora 
15.9.2013 - Divadielko Galéria: Zlatá priadka 
21.9.2013 - Rozlúčka s letom v rytme samby 
22.9.2013 - Divadielko Galéria: Šťuka patrí na pekáč 
28.9.2013 - Tekvicový candrbál 

 
Október   
26.10.2013 - Tradičná hradná zabíjačka s Bošáckou pálenkou 
 
November 
9.11.2013 - Tradičná hradná zabíjačka s Bošáckou pálenkou 

 

 
1.6.2013 – cez obec prešli účastníci Memoriálu Pavla Čirku okolo 15. hodiny – automobiloví veteráni, 
ktorí navštívili Beckovský hrad a niektorí s autami sa vyviezli až k hradu.  
 
Foto č. 64 – veterán na hradovke ©Archív RBN 
 

DOKUMENTÁCIA č. 13 – program podujatí na hrade a ďalšie 
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Foto č. 65 – otvorenie sezóny na hrade – starosta 
Karol Pavlovič ©Miriam Šiveňová  

 
Foto č. 66 – „bojovníci“ rádu sv. Galahada v akcii  
©Miriam Šiveňová 

 
Foto č. 67 – kontakt s oživenou históriou na hrade ©Miriam Šiveňová 

 
 
7.6.2013 – stretnutie starostu, poslancov OZ, 
hlavnej kontrolórky a zamestnancov obce 
s hosťami z družobnej obce SLAVKOV (okres 
Uherské Hradiště), ktorí zavítali do Beckova po 
dvoch rokoch na pozvanie starostu obce Karola 
Pavloviča; po stretnutí na obecnom úrade 
s poslancami OZ sa zúčastnili prehliadky 
Beckovského hradu a obnoveného námestia 
v obci; 

 
 

Foto č. 68 – poslanci a hostia zo Slavkova na hrade 

 
Foto č. 69 – Kluci v akci 16.7.2013 na hrade ©Miriam 
Šiveňová 

 
Foto č. 70 – mladí beckovskí hudobníci na hrade 
©Miriam Šiveňová 
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Foto č. 71 – vzácna návšteva na hrade – historička Daniela Dvořáková ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 72 a 73 – tekvicový festival na hrade ©Miriam Šiveňová 
 

 
Foto č. 74 – hradná zabíjačka 26.10.2013 ©JŠ 

 
Foto č. 75 – hradná zabíjačka 26.10.2013 ©JŠ 

 
Foto č. 76 – hradná zabíjačka, P. Bánovský a I. Gondár 
vyrábajú klobásky © JŠ 
Foto č. 77 – mäsiari P. Bánovský a J. Ratkovský v akcii  
 

 

Výstavy na hrade 
Foto č. 78 – výstava 
z archeologických nálezov na 
hrade (v spolupráci so SAHI) 
Foto č. 79 – Zdenka 
Kukanová s manželom 
a priateľmi po ukončení 
výstavy na hrade   © 
Redakcia BN 
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Firmy – prevádzky v obci  
 
Tesco STORES, a.s. Beckov 550 – Distribučné sklady sú stále najväčším zamestnávateľom v obci – 

pracuje tam okolo 490 zamestnancov, z našej obce 8.  

 
KLIMAT – Vzduchotechnika, Beckov 588,  majiteľom je Ján Skovajsa z Nového Mesta nad Váhom 

a jeho syn Ing. Ján Skovajsa ml. V beckovskej prevádzke zamestnával cez 30 ľudí, z toho 9 ľudí  z Beckova. 
Poskytuje nasledujúce služby:  
- výroba štvorhranného potrubia  
- výroba a sklad kruhového potrubia  
- výroba a sklad distribučných prvkov  
- sklad flexibilného potrubia  
- sklad montážneho a závesného materiálu  
- vypracovanie cenových ponúk  
- tvorba kusovníkov  
- doprava. 
 

SEVOTECH, s.r.o. – obchodujú s vojenským materiálom v zmysle zákona č. 179/1998 Z.z doma aj 

v zahraničí; zamestnáva 9 pracovníkov, jedného z Beckova (Jaroslav Zbudila, zástupca starostu obce).  
 
Stavebná firma REX – Peter Čikel zamestnáva cca 20 pracovníkov na živnosť podľa potreby.  

 
EMOTEK s.r.o. vyrába elektroiskrové obrábacie stroje. Kancelárie – Nové Mesto nad Váhom, 

Piešťanská 44, prevádzka, Beckov, Hurbanova ulica 165. Riaditeľ: Ing. Tibor Fülöp, zamestnáva 6 
pracovníkov. 

 
Kúria Beckov  - penzión a reštaurácia, zamestnáva 8 ľudí. Kúria je miestom školení a seminárov, ale 

aj svadieb. Jej služby využívajú aj Beckovčania. Z Beckova zamestnáva 2 pracovníkov. 

 
Ing. Peter Dedík – okrasná škôlka a záhradníctvo – majiteľmi sú manželia Ing. Peter Dedík 

a Ing. Irena Dedíková; zamestnávajú trvale 2 pracovníkov, sezónne priberajú ďalších na dohodu.  

 
Stolárstvo Ľubomír Martiš – zamestnáva 3 stolárov (Tomáš Masarik, Martin Pavlovič, Peter 

Krajčovič), vyrába nábytok na objednávku.  

 
Pekáreň Beckov – Ivan Švec, je rodinný podnik, zamestnáva 1 pekára z Kálnice a dve z pomocné 

pekárky z Beckova – riadi ich Ivan Švec st., tovar rozváža jeho syn Ivan Švec ml., majiteľ pekárne 
a v pokladni sa striedajú Mária Švecová, majiteľova matka, Zuzana Švecová, manželka a Ivana Králiková, 
sestra. Pekáreň je úspešná, rozširuje sortiment tovaru, má stabilných odberateľov a od septembra 2013 
predajňu v Novom Meste nad Váhom na stanici. Pekáreň sa sponzorsky podieľa na mnohých podujatiach 
obce.  

 
Cukráreň pod hradom –  predajňu občerstvenia otvorili manželia Milan Nožina a Adriana 

Nožinová 13.7.2012 na Beckovské slávnosti. V ponuke majú zmrzlinu, zákusky, 12 druhov káv, nápoje 
alko a nealko, čapované pivo a kofolu. Predaj je orientovaný na posedenie na terase, vo vnútri je miesto 
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len pre dva stolíky. Návštevníci hojne využívajú toalety. V predajni pracuje Adriana Nožinová a jedna 
brigádnička. Otvorené bolo od júna do konca októbra. 

 
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo – prevádzka Beckov  
V predajni pracujú dve zamestnankyne z Beckova (J. Jaroščiaková a A. Masárová). 
Otvorené býva denne okrem nedele a pondelka od 6.00 do11.30 a od 13.30 do 
17.00; v sobotu od 6.00 do 11.00. Jednota k 31.12.2012 združovala v SR 31 

spotrebných družstiev. 

 
Malý konzum  - I.M.D.K. BA s.r.o.   
zmenil od decembra 2012 majiteľa – je ním spoločnosť IMDK z Trenčína. Ponúka menší sortiment ako 
predchádzajúci majitelia, rodina Šprinclovcov, je viac orientovaný na pekárske výrobky. Predajňa je 
otvorená denne od 6. do 18. hodiny, v sobotu do 13. hodiny a nedeľu do 11,30 hodiny. Pekáreň IMDK  
BA s.r.o. bola založená v roku 1995 v Trenčíne a zaoberá sa výrobou rôznych druhov chleba, pečiva, 
jemného pečiva a ostatných pekárenských výrobkov. 

 
Bar Martina Betáková – v budove Jednoty otvorila reštauráciu, v ktorej poskytuje prevažne 

obedy, občerstvenie a ostatné služby. Menšie priestory zariadenia využívajú občania pri svadbách, 

oslavách či pohreboch. 
 

Kaderníctvo a holičstvo Júlia Mináriková – funguje v prenajatých priestoroch obecného 

klubu pri parku od marca 2011. Vyučená holička a kaderníčka, mladá Beckovčanka Júlia Mináriková je vo 
svojom obore úspešná. 
 
V obci podnikajú alebo majú živnosť: Pavol Ďuriš, Pavol Vavro, Peter 
Rau ml. – železiarstvo, Milan Tománek – opravovňa automobilov, 
Jaroslav Ševčík – poľnohospodárstva výroba, maliarske práce; Radoslav 
Macejka – inštalatérske a kúrenárske práce; F-Plus Ján Macejka; Anton 
Pavlík – elektrikárske práce, Peter Polonský – automobilová preprava, 
Ľubomír Tupý – autobusová preprava, Anakonda – cestovná kancelária 
Petra Ondrejoviča, Jozef Bodnár – stavebná firma...  
 
Slovenská pošta - Poštový úrad v Beckove zamestnáva 3 pracovníčky. 
Vedúcou je Bc. Margaréta Martišová, poštovými doručovateľkami sú 
Antónia Bánovská a Monika Striežencová. 
 
Agrofarma Stiborov dvor – výrobky z ovčieho mlieka – majiteľ František 

Biras, ponúka ovčí syr a bryndzu z vlastného chovu oviec a reštauračné služby by sa mali naplno 
rozbehnúť až v roku 2014. 
 
Foto č. 80– manželia Birasovci vítajú návštevníkov © Archív RBN 

 
Poľnohospodárske družstvo Beckov -  TOKO  
Firma TOKO AGRI a.s. pôsobí v České a Slovenské republike od roku 1991. Vlastní strediská pre predaj 

a servis poľnohospodárskych strojov, poskytuje služby s poľnohospodárskymi strojmi 

a poľnohospodársku výrobu.   Pred dvomi rokmi kúpili podnik PD Beckov, kde zriadili centrum pre 

poľnohospodárske stroje a poľnohospodársku výrobu. Vzhľadom na osobitné podmienky – typ pôdy, 

podložia, teploty, vlhkosť, je toto miesto predurčené pre výsadbu ovocných sadov s riadeným 
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zavlažovaním. Do začiatku roka 2014 vysadili viac ako 7 500 stromov a krov. Všetko ovocie sa bude 

spracovávať do muštov značky Ovocňák. PD Beckov kooperuje s podnikmi vo Veselom, Čachticiach, 

Bánovciach a inými. Táto činnosť je pracovnou príležitosťou pre stálych zamestnancov a brigádnikov na 

jar a v lete. V rastlinnej výrobe sa zameriavajú na výrobu krmív pre 

hovädzí dobytok (seno, senáž, siláž, kŕmne zmesi) – PD chová 

mäsové francúzske plemeno Charolais na pastvinách v beckovskom 

chotári, ktoré PD užíva v Klíži, Trbockom. PD investovalo milión a pol 

korún do opráv ciest z dôvodu prístupu k pastvinám a kŕmiskám 

dobytka. Dlhodobo nevyužívané polia a lúky premieňajú na pastviny 

– kultivujú,  prerezávajú, čistia, sejú a prevzdušňujú... Beckov sa 

stane významným miestom chovu hovädzieho dobytka v Európe.  

V roku 2013 sa narodilo 102 teliat na pastvinách. Dobytok spása 

trávu aj krovie, produkuje maštaľný hnoj a tak oživuje prírodu. 

Pracovníci PD po spasení dobytkom pastviny mulčujú, čím 

odstraňujú nedopasky a burinu, rozvrstvujú hnoj, prevzdušňujú 

a vysievajú trávy s bylinami. Proces sa opakuje 5-krát v roku.  

Cieľom je premeniť zaburinené medze na šťavnaté pastviny a rozšíriť chov hovädzieho dobytka ako 

návrat k prírode, k jej účelnému obhospodarovaniu. Nič nové – len návrat ku koreňom. Pre obyvateľov 

obce a ostatných hostí usporiadali Deň otvorených dverí v septembri.  

Ing. Tomáš Kořínek v roku 1990 založil  TOKO spol. s r.o. Spoločnosť v roku 2013 posilnila obchod a 

servis pre klientov na Slovensku zriadením nového obchodno-servisného centra v Beckove, kde je 

vybudovaná hala, dielne, sklad náhradných dielov, školiace centrum, predvádzacia plocha a sklady o 

rozlohe 4.000 m². Vedúcim strediska v Beckove je Ing. Juraj Višňovský. 

Korešpodenčná adresa: TOKO, Rudice 36, 687 32 Rudice (okr. Uherské Hradiště)              
Tel.: 577131187 
Fax: 577133011 
E-mail: toko@toko.cz 
 
PD má 8 stálych zamestnancov, na dohodu 19, 67 členov k 31.12.2013. 
 
Foto č. 81 – kravička s teliatkom plemena Charolais ©Ing. D. Jarábková 
DOKUMENTÁCIA č. 14 – propagačné materiály PD Beckov 
 

ŠKOLSTVO 
 
V obci Beckov sídli Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana, ku ktorej patrí Školská 
jedáleň (v budove materskej školy, Beckov č. 262) a Školský klub detí (v budove základnej školy, Beckov 
č. 410) 
 

Materská škola (MŠ) 
 
V školskom roku 2012-2013 bola prevádzka v dvoch triedach s počtom 36 detí. Zástupkyňa pre MŠ: 
Janka Bagová; vyučujúce: Daniela Dobrovodská, Daša Hrehorová (do 17.4.2013 – p. učiteľka mala vážny 
úraz, po ktorom zostala trvalo imobilná a vo vegetatívnom stave) – zastupovala p. uč. Zdenka Janošíková 
(máj – jún), od 9/2013 Miroslava Kubicová.  

mailto:toko@toko.cz
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Školský rok 2012/13 v materskej škole bol bohatý na rôzne aktivity, ktoré učiteľky s deťmi realizovali 

v súlade so školským vzdelávacím programom „Mám rád našu dedinu Beckov“. 

September (2012) sa niesol v znamení spoznávania  významných budov v obci. Prostredníctvom 

edukačných aktivít a vychádzok sa deti oboznámili so súčasnosťou rodnej obce, s jej históriou, ktorej 

súčasťou je Beckovský hrad. Získané poznatky deti prezentovali vo výtvarných prácach. Od októbra do 

decembra sa deti naučili, ako majú chrániť svoje zdravie, aké plody prináša jeseň a ako sa príroda 

pripravuje na zimný spánok. V decembri deti netrpezlivo čakajú na Mikuláša a Vianoce. Peknou tradíciou 

aj v tomto roku bol príchod Mikuláša do materskej školy v prevedení žiakov ZŠ, ako aj pečenie 

medovníkov. Realizáciou týchto aktivít škola viedla deti k spoznávaniu a udržiavaniu historických tradícií 

a zvykov.  

Rok 2013 

Po zimných prázdninách na deti čakala bohatá snehová nádielka, ktorú využili aj v škôlke na sánkovanie 

a modelovanie zo snehu. V januári predškoláci pravidelne navštevujú kamarátov prvákov v ZŠ.  Deti mali 

možnosť oboznámiť sa s prostredím školy ešte pred zápisom do prvého ročníka.  

Vo februári si tradičným karnevalom v škôlke pripomenuli obdobie fašiangov. Spestrením pobytu detí 

v materskej škole bolo divadelné predstavenie Pampúšik a prezentácia „Včielka“, ktorá rozšírila poznatky 

detí o živote hmyzu. 

  

  
Foto č. 82 – aktivity detí MŠ: vychádzka v prírode  
Foto č. 83  – vianočné pečenie  
Foto č. 84 – karneval  
Foto č. 85 – miniatúry hradu v Podolí ©Archív MŠ 
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V období od marca do júna deti pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu, spoznávali flóru a faunu Beckova, 

zistili z čoho sa pečie beckovský chlieb a koláče, oslávili sviatky jari – Veľkú noc a svojimi piesňami 

a básňami pozdravili mamičky a babičky pri príležitosti Dňa matiek. V júni podnikli výlet do Podolia. Deti 

spoznali niektoré hrady a zámky Slovenska, ktoré sa nachádzajú v zmenšeninách v múzeu miniatúr. 

Rozlúčkou s predškolákmi v materskej škole slávnostne ukončili školský rok. 

MŠ všetky svoje aktivity zrealizovala v spolupráci s rodičmi, riaditeľstvom ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v 

Beckove, Radou školy a zriaďovateľom, obcou Beckov. 

Poškodenie detského ihriska 

„Veľmi si vážime prácu zamestnancov prevádzky OU, vďaka ktorým sa deti môžu hojdať a šmýkať po 

novo vybudovanej zostave detského ihriska. Mrzí nás však, že sa nájdu i takí neprajníci, ktorí svojou 

nerozvážnosťou poškodili šmýkačku.“ J. Bagová, BN č. 2/2013, s. 11 

  
Foto č. 86 – poškodená šmýkačka  
Foto č. 87 – detské ihrisko vo dvore MŠ 
 
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) - školský rok 2012/2013 
 
Vedenie školy:  Mgr. Anežka Ilavská – riaditeľka;  
Mgr. Monika Miklánková – zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ;  
Janka Bagová – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ;  
Predseda Rady školy – Ernest Benko;  
Vedúca školskej jedálne – Erika Hladká; 
Počet pedagogických pracovníkov: 11 
Počet vyučujúcich na čiastočný úväzok: 5 
Počet správnych zamestnancov: 3 
 
Koordinátori :  Koordinátor prevencie - Mgr. Lucia Školníková 

Škola podporujúca zdravie – Mgr. Martina Striežencová 
Koordinátor web-stránky – Mgr. Andrea Kreperátová 
Starostlivosť o učebňu PC – Mgr. Zuzana Dunajčíková 

 
Rada školy (RŠ): 
Predseda – Ing. Ján Macejka        Podpredseda: Anna Kabelíková 
Rada školy bola riadne zvolená a ustanovená 7.11.2012 a skladá sa z 11 členov.  
Do RŠ boli zvolení: 
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a) Zástupcovia za rodičov žiakov zo ZŠ Beckov: 1. Ľubica Borcovanová, Kálnica 326, 2. Jana Matláková, 
Rakoľuby 688, 3. Bc. Ľubica Babulicová, Beckov 52; 
b) zástupcovia za rodičov žiakov z MŠ Beckov: 4. Ing. Ján Macejka, Beckov 577; 
c) zástupca za pedagogických zamestnancov zo ZŠ Beckov: 5. Mgr. Martina Striežencová;  
d) zástupca za pedagogických zamestnancov z MŠ Beckov: 6. Daša Hrehorová, Nové Mesto nad Váhom a 
Miroslava Kubicová (od 18.9.2013);  
e) zástupca za nepedagogických zamestnancov zo ZŠ: 7. Renáta Čaňová, Beckov 83; 
f) zástupcovia za zriaďovateľa: 8. Ing. Darina Jarábková, Beckov 428, 9. Milan Nožina, Beckov 194, 10. 
Anna Kabelíková, Beckov 153, 11. Ľuboslava Hajdúšková, Beckov 542. 
 
Počet tried:      9 
Oddelení  ŠKD:      1 
Počet žiakov:   140 
Počet učiteľov:     11 
Vychovávateľov ŠKD:      1 
 
Triednictvo, počty žiakov (celkom/dievčat): 
I.stupeň spolu      51/19 

1. trieda – Mgr. Lucia Kačicová    17/5 
2. trieda – Mgr. Denisa Schindlerová     9/5 
3. trieda – Mgr. Monika Pospíšilová  12/5 
4. trieda – Mgr. Eugénia Jakubcová  13/4 

II.stupeň spolu     89/45 
5. trieda – Mgr. Daniela Matušovičová  13/5 
6. trieda – Mgr. Zuzana Dunajčíková  17/12 
7. trieda – Mgr. Martina Striežencová 24/12 
8. trieda – Mgr. Lucia Školníková     18/9 
9. trieda – Ing. Roman Kazda    17/7 

Spolu žiakov      140/64 dievčat 
Vyučujúci bez triednictva: Mgr. Eduard Predinský 
Vyučujúci náboženskej výchovy: Mgr. Monika Cipciarová a Mgr. Zuzana Šišovská 
 

Školský rok 2012-2013, druhý polrok 
 
Otvorenie šachového krúžku  
Prvýkrát v histórii našej školy mali deti 2. stupňa možnosť tráviť čas v tichu a tajomnom súboji dvoch 

kráľovstiev na čiernobielom hracom poli. Pod vedením pedagóga Mgr. Martina Marka sa žiaci 5. – 7. 

ročníka začali stretávať s úmyslom cibriť si logické uvažovanie v tejto svetoznámej hre. Približne 13 detí 

odohralo niekoľko vzájomných šachových partií.  

Karneval 
12.2.2013 – v beckovskej základnej škole sa konal 
karneval a všade zneli tóny známej ľudovej piesne: 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá 
kožúška, zima mu bude...“ Karneval otvorili 
pásmom fašiangových zvykov žiaci prvého ročníka 
(Regionálna výchova s p. uč. Mgr. L. Kačicovou). 
Karneval sa niesol v duchu Les a lesné zvieratká, 
a tak v triede behali zajace, lienky, včielky, 
hríbiky, jahôdky, čučoriedka, stromy, aj lesné víly, 
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horári a pán lesa. Celý les sa výborne zabával, súťažil – prenášanie papierikov pomocou slamky, 
prenášanie loptičky na lyžici, skákanie s balónom, jedenie piškót (tu sa zúčastnili aj dve 
prítomné mamičky).  
Víťazné masky dvoch kategórií:  Prvá – žiaci 1. a 2. ročníka: 1. miesto: Zoja Betáková - kvetinová 

víla; 2. miesto: Šimon Matúš Stehlík - pán lesa; 3. miesto: Lívia Múdra – lesná jahôdka.  Druhá 

kategória – žiaci 3. a 4. Ročníka: 1. miesto: Peter Vacula – čučoriedka;  2. miesto: Šimon Čaňo – 

strom; 3. miesto: Simona Sklenářová – sova.  

 

 
 

 

  
Foto č. 88 – spoločná fotka masiek karnevalu 1 
Foto č. 89 – víťazné masky I. kategórie 
Foto č. 90 – spoločná fotka masiek 2 
Foto č. 91 – víťazné masky II. kategórie  
Foto č. 92 – spoločná fotka masiek 3 

 

 

4. Fašiangový ples 21.3.2013 

Tradičný fašiangový ples beckovskej školy sa už štvrtýkrát konal v sále kultúrneho domu.  
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Foto č. 93 – pani riaditeľka sa prihovára účastníkom fašiangového plesu 

Foto č. 94 – hrali do tanca a do spevu 

 

 

Návšteva obecnej knižnice 

 

Lásku ku knihám pomáhajú učitelia našej školy 

pestovať u detí aj návštevou v obecnej knižnici. 

10.apríla sa najmladším čitateľom venovala 

pracovníčka obecného úradu Marta Hurtíková 

poverená vedením knižnice. 
Foto č. 95: Pani učiteľky a ich žiaci v obecnej knižnici ©DB 

 

Slávik Slovenska 2013 

Dňa 22. apríla 2013 sa  uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2013. 
Porota v zložení Mgr. Anežka Ilavská, Mgr. Denisa Schindlerová, Mgr. Zuzana Dunajčíková a Mgr. 
Lucia Kačicová vybrala z 21 súťažiacich najlepších spevákov, ktorí súťažili v 2 kolách. Z 1. kola, 
kde speváci interpretovali povinnú pieseň, postúpilo 11 súťažiacich do 2. kola, kde sa 
prezentovali ľubovoľnou piesňou. Porota skonštatovala, že v tomto ročníku sa žiaci so svojimi 
pedagógmi pekne pripravili a naďalej je potrebné rozvíjať ich umelecké zručnosti. Súťažiaci boli 
odmenení sladkosťou, víťazi dostali diplom a možnosť reprezentovať školu v okresnom kole.   

I. kat.               1. miesto: Viktória Polonská, 1. roč. 
                 2. miesto: Agáta Bánovská, 2. roč. 
  2. miesto: Eliška Hladká, 2. roč. 
  3. miesto: Maruschka Babulicová, 1. ročník  
 
II. kat.  1. miesto: Simona Gajdošechová, 4. roč. 

2. miesto: Magdaléna Kippel, 5. roč.  
3. miesto: Júlia Babulicová, 4. roč.  

  
III. kat.    1. miesto: Kristína Bánovská, 9. roč. 
                2. miesto: Dominika Kopčanová, 8. roč.                 

3. miesto: Soňa Masariková, 7. roč.  
Žiačka Kristína Bánovská školu úspešne reprezentovala v okresnom kole, kde získala 2. miesto. 
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Deň matiek v škole a Deň detí v škole 

 

 

 

Foto č. 96 – Deň detí v škole © Archív ZŠ 

Foto č. 97 a 98 – Deň matiek v škole © Archív ZŠ 

Myjavské športové dni – 6.6.2013  

Približne 1500 žiakov 

druhého stupňa z 36 

základných škôl 

okresov Myjava, 

Senica, Skalica a Nové 

Mesto nad Váhom sa 

prihlásilo na 

Regionálne športové 

hry, ktoré sa uskutočnili vo štvrtok 6. júna 2013 v Myjave.  Podujatie 

začalo vystúpením mažoretiek a príhovormi primátora Myjavy Pavla 

Halabrína, ministra školstva SR Dušana Čaploviča a splnomocnenca 

vlády SR pre šport Dušana Galisa. Celkovo športovalo 1800 žiakov II. 

stupňa, čím sa myjavské športové hry stali najväčším podujatím 

svojho druhu pre mládež. Jednotlivé disciplíny boli delené na:  1. 

Plávanie  -  ktoré bolo v krytej plavárni – zúčastnili sa dvaja plavci 7. ročníka  (Soňa Masariková a Roland 

Kanáloš) - 25 m kraul, bez umiestnenia. 2. Atletika, ktorá bola na multifunkčnom ihrisku Základnej školy 

na Viestovej ulici.  Atlétov bolo päť na disciplíny – beh na 50 m, 200 m, štafeta, skok do diaľky. Pričom 

Andrej Štefánik získal diplom za 2. miesto na 200 m, kategória 8. ročník chlapci. 3. Vybíjaná  - vybíjanej 

za zúčastnili dievčatá 6. ročníka, ktoré však nepostúpili do užšieho výberu. 4.  Vo florbale zastupovali 

našu školu žiaci 5. a 6. ročníka, žiaci postúpili do semifinále. Na súťaže dohliadalo 125 rozhodcov, 30 

dobrovoľníkov, hasiči i záchranári. 

 

Foto č. 99 – z vyhlásenia výsledkov © Archív ZŠ      

Foto č. 100 – Andrej Štefánik s diplomom za 2. miesto v behu na 200 metrov © Archív ZŠ 

 

Čachtické ľahkoatletické hry detí 3. a 4. ročníka 

Dňa 21. 6. 2013 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili VIII. ročníka ľahkoatletických hier v Čachticiach. Za 3. 

ročník bolo 6 zástupcov a za 4. ročník 2 zástupcovia. Pani učiteľky Kačicová a Macová dozerali na žiakov 

a povzbudzovali ich. Usporiadatelia sa rozhodli skrátiť štvrtákom beh na 500 metrov na 250 metrov 

z dôvodu horúceho počasia. Napokon počasie prialo, bolo príjemne pod mrakom a našim žiakom sa 

podarilo získať úspešné ocenenia. 
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Filip Koníček (3. roč.) – 1. miesto v behu na 250 m, kategória 3. roč. chlapci; 
Nina Sládeková (3. roč.) – 2. miesto v hode kriketovou loptičkou, kategória 3. roč. dievčatá; 
Alex Bulava (3. roč.) – 3. miesto v skoku do diaľky, kategória 3. roč. chlapci; 
Adrian Vojta (3. roč.) – 3. miesto v behu na 50 m, kategória 3. roč. chlapci 
Peter Vacula (4. roč.) – 3. miesto v behu na 50 m, kategória 4. roč. chlapci. 

 

 

Ukončenie školského roka 2012 – 2013 

Citujeme Mgr. Anežku Ilavskú, riaditeľku školy: „Nie všetkých nás však napĺňa pocit, že sme urobili 

všetko, dostatočne správne, najlepšie, ako sme mohli. Deviataci mi pri jednom voľnom rozhovore 

povedali:“... žiaci sa prirodzene nechcú učiť, treba nás do toho nútiť, vysvetľovať nám zmysel učenia, 

motivovať.“ Áno, to musí učiteľ každodenne robiť, ale niekedy, verte, nielenže to nie je jednoduché, ale 

vôbec to nejde. Nakoniec však aj žiak by mal dostať prirodzenú výbavu z rodiny, aby sa to, čo má 

zvládnuť každý prvák, piatak, siedmak alebo deviatak v každej základnej škole na Slovensku, spoločnou 

prácou učiteľ – žiak – rodič zvládlo. Verím, že mnohí žiaci sami nie sú spokojní so svojimi výsledkami 

a ďalší rok bude pre nich úspešnejší. Deviatakom prajeme dobrý oddych, ale hlavne dobrý štart na 

stredných školách, aby dobré základy vedeli zúročiť a budovať na nich ďalej.“ 

Za najlepšieho žiaka 1. stupňa ZŠ v Beckove bol vybraný Simon Bartek, žiak 3. ročníka. 
Za najlepšieho žiaka 2. stupňa ZŠ v Beckove bol vybraný Peter Gába, žiak 9. ročníka.  
 
Prospeli s vyznamenaním: 73 žiakov  
Neprospievajúci:  1 žiak  
Pochvaly: 40 žiakov 
Pokarhania riaditeľom školy:  6 
 

 
Školský rok 2013/2014  
 Vedenie školy proklamovalo svoje ciele ako rozvoj školy na báze tvorivo humánnych a poznatkovo 
hodnotných činností. Dôraz kládli na aktivitu a slobodu osobnosti najmä v oblasti komunikačných 
schopností, ústnych aj písomných spôsobilostí, využívanie IKT, komunikáciu v štátnom, materinskom 
a cudzom jazyku, matematickú gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, ale aj 
kompetencie sociálne, občianske, podnikateľské a kultúrne ako aj smerovanie k celoživotnému učeniu. 
Na dosiahnutie týchto cieľov používali kreatívne metódy sústredené na výkon žiaka, ako aj jeho 
prežívanie, motiváciu, city a hodnotový systém, čo napomôže k rozvíjaniu manuálnych zručností, 
tvorivých umeleckých a motorických schopností, aktuálnych poznatkov a schopnosti pracovať na 
praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich so vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami trhu 
práce. Škola je pre žiaka = dodržiavanie Deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa.  
 
Vedenie školy: 

P. číslo  Meno a priezvisko funkcia 

1 Mgr. Anežka Ilavská Riaditeľka školy 

2 Mgr. Monika Miklánková Zástupkyňa riaditeľky školy 

3 Janka Bagová Zástupkyňa pre materskú školu 

4 Mgr. Nataša Ježková Vedúca ekonomického úseku 

 
Ostatné funkcie: 

Vedúca školskej Erika Solovicová - Predsedníčka Rady Soňa Jaroščiaková 
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jedálne Hladká rodičov 

Predseda Rady školy Ing. Ján Macejka Výchovná poradkyňa Mgr. Martina 
Striežencová 

Zástupkyňa členov OZ Mgr. Martina  
Striežencová 

Vychovávateľka ŠKD Eva Úradníčková 

Počet tried:  9 
Počet žiakov:  137 / z toho 69 dievčat 
Oddelenie ŠKD: 1 – 27 žiakov 
 
Prvý stupeň 

Trieda Triednictvo Počet žiakov Z toho dievčat 

1.trieda Mgr. Lucia Kačicová 7 4 

2.trieda Mgr. Miroslava Geržová 14 9 

3.trieda Mgr. Denisa Schindlerová 16 9 

4.trieda Mgr. Marcela Macová 18 5 

I. stupeň spolu 55 27 

 
Druhý stupeň 

Trieda Triednictvo Počet žiakov Z toho dievčat 

5.trieda Mgr. Katarína Oravczová 16 10 

6.trieda Mgr. Anna Čičalová 16 8 

7.trieda Mgr. Martina Striežencová 21 7 

8.trieda Mgr. Marcela Pekarovičová 13 6 

9.trieda Mgr. Zuzana Dunajčíková 16 11 

II. stupeň spolu 82 42 

 
Ostatní zamestnanci školy: Mgr. Monika Cipciarová, Mgr. Cyril Adam, Mgr. Lenka Drgoncová, Mgr. Anna 
Zatkalíková, Jaroslav Straka, Renáta Čaňová, Janka Sládková 
 
Poradné orgány školy:  

MZ 1.-4.ročník Mgr. Denisa 
Schindlerová 

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Martina 
Striežencová 

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Anna Čičalová PK výchovné predmety Mgr. Marcela 
Pekarovičová 

  
Koordinátori 

Koordinátor prevencie Mgr. Marcela Macová 

Koordinátor Zelená škola Mgr. Martina Striežencová 

Koordinátor web-stránky Mgr. Marcela Macová 

 
Rada školy: 

Predseda RŠ – zástupca rodičov MŠ Ing. Ján Macejka 

Zástupca pedagogických pracovníkov ZŠ Mgr. Martina Striežencová 

Zástupca pedagogických pracovníkov MŠ Miroslava Kubicová 

Zástupca nepedagogických zamestnancov Renáta Čaňová 

Zástupca rodičov – Beckov ZŠ Bc. Ľubica Babulicová 

Zástupca rodičov – Rakoľuby  Jana Matláková 

Zástupca rodičov – Kálnica  Ľubica Borcovanová 

Zástupcovia obce Beckov Ing. Darina Jarábková, Anna Kabelíková, Ľubica 
Hajdúšková, Milan Nožina 
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Krúžky  

Divadelný p. uč. Striežencová 1.-9. ročník 

Bedminton  p. uč. Dunajčíková 1.-9. ročník 

Turisticko-plavecký  p. uč. Striežencová 5.-9. ročník 

Konverzácia v ANJ p. uč. Pekarovičová 8. ročník 

Volejbal p. vych. Úradníčková 5.-9. ročník 

Testovanie 9-SJL p. uč. Dunajčíková 9. ročník 

Tvorivé dielne p. uč. Schindlerová 3.-4. ročník 

Šikovné ruky p. uč. Geržová 1.-2. ročník 

Stolný tenis p. uč. Kačicová 1.-9. ročník 

Prírodovedný Mgr. Ďuríková 1.-9. ročník 

Testovanie 9 matematika p. uč. Čičalová  

Futbal – mladší žiaci p. uč. Macová 1.-4. ročník 

Loptové hry p. vych. Úradníčková 1.-4. ročník 

 
Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy 

Stredná škola Prijatí žiaci Neprijatí žiaci Zapísaní žiaci 

OA Milana Hodžu Trenčín 6 0 6 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 1 0 1 

SOŠ, Piešťanská NMnV 5 0 5 

SOŠ, Jilemnického TN – hotelová akadémia 1 0 1 

SOŠ podnikania, Veľkomoravská TN 2 0 2 

SOŠ, Bzinská NMnV 6 0 6 

Športové gymnázium TN 1 0 1 

SOŠ, Winterova PN 1 0 1 

Stredná umelecká škola 1 0 1 

Spolu:  24 0 24 

 
Testovanie deviatakov v roku 2013:  SJL – počet žiakov 24 – 71,8%  
     MAT – počet žiakov 24 – 61,6%  
 
Úspechy žiakov beckovskej školy v školskom roku 2012/13 

ŠPORT 1. miesto Beh na 250 m Filip Koníček Okresná súťaž v atletike 

 2. miesto Skok do diaľky Alex Bulava Okresná súťaž v atletike 

 2. miesto Hod kriketkou Nina Sládeková Okresná súťaž v atletike 

 3. miesto Beh na 50 m Adrián Vojta Okresná súťaž v atletike 

 3. miesto Beh na 50 m Peter Vacula Okresná súťaž v atletike 

 1. miesto Streľba Lukáš Kmeťo Hornostredská sklopka 

 2. miesto Futbal Starší žiaci Coca-cola pohár 

 1. miesto Atletika žiačky Obvodné kolo 

 3. miesto Atletika 4x60 m žiaci Obvodné kolo 

 1. miesto Atletika  Lukáš Šicko Obvodné kolo 

 4. miesto Beh Lukáš Šicko Krajské kolo 

 1. miesto volejbal žiačky Okresné kolo 

Literárna 
tvorba 

1. miesto Zelená planéta Júlia Babulicová Medzinárodná súťaž Týka 
sa to aj teba 

Olympiády  4. miesto Anglická Roland Kanáloš  

5. miesto Dejepisná Anička Hyžová  

Hudobná 
súťaž 

2. miesto Slávik Slovenska Kristína Bánovská  
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Úspešní žiaci v matematike – v súťaži Klokanko, matematická olympiáda: Pavol Ďurík, Radoslav 
Macejka, Patrik Fiala.  
Prírodovedný nález: Mimoriadny nález sa podaril žiakovi Pavlovi Ďuríkovi – našiel vážku (Cordulegaster 
heros), ktorá patrí k najsevernejšie sa vyskytujúcim druhom v SR. Nález bol zapísaný do mapy vzácnych 
druhov Slovenska – má európsky význam.  
 
Deň školských knižníc 

Slovenská pedagogická knižnica pri 

príležitosti Medzinárodného dňa školských 

knižníc 28. októbra 2013 pod záštitou ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky Dušana Čaploviča  vyhlasuje súťaž na 

tému Školské knižnice – Brána do života. Cieľom 

súťaže je zábavnými formami práce s knihou 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, 

školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 

29.10. 2013 školská knižnica sa otvorila pre deti: 

žiaci s pani učiteľkami vytvorili zo svojich tried 

knihy, do ktorých vstupovali a učili sa. Na úvod 

akcie zavítala do školy kronikárka obce Mgr. Danka Badžgoňová, aby deťom vysvetlila všetko o tejto 

zaujímavej činnosti. Priniesla na ukážku  obecné a školské kroniky a deti sa mohli pýtať na zaujímavosti 

z histórie našej obce. A potom nasledovalo putovanie po knihách. 

Prváci a štvrtáci boli KNIHA JABĹČKOVO - tu sa zábavnou formou dozvedeli žiaci všetko o jablku a 

návštevníkom ponúkli aj koláčiky z jablka. Druhá trieda - KNIHA FARBIARI – pani učiteľka si s deťmi 

pripravila zo zemiačikov rôzne pečiatky, ktoré potom používali na látky. Tretia trieda – KNIHA ZDRAVEJ 

VÝŽIVY – žiaci s pani učiteľkou odpovedali na otázku, prečo by sme mali jesť ovocie a zeleninu. KNIHU 

TANCA – pripravili piataci, vysvetlili históriu tanca a naučili návštevníkov tancovať aj tanec z Belgicka. 

KNIHA ALCHÝMIE –  v 6. triede predstavila alchýmiu na Slovensku, bylinkárstvo, výrobu elixíru lásky, 

šťastia, ale aj výrobu mydla. 7. trieda si vybrala z knihy Remeslá našich predkov pernikárstvo, 

porozprávali o výrobe perníkov a medovnikárstve a pre mladšie deti mali pripravenú rozprávku 

o Medovníkovom domčeku. V triede predviedli ukážku pečenia vianočných oblátok. Deviataci a ôsmaci si 

pripravili KNIHU O CHLEBE - predstavili cestu chleba a pohostili čerstvo upečeným chlebom a jablkovou 

štrúdľou. 

Foto č. 101 – z rozprávania obecnej kronikárky žiakom školy 29.10.2013 ©DB 

DOKUMENTÁCIA č. 15 – škola  
 

Hudobný krúžok 
Je pod správou základnej školy v Beckove od 1.9.2011 (predtým bol ako hudobný kurz pod obcou). 
V dvoch triedach vyučujú dvaja učitelia. Pani učiteľka Bc. Františka Chalániová učila už 25. rok spev, 
klavír, harmoniku a gitaru 12 žiakov a Mgr. Slavomír Ježko učil hru na flautu 8 žiakov.   

 
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove (ŠJ) 
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Dôležitou zmenou v tomto školskom roku bol odchod vedúcej školskej jedálne. Pani Marta Gonová 

(21.10.1950), absolventka Strednej všeobecno-vzdelávacej školy v Novom Meste nad Váhom 

a Ekonomickej školy v Trenčíne, po 17 rokoch práce vo Vzduchotechnike Nové Mesto nad Váhom a po 

24 rokoch v školských službách ako vedúca Školskej jedálne pri MŠ a od roku 2004 pri ZŠ s MŠ Beckov 

odišla do penzie. Sama hovorí, že na dôchodok sa teší, ale oddychovať v tom pravom slova zmysle určite 

nebude, čaká množstvo činností, a stále ju potrebujú manžel, dospelé deti a najviac vnučky Veronika 

a Sofinka. Na jej miesto prišla Erika Hladká z Kálnice. 

Foto č. 102 – Riaditeľka školy Mgr. Anežka Ilavská a Marta Gonová, 

vedúca školskej jedálne  

Počet stravníkov 

Dospelí: 21 (z toho 9 zamestnancov, 8 cudzí) 
Žiaci MŠ: 36 
Žiaci ZŠ – I. stupeň: 34 
Žiaci ZŠ – II. stupeň: 24  
Počet vydaných obedov: 16.697 
Školský mliečny program (mlieko + jogurty): 6.060 
 
DOKUMENTÁCIA č. 16 – výkaz ŠJ 
 
 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO 
Lekárske ambulancie majú v obci praktická lekárka pre dospelých MUDr. Lenka Benáková z Kálnice, 
detská lekárka MUDr. Jana Drobná zo Bziniec pod Javorinou a stomatologička MUDr. Mária Havranová 
z Nového Mesta nad Váhom. Zdravotné sestry sú zastupujúca Gabriela Bumbálová z Čachtíc, Jarmila 
Supková zo Bziniec a Jozefína Tilerová z Nového Mesta nad Váhom. Zdravotné stredisko upratuje 
Beckovčanka Zuzana Fialová. Ordinačné hodiny sú denne u MUDr. Havranovej (od 7,30 do 12,00 H), 3 
dni v týždni u MUDr. Drobnej (pondelok, streda a piatok od 7. hod do 12. hod a 4 dni v týždni u MUDr. 
Benákovej (od 7 do 12. hodiny), okrem štvrtka, kedy ordinuje v Kálnici. Zdravotnícke služby poskytuje 
miestna lekáreň, filiálka lekárne z Trenčianskych Stankoviec. 

   

Foto č. 103 – MUDr. Jana Drobná  Foto č. 104 – MUDr. Mária Havranová  Foto č. 105 – MUDr. Lenka 
Benáková ©DB 
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CIRKEVI V OBCI BECKOV  
 

Rímskokatolícka farnosť Beckov 
 
Správca farnosti: Mgr. Cyril Adam  
Kontakt: Beckov č. 36, 032 7777119; 0904156 842 
Štatistické údaje za rok 2013 – cirkevné sobáše: 0; pohreby: 10 (ďalšie údaje uvedieme v kronike za rok 
2014). 

DVADSAŤPÄŤ  ROKOV V CIRKVI  

Dňa 15. mája 2013 v kostole Božského 

Srdca Ježišovho v Belušských Slatinách 

spoločne so setrami vincentkami 

z Beckova si vdp. Mgr. Cyril Adam 

pripomenul na slávnostnej sv. omši 25. 

výročie svojej kňazskej vysviacky spoločne 

s miestnym farárom vdp. Jánom  

Kamenským, ktorý zároveň oslávil 45. 

výročie vysviacky. V nedeľu 18. mája 

oslávil 25 rokov v Cirkvi aj vo farskom 

kostole sv. Štefana kráľa v Beckove počas 

sv. omše. Zablahoželali sme mu aj v 

Beckovských novinách č. 2/2013, s 15. 

5. júla 2013 na Beckovskom 

hrade vdp. Cyril Adam 

celebroval slávnostnú sv. 

omšu k 1150.výročiu 

príchodu Konštantína 

a Metoda na Veľkú Moravu. 

Spoločný sviatok sv. Cyrila 

a Metoda sa v našej obci 

slávil už po druhýkrát na 

Beckovskom hrade. Pán farár 

porozprával o živote a poslaní 

svätcov vzhľadom na Cirkev a 

Slovanov. Do osláv sa zapojili 

Mgr. Anežka Ilavská 

(recitácia) a Beckovský 

spevácky zbor. Slávnostnej sv. omše za zúčastnilo okolo 70 veriacich a hostí. Oslavy boli spoločným 

podujatím obce, Rímskokatolíckej cirkvi a Beckovského hradu.  

Foto č. 106 – Mgr. Cyril Adam vo farskom kostole sv. Štefana ©Archív R-BN 
Foto č. 107 – Mgr. Cyril Adam na Beckovskom hrade počas osláv sv. Cyrila a Metoda ©DB 
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Charitný domov I. 
 

Slovenská katolícka charita ukončila svoju činnosť v Beckove 
k 31.3.2013. Väčšina sestier 
a kňazov odišla z CHD I. (Beckov 
č. 6) do 26.2.2013. Posledné 
sestry odovzdali budovu jej 
majiteľom – františkánom 
z Hlohovca, OFM. Kláštor a kostol 
čaká nová budúcnosť – stáva sa 
miestom pre Novú evanjelizáciu Jána Pavla II.  Takto skončila 63-
ročná prítomnosť sestier vincentiek – Dcér kresťanskej lásky sv. 
Vincenta de Paul v Beckove. Odišli do domova sestier v Belušských 
Slatinách, do Nitry a Košíc. Kňazi našli svoj domov charitnom domove 
v Nitre.  
 

V Belušských 

Slatinách býva 

šesť sestričiek 

- Beckovčaniek, sú to sestry Juvencia, 87 rokov – 

v Beckove žila najdlhšie, 46 rokov;  sr. Lýdia, 83 

rokov, v Beckove bola 27 rokov a väčšina ju pozná 

z vrátnice; sr. Novata, 80 rokov, v Beckove bola 

na dvakrát, najskôr 22 rokov a potom ešte 10 

rokov; sr.  Charitas, 63 rokov, v Beckove bola 18 

rokov; sr. Tadea, kostolníčka, 84 rokov a v Beckove bol 19,5 roka; sr. Michalela, 62 rokov, v Beckove 

bola necelé 2 roky ako predstavená a predstavenou je aj v Belušských Slatinách.  

Foto č. 108 – tabuľa na budove kláštora ©DB 
Foto č. 109 – „beckovské“ sestričky v novom domove v Belušských Slatinách (chýba sr. Tadea) ©DB 
Foto č. 110 – domov sestier v Belušských Slatinách ©DB 
 
DOKUMENTÁCIA č. 17 – Slovenská katolícka charita – oznámenie o ukončení činnosti v Beckove 
 

 

Charitný domov II. 
 Školské sestry de Notre Dame v Beckove 
 

V charitnom dome Školských sestier de Notre Dame žije okolo 40 sestier a duchovný otec páter 
Bohuslav Šprlák, ktorý, keď treba, vypomôže i vo farnosti pri zastupovaní správcu 
rímskokatolíckej farnosti vdp. Cyrila Adama (pohreby). Sestrou predstavenou je sr. Metoda 
Piatničková.  
Časť  beckovských sestier sa stará o sestry dôchodkyne, ktoré sú odkázané na starostlivosť inej 
osoby. Ostatné sestry z rádu Školských sestier de Notre Dame (provincia je v Novom Meste nad 
Váhom, predstavená sr. Noemi) sa venujú vyučovaniu v 8-ročnom gymnáziu sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom a popri tom pracujú s beckovskými  deťmi, ktoré sa v kláštore každú sobou 
venujú rôznym aktivitám.  
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V roku  2013 Občianske združenie detí 
a mládeže NODAM už 7. rok zorganizovalo 
kresťanský pobytový tábor – tento rok to 
bolo  v Hronci v Nízkych Tatrách. Deti 
prežili týždeň plný hier, tajomstiev, ale aj 
nových priateľstiev, objavili nové miesta 
a odniesli si bohaté zážitky.  
Chvála sestrám, že ponúkajú deťom 
zmysluplné využitie voľného času počas 
letných prázdnin. 
 
Letný tábor v Hronci v Nízkych Tatrách 
Tento rok mali v tábore 45 detí, nielen z Beckova, ale z celého Trenčianskeho kraja. Vekové 
kategórie od 6 do 14 rokov. Tábor otvorili v nedeľu 22.7.2013 rozlúčkou s rodičmi pred     
farským kostolom sv. Štefana v Beckove  a vybrali sa na dlhú cestu za dobrodružstvom. 
Bývali priamo v chránenej oblasti Nízkych Tatier, kde mali aj malých návštevníkov – kobylky, 
motýle aj maličkého netopiera. 
Program bol zostavený tak, aby deti mali možnosť spoznať, čo najviac z Nízkych Tatier. Medzi 
najväčšie zážitky patril celodenný výlet Černohorskou železničkou, ktorá premáva medzi 
Chvatimechom a Čiernym Balogom. Vo Vydrovskej doline si prezreli Lesnícky skanzen – náučný  
chodník lesom, cez dolinu, kde mali možnosť vidieť horáreň, lesnícke stroje, prekrásnu prírodu a 
veľa sa naučiť o lese a živote v ňom z rôznych vystavených exponátov, či informačných panelov. 
A v prírode mali aj svätú omšu. Z tohto dňa si odniesli veľmi veľa krásnych spomienok, fotografií, 
postrehov. Medzi ďalšie výpravy patrila návšteva Lubčianskeho hradu, pútnického miesta 
Staré Hory a návšteva historickej zvoničky v Hronci. Tieto výlety boli zamerané na spoznávanie 
histórie a života našich predkov.   
Ku každodenným činnostiam patrili športové aktivity. Medzi tie najvydarenejšie zaradili kúpanie 
v miestnom potoku, pretože tieto dni sa radili medzi tropické a ľadová voda v potoku padla vhod 
všetkým vhod.  
 Všetci si na tento tábor odniesli krásne spomienky, zážitky i kamarátstva a tešia sa na 
budúci letný tábor o rok.  
 

  
 
Foto č. 111 – 112 – 113 – účastníci tábora v Hronci © Archív BN 
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Evanjelická cirkev a.v. v Beckove 
 
Z Výročnej správy zborovej farárky Mgr. Moniky Cipciarovej za rok 2013 prednesenej na zborovom 
konvente 10.2.2014 vyberáme niektoré udalosti z priebehu roka: 

 
Február  
10. 2. – zborový konvent za r. 2012  
11. 2. – zasadnutie seniorátneho presbyterstva  
Marec  
09. 3. – seniorátny konvent (Uhrovec)  
10. 3. – zasadnutie presbyterstva  
23. 3. – Seniorálne stretnutie presbyterov, dozorcov a spolupracovníkov z cirkevných zborov POS (v 
kostole; pohostenie na fare; kotlíková kapustnica, káva, čaj, koláče) 
Apríl  
02. 4. – veľkonočná párty pre deti (fara)  
08. 4. – Seniorátna pastorálna konferencia (Kálnica)  
09. 4. – rokovanie s gen. biskupom (GBÚ Bratislava)   
Máj  
05. 5. – zasadnutie presbyterstva 
12.05. – Deň  matiek v kostole po SB  
18. 5. – Svätodušný poznávací zájazd do Martina  
23. 5. – rokovanie v NR SR s p. predsedom Pavlom Paškom 
Jún  
29. 6. – Zborový deň na ihrisku v Beckove a futbalový zápas o pohár zborového dozorcu – zvíťazili 
Beckovčania  
Júl  
05. 7. – Služby Božie na Branči autobusom pri 1150. výr. príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda  
09. – 12. 7. – výmena okien na farskom úrade  
12. 7. – splav Váhu mládežou  
22. – 26. 7. – Denný biblický tábor pre mladšie deti na fare a vodný futbal (26.7.) viedla Radka 
Prokopenská; Lenka Martišová, Alena Kročitá – pomocníčky;  
 
August  
17. 8. – Dni obce a súťaž „Špeciality z kotlíka“ v Beckove.  
25. – 31. 8. – Letný biblický tábor pre staršie deti a mládež, Chata Patrovec, Trenčianske Jastrabie  
September  
07. 9. – 08. 9. – návšteva múzea Kralickej Biblie (400.výr. od jej vydania) a návšteva Farního sboru 
českobratské církve evangelické Miroslav  
15. 9. – Služby Božie v Kálnici spojené s konfirmáciou dospelého a sľubom 3 sestier  presbyteriek  
15. 9. – zasadnutie presbyterstva  
22. 9. – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Beckove (70 rokov od začatia opravy Tolerančného 
kostola – výstavba veže)  
Október  
06. 10. – Služby Božie s poďakovaním za úrody zeme  
13. 10. – Spomienkové Služby Božie pri príležitosti narodenia Dionýza Štúra  
27. 10. – Pamiatka posvätenia modlitebne v Kálnici (67 rokov)  
31. 10. – Pamiatka posvätenia chrámu – Služby Božie  
November  
03. 11. – Služby Božie pri Pamiatke na zosnulých  
15. 11. – Konfirmačno-mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach  
17. 11. – Zasadnutie presbyterstva v Kálnici  
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December  
06. – 07. 12. – svojpomocné znižovanie stropov v chodbe farského bytu  
08. 12. – Služby Božie pre najstarších členov s VP; Kancionál (Kálnica)  
15. 12. – Služby Božie pre najstarších členov s VP; Kancionál (Beckov)  
17. 12. – Priateľské stretnutie pri vyzdobovaní medovníčkov a výrobe vian. gulí faloš. patchworkom  
21. 12. – Spoločný zájazd autobusom na koncert Donských kozákov vo Veľkom kostole v Bratislave  
22. 12. – Vianočný koncert Beckovského speváckeho zboru v Kálnici  
26. 12. – Vianočný koncert Beckovského speváckeho zboru v Beckove  
 
Štatistika 

Zborová farárka Mgr. Monika Cipciarová – štatutár CZ  

Zborový dozorca Peter Kočický – štatutár CZ  

Zborová kantorka – Beckov  Ing. Darina Jarábková 

Zboroví presbyteri (21) – za Beckov 10  

Počet členov CZ - 2013 840  

Počet členov CZ – 2011 (sčítanie obyvateľstva) 866: Beckov: 244  
Kálnica: 500, Kočovce: 105, Nová Ves n.V. :17 

Cirkevný poplatok dospelí / deti do konfirmácie 10 eur / 1 euro 

pokrstení 6 

Konfirmovaní – deti / dospelí 0 / 1 dospelý v Kálnici 

sobášení 2 

Zosnulí – v celom CZ / v Beckove 15 / 3 

 

Besiedka pre deti – vedúci Tatiana Filipová a Dávid Jaroščiak. Besiedky sa konajú v Beckove 
v nedeľu o 10. H po SB. Zúčastňujú sa pravidelne  deti. 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže. Mládežníci sa stretávajú v sobotu večer, asi 9 – 10 mladých 
ľudí počas školského roka, dokonca sa stretli na fare aj v čase prázdnin. Zodpovední: Táňa 
Filipová a Dávid Jaroščiak. 
Modlitebné spoločenstvo v Beckove viedla Radka Prokopenská. Stretávajú sa prvý piatok 
v mesiaci na fare v Beckove o 18. h. 

Výučba náboženstva v školách na školách v Beckove a v Kálnici vyučovala ses. farárka. Na 
náboženstvo v školskom roku 2013/14 bolo prihlásených 25 detí a vyučovali sa 3 vyuč. hodiny (1 
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v Kálnici a 2 v Beckove) na ZŠ. V šk. r. 2012/13 bolo 36 žiakov. Pani farárka si presadila, aby bolo 
vyučovanie náboženstva hodnotené známkami. Jej vysvetlenie, cit. zo správy: „Zámerom 
hodnotenia náboženstva známkami je, aby tento predmet bol považovaný za plnohodnotný a 
rovnocenný s inými predmetmi napríklad  s dejepisom.“ Záujem žiakov a rodičov o tento 
predmet to ale nezvýšilo.  Od školského roka 2011/2012 sa vyučuje náboženstvo aj v materskej 
škole – 30 minút rozprávania príbehov pre najmenších.  
 
Občianske združenie J. M. Hurbana bolo zaregistrované na notárskom úrade v roku 2013. V 
roku 2013 sa členská schôdza OZ konala 1x. Predsedom je Peter Kočický; podpredsedom výboru 
je zborová farárka Monika Cipciarová, tajomník: Miloš Jaroščiak; hospodár: Danka Kováčová; 
členovia výboru OZ sú: Ružena Bandurová, Katarína Filipová, Daniel Hladký, Ernest Benko, 
Miroslav Cipciar a Jaroslava Ďurcová.  
 

 

 
 

 

  
 
Foto č. 114 – zborový deň 2013 sa konal 29.6.2013 na ihrisku ©P.Kočický 
Foto č. 115 – návšteva CZ v kostole vo Vrútkach ©P.Kočický 
Foto č. 116 – Národný cintorín v Martine – doc. Miloš Kovačka ©DB 
Foto č. 117 – pamätník J.M. Hurbanovi v Žiline ©P.Kočický 
Foto č. 118 – u predsedu NR SR Pavla Paška (M. Cipciarová, P. Kočický, P. Paška, GB Miloš Klátik) ©P.Kočický 
 

DOKUMENTÁCIA č. 18 – Výročná správa zborovej farárky za rok 2013 z 9.2.2014 
 

 
Spoločenské organizácie v obci 
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1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove (ZO JDS) 
 

ZO JDS v Beckove mala k 31.12.2013 z radov dôchodcov obce 123 členov. Výročná členská schôdza za 
rok 2012 sa konala 7.2.2013 o 14.hodine v kultúrnom dome.  
Predsedníčka: Ing. Mária Mináriková 
Pokladníčka: Mária Kubíčková 
V klube pri parku sa pravidelne stretáva v pondelok a utorok okolo 15 členiek, ktoré si na priateľských 
posedeniach spríjemňujú voľné chvíle (pri káve a koláčikoch, ktoré si sami napečú) a tiež si pripomínajú 
svoje narodeniny a meniny. Za vedenia novej predsedníčky Ing. Márie Minárikovej tieto stretnutia 
prebiehajú po celý rok, nielen mimo letnej sezóny (od októbra do mája), ako to bolo za predsedníctva 
Margity Bubeníkovej, kedy  si členky nechávali čas na práce v záhradke. Ale roky pribudli, a tak 
okopávanie nechávajú mladším.  
 
Činnosť ZO JDS v Beckove v roku 2013: 
15. januára 2013 – beseda s cestovateľom Petrom Ondrejovičom na tému Beckov a svet 
22. januára – reklamná akcia firmy Medihit 
7. februára – výročná členská schôdza za rok 2012 
20. - 21.júla – výstava šálok v klube pri parku počas Beckovských slávností 
17. - 18.augusta – výstava šálok v klube pri parku počas Dní obce 
17. augusta – počas Dní obce za JD varili guláš Oľga Šimková a Emília Hubinová 
14. septembra – výlet do Modry na vinobranie a na Červený kameň 
5. decembra – vianočné stretnutie seniorov v KD s účasťou členov jednoty. 
 
Na poslednej ceste odprevadili svoje zosnulé členky – Helenu Filáčkovú, 63 rokov – pokladníčku ZO; 
Teréziu Zverbíkovú, 89 rokov a Oľgu Hlávkovú, 89 rokov. 

 
Foto č. 119 – Predvianočné stretnutie v KD 

 
Foto č. 120 – Predvianočné stretnutie v KD 

 
Foto č. 121 – z výstavy šálok v klube pri parku, 
Ing. Mária Mináriková a Valéria Beňová 

 
Foto č. 122 – výstavná miestnosť v klube pri 
parku, sídlo ZO JDS v Beckove ©Archív R-BN 
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DOKUMENTÁCIA č. 19 – správa z Výročnej členskej schôdze zo dňa 20.2.2014 
    

 
2. Poľovnícke združenie HURBAN Beckov (PZ Hurban Beckov) 
 
Miesto revíru: k. ú. Beckov 
Poľovná oblasť: Jelenia Nové Mesto nad Váhom J-27 
Chovateľský celok: Považský Inovec 
Poľovná lokalita: Beckov 
Obvodný lesný úrad: Nové Mesto nad Váhom 
Názov poľovného revíru: Beckov 
Užívateľ revíru: PZ HURBAN Beckov 
Evidenčné číslo poľovného revíru: 11 
Výmera revíru: 2011 ha 
Počet členov: 19  
Odstúpil: Milan Koníček 
 
Výbor PZ HURBAN Beckov:  
Predseda – Miroslav Uherčík    
Tajomník -  Ing. Ján Pavlovič 
Poľovný hospodár – Pavol Hladký 
Pokladník – Pavol Jarábek 
Strelecký a kynologický referent – Jaroslav Čaňo 
Správca areálu Tehelňa – Marek Čaňo 
Kontrolór PZ – Ing. Viliam Maslo 

 
Foto č. 123 – členovia PZ Hurban Beckov 
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Výročná členská schôdza 
Dňa 17.2.2013 o 10.00 hod v klube pri parku sa konala hodnotiaca členská schôdza Poľovníckeho 

združenia Hurban Beckov za účasti 18 členov združenia. Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia 

Miroslav Uherčík. Po prednesení správy o poľovníckom hospodárení, finančnej správe a správe 

kontrolóra nasledoval návrh na plán poľovníckeho hospodárenia v roku 2013. Najlepšími strelcami 

škodnej zveri v roku 2012 sa stali Michal Čaňo, druhý Ing. Ján Kováčik a tretí predseda združenia 

Miroslav Uherčík. Rady PZ na vlastnú žiadosť opustil Milan Koníček. Hlasovaním schôdze nebolo 

doporučené pokračovanie v čakateľovi na členstvo Jurajovi Kapustníkovi z Nového Mesta nad Váhom. 

Predseda v mene spoločnosti zagratuloval k významnému životnému jubileu 70 rokom členom Dpt. 

Jánovi Smetanovi a RSDr. Milanovi Minárikovi. Nasledovala minúta ticha pri spomienke na Milana 

Chabana, zakladajúceho člena PZ Hurban, ktorý spoločnosť opustil po krátkej a ťažkej chorobe pred 

desiatimi rokmi. Návrh na uznesenie predniesol Ing. Martin Neboháč, ktorý bol schválený všetkými 

prítomnými. Schôdzu ukončil predseda, ktorý poďakoval členom za disciplínu a pozval všetkých na 

krátke posedenie do reštaurácie Pod orechom, ktoré poskytli hore uvedení oslávenci.                                       

 
  

Foto č. 124 – Dpt. Ján Smetana oslávil 70 rokov – majiteľ Salaša Beckov 
Foto č. 125 – RSDr. Milan Minárik – 70 rokov 
Foto č. 126 – Milan Chaban zomrel 10.1.2003 

 

Otvorenie strelnice v Tehelni 

Dňa 10.5.2013 o 16. hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie upravenej strelnice na disciplínu SKEET 

v poľovníckom areáli Beckov Tehelňa za prítomnosti starostu obce p. Karola Pavloviča a sponzorov, ktorí 

sa podieľali na úprave strelnice.  

 
Foto č. 127 – z otvorenia strelnice 
© Mgr. Ján Kucharovič 

 
Foto č. 128 – Daniel Matečný, Ing. 
Ján Kováčik, Vladimír Boor, Rajmund 
Rapaič  
© Mgr. Ján Kucharovič 

 
Foto č.129 – Beckovská Tehelňa 
© Ing. Marek Jambor 

PZ Hurban v Beckove ďakuje: Obvodná Poľovnícka Komora Trenčín; Slovenský poľovnícky zväz - 

Regionálna organizácia Trenčín; Miloš Gučik DETMAR; Peter Čikel REX; Ján Skovajsa KLIMAT; Ján 
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Kucharovič; Vladimír Boor; bratia Novákovci; Marek Košút; p. Mária Tekulová; p. Marian Urban; členovia 

PZ Hurban Beckov.    
 
 
STRELECKÝ PRETEK 

Dňa 13.7.2013 sa na upravenej strelnici PZ Hurban v Beckove uskutočnil 

strelecký pretek v disciplíne SKEET o pohár starostu obce Beckov. Za 

pekného počasia a dobrej účasti strelcov zvíťazil Erik Trautenberger 

z Kočoviec, druhý skončil Ján Jakubček z Bánoviec nad Bebravou a tretí 

skončil Ing. Ján Kováčik z PZ Hurban Beckov. Podujatie sponzorsky 

podporili fi DETMAR, REX, F-Plus,  EKOPOL, PD Beckov, OcÚ Beckov, IBO 

Trenčín, Tesco, Hella, Motobar, Lesy Čavič, Crova, Pavol Vavro.   

Foto č. 130 – Na palebnej čiare mladý začínajúci strelec a správca strelnice 

v Beckove Ing. Marek Jambor. 

 
Počas poľovnej sezóny v roku 2013 bolo ulovených 99 kusov raticovej zveri. 
 

 2013 2012 

Srnčia zver 22 kusov + 13 kusov úhyn 10 kusov 

Diviačia zver 50 kusov + 1 kus úhyn 42 kusov  

Jelenia zver 27 kusov + 2 kusy úhyn 20 kusov 

Škodná zver 26 kusov 45 kusov 

 
Správu o poľovníckom hospodárení v roku 2013 predniesol na výročnej schôdzi 23.2.2014 hospodár PZ 
Hurban Beckov Pavol Hladký. Vyberáme z nej: zver prezimovala vďaka miernej zime bez ujmy, ohryz 
drevín ani škody na poľnohospodárskych kultúrach boli minimálne, poľovníci previedli dezinfekciu 
krmeľcov, slanísk, kalísk a krmovísk, produkcia z diviny bola 1,04 kg z ha (slušná na beckovské pomery), 
odstrelu škodnej zveri sa zúčastnili – umiestnenie: 1. Michal Čaňo, 2. Ing. Ján Kováčik, 3. Marek Čaňo. 
Spotreba krmiva bola: 22 ton cukrovej repy, 32 t siláže. 9 t jadra, 400 kg soli, 2,2 tony sena. Sponzorská 
podpora bola pre: Rímskokatolícku cirkev, PD Beckov, Obecný úrad, REX, Klimatech, Dni obce – súťaž vo 
varení gulášu, TJ Beckov. PZ pravidelne informovalo o svojej činnosti v Beckovských novinách (Pavol 
Hladký a Ing. Marek Jambor).  
Úspechy PZ:  
PZ vyhralo súdny spor s Jaroslavom Ševčíkom.  
Člen PZ Marek Čaňo zvíťazil vo varení gulášu na Dňoch obce.  
Najlepšiu trofej získal Pavol Hladký – jeleň 191 bodov CACIB, strieborná medaila.  
DOKUMENTÁCIA č. 20 – správa o hospodárení v roku 2013 
 
 

3. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK)  
– základná organizácia Beckov 
  
Činnosť členov ZO SZOPK Beckov začína pravidelne po zídení  snehu na Genofondovej ploche 

Poniklecová medza štiepkovaním výmlatkov a nedopaskov starej trávy a buriny. V marci bolo 

ešte prevedené štiepkovanie v Prírodnej rezervácii Skalice, časti Lipky od Skalického jarku na 

kótu Lipky až do lesíka na Stráňach. Štiepkovanie sa prevádza špeciálnym nožom na 
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krovinoreze, likviduje sa ním vymladzujúca trnka, malinčie, kríky šípu a agát v trávnatých 

porastoch, čím udržiavame pôvodné biotopy, okrem  iného i lokality výskytu  vstavača 

obyčajného (Orchis morio). Na lokalite č.1 Ing. Viliam Maslo sleduje vplyv pasenia na početnosť 

vstavača obyčajného. Štiepkovali úpätie pod skalnou stenou v Prírodnej pamiatke Skalka, kde 

vymladzuje baza čierna, slivčovie a likviduje sa suchý porast jednoročnej bazy chabzdy. 

 
Foto č. 131 – kosenie Pod Hôrkou, Milan a Ivan Hladkí  

Foto č. 132 – kosenie Pod Hôrkou, Ing. Maslo a M. Hladký 

 

          Začiatkom apríla na podnet Komisie životného prostredia vyčistili vstup do Prírodnej rezervácie 

Skalice a začiatok Náučného chodníka Skalice vedľa hlavnej cesty do Nového Mesta nad Váhom 

pri Kríži. Vyrezanie krovia a uhádzanie haluziny previedli M. Hladký a Ing. V. Maslo; prevádzka 

odviezla vyrezanú biomasu a vyzberané smeti. Celá plocha sa ešte počas roka dvakrát kosila. 

Akcia bola úspešná, na udržiavanej ploche sa smeti už nevyskytovali. 

          V apríli sa už po 16-krát zúčastnili jarného ťahu žiab – ŽABIE TAXI. 2.4.2013 pomohli Správe 

CHKO Biele Karpaty postaviť ochrannú fóliu v dĺžke 350 metrov pri ceste II. triedy do Trenčína 

oproti bagroviska Bodovka II. Od 10. apríla do 19. apríla preniesli 4.846 ropúch, 32 skokanov 

hnedých a 9 rosničiek zelených. Prenosu sa zúčastnilo 7 členov ZO SZOPK a sympatizanti M. 

Syrůčková s dcérou Karin a synom Gabom, E. Lakušová z Krivosúd-Bodovky, p. učiteľka Ďuríková 

so žiakmi ZŠ, Ing. A. Dedík s rodinou a skauti z Nového Mesta nad Váhom. Početnosť žiab pri 

ťahu má klesajúcu tendenciu, historicky najsilnejší ťah bol v roku 2011, keď sme počas 15 

večerov preniesli 8.639 žiab. 

          Počas mája na pochôdzkach po chotári Beckova boli objavené dve nové lokality výskytu 

vstavača vojenského (Orchis militaris). Lokalita č.11 na Satinovej lúčke – 24 vstavačov a lokalita 

č.12 za hrádzou v Rohu neďaleko opusteného včelína – 13 vstavačov. Na oboch lokalitách treba 

v marci 2014 pokosiť a odpratať biomasu. Pre nepriaznivé klimatické podmienky na 

Genofondovej ploche Bukovinky nekvitol vstavač bledý na lokalite č.1 a č.2, a tak isto nevykvitol  

veľmi vzácny hmyzovník Holubyho (Ofris Holubiana) na Skaliciach, i keď v roku 2008 ich kvitlo 

12 kusov. V lete po preložení oplotkov až na úhor na Skaliciach stal sa náučný chodník 

nefunkčný. Nová trasa sa vyrezala vedľa Skalického jarka, definitívny smer NCH bol v októbri 

prejednaný s vedením PD Beckov, realizovaná bude do 15. apríla 2014 a následne sa premiestni 

panel na okraj oplotka a upravia sa mapky trás náučného chodníka. 
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Foto č. 133 – Pri kríži  

 
Foto č. 134 – svah židovského cintorína 

 

Počas roka dvakrát kosili na motokrosovej dráhe krovinorezmi trávu a burinu, taktiež boli 

dvakrát pokosené židovské cintoríny. V novembri boli vyrezané suché agáty na svahu nad 

cestou na hrad.  

V septembri Ing. Maslo s pracovníkom CHKO B. Karpaty pokosili Prírodnú rezerváciu Sychrov, 

biomasa bola uhádzaná na okrej rezervácie, v októbri sa ešte v lesnej časti rezervácie vykosili 

výmlatky. Podieľali sa aj na údržbe zelene v obci, konkrétne bolo orezané lipové stromoradie na 

cintoríne spolu s troma kryptami, pod Hôrkou sa opucoval svah od krovia a na Hôrke sa vyrezalo 

krovie okolo  zvonice – práce previedli Ivan Hladký, Milan Hladký a Ing. V. Maslo. V novembri 

bola ešte prerezaná trasa Náučného chodníka Sychrov od hlohov a šípov, v roku 2014 bude 

potrebné previesť nové značenie NCH po prevedenej prebierkovej ťažbe a zdeformovaním 

a znehodnotením značiek na stromoch v dôsledku ich rastu. Poslednou manažmentovou 

činnosťou v PR Skalice bolo vyčistenie sprašovej stienky od krovia a vyčistenie prístupu k nej. 

Sprašová stienka ako následný výtvor poslednej doby ľadovej slúži blanokrídlemu hmyzu na 

budovanie hniezd, v jej profile môžeme vidieť rôzne ulity slimákov a taktiež i cicváre. V okolí 

stienky boli vyzberané 3 vrecia plastových fliaš a iného odpadu. 

         Prevádzku motorovej píly a dvoch krovinorezov členovia ZO hradia z vlastných prostriedkov. 

Dotácia Obce sa použila na vyplatenie cestovného príkazu z prenosu žiab na Trbockom – 

Bodovke II. a nákupu náhradných dielov. Členovia ZO SZOPK Beckov počas roka nedostali žiadnu 

mzdu ani odmenu. 

 

4. MO Slovenského rybárskeho zväzu   
 

Beckovskí rybári sa v sobotu 20.4.2013 zúčastnili brigády, ktorú ako každý rok aj 

teraz usporiadala  MO SRZ (MO Slovenského rybárskeho zväzu)  v Novom Meste 

nad Váhom. Čistili územie v rybárskych revíroch od naplavenín spadnutých 

konárov a stromov, po neporiadnych turistoch alebo aj rybároch, rôzny odpad (plechovky, igelitky, PET 

fľaše a pod.). Beckovskí rybári čistili brehy v revíri č. 2-2910 Štrkovisko Beckov, známe ako „jama“. Rybári 

z našej obce tu vyzbierali 52 vriec rôzneho odpadu, medzi ktorý  patrila aj 20 l bandaska 
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vypotrebovaného oleja!!!  Medzi pravidelnými účastníkmi brigád sú aj zaslúžilí členovia, na ktorých sa už 

brigáda ako na dôchodcov nevzťahuje – bratia Štefan a Ján Striežencovci. Sú dušou i srdcom rybárskej 

organizácie, pomáhajú pri napúšťaní novej násady, každý rok kontrolujú kvalitu vody, ale aj pytliakov, za 

čo sú im kolegovia rybári vďační. Brigády na „Jame“ sa zúčastnili: najmladšia generácia – Mário a Bianka 

Čikelovci; Peter Čaňo, Peter Pevný, Viktor Nožina ml., Ján Strieženec, Mário Čikel, Jaroslav  Nožina, 

Štefan Strieženec; Jaroslav Turánek, rybársky referent; Roman Bánovský, Peter Nožina. Rybársky 

pozdrav  „Petrov zdar!“ alebo „Petrův zdar!“ 

Kontakty: MO SRZ Nové Mesto nad Váhom 
Dom rybárov, Zelená Voda, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Predseda: Ing. Ivan Estergájoš, 0905100529 
Podpredseda: Ing. Tibor Kvasňovský 
Tajomník: Ing. Peter Rybárik 

Pozdrav od mora  

poslal do Redakcie Beckovských novín pre beckovských rybárov náš rodák žijúci v USA Peter 
Šutovský. S manželkou Miriam a čerstvo promovaným synom Martinom strávili posledných 
desať májových dní dovolenky na ostrove Anny Márie pri Floridskom pobreží Mexického zálivu. 
Jeden deň si vyhradili na rybačku na otvorenom mori, pri ktorej sa im pošťastilo uloviť veľkého 
morského ostrieža a červeného groupera, ceneného pre exotický vzhľad a výnimočne chutné 
mäso. Okrem tohto kapitálneho úlovku ešte ulovili jedenásť menších rybiek, chňapáčov, 
anglicky snapper.  

 

Foto č. 135 – Peter Šutovský so synom Martinom  
Foto č. 136 – kapitálny úlovok  

 
 
5. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 

 
Kontakt: Vadičov č. 374, Beckov;  032 7777 239 (DHZ bol založený 1.1.1990) 
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Obecný hasičský zbor je rozpočtová organizácia obce (zákon 314/2001o požiarnej ochrane – „obec je 
povinná zriadiť obecný hasičský zbor"). Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, 
účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom 
SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej 
organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky. Základnou jednotkou je 
Dobrovoľný hasičský zbor na čele ktorého stoji predseda, ktorý je aj štatutárom. Veliteľ nikdy nebýva 
štatutárom, je 1. podpredsedom a má na starosti techniku a výcvik.  

Predseda (štatutár):  Miloš Jaroščiak 
Veliteľ:  Pavol Strieženec - 7777403 
web-stránka:   www.dhz-beckov.estranky.cz   
 

 
 

6. Slovenský zväz záhradkárov – ZO Lipky 
 

Predseda ZO Beckov – Lipky: Ing. Viliam Verecký, tajomník OV SZZ Nové Mesto nad Váhom 

Mesiace február – apríl sú pre záhradkárov obdobím bilancovania uplynulej sezóny a načrtnutia nových 

plánov pre nadchádzajúcu sezónu. Je to tiež obdobie, kedy sa v jednotlivých základných organizáciách 

konajú členské schôdze. Základná organizácia SZZ Beckov – Lipky mala svoju výročnú členskú schôdzu 

22. marca 2014 a základná organizácia SZZ Beckov – Sychrov 5. apríla 2014. Zhodnotili uplynulú sezónu 

a pripravili plány na novú. Zima 2013-2014 bola slabá, s nedostatkom snehovej prikrývky. Podľa 

odporúčaní záhradkárskych inštitúcií je potrebné takmer u každého záhradkára uskutočniť predjarný 

postrek na zničenie prezimujúcich škodcov, najmä žravých, ktorí neuveriteľne vedia „zlikvidovať“ 

nastávajúcu úrodu, ako sa niektorým záhradkárom stalo v roku 2013.  Rok 2013 nebol pre záhradkárov 

príliš vydarený. Leto malo veľa tropických dní i nocí, čo záhradkárov nútilo viacej zavlažovať jednotlivé 

stromy. Prejavilo sa to v konečnom dôsledku na nižších úrodách a tiež i menších veľkostiach jednotlivých 

plodov, ale i napriek tomu niektorí záhradkári mali slušné výsledky.  Okresná organizácia záhradkárskeho 

zväzu organizuje každoročne počas Novomestského jarmoku výstavu ovocia a zeleniny. Je to prezentácia 

záhradkárov, ktorí dosiahli peknú úrodu. I keď na výstave bolo takmer o stovku vzoriek menej ako 

v predchádzajúcom roku, predsa 241 vzoriek ovocia a zeleniny dalo prehľad, akým sortám a druhom sa v 

novomestskom regióne  darí. Na tejto výstave sa zúčastnili i záhradkári so základnej organizácie Beckov 

– Lipky.  

Na členských schôdzach sa hovorilo aj o odborných otázkach pestovania ovocných drevín. Keďže 

záhradkárske osady vznikli v 70-tych rokoch minulého storočia a niektoré vtedajšie odrody dnešným 

klimatickým pomerom nevyhovujú, je potrebné zamerať sa na tzv. rezistentné odrody, ktoré sú odolné  

na choroby a škodcov. U jabloní sa odporúča odroda Idared, Rubín, Rubinola a Pinova. Vyriešené 

vlastnícke vzťahy umožňujú jednotlivým záhradkárom nakladať so svojím majetkom podľa vlastného 

uváženia. Dochádza preto k prirodzenej obmene ľudí a o záhradky sa zaujímajú relatívne mladší, ktorí 

záhradky premieňajú na oázu relaxu a pokoja. Niektoré záhradky už nevyužívajú na pestovanie ovocia, 

viniča a zeleniny, ale si spravia podľa svojich predstáv tzv.  „oddychové bývanie“, v čom vidia záhradkári 

problém, pretože záhradkárske osady vznikli pod hlavičkou Slovenského zväzu záhradkárov a pôda je 

určená predovšetkým na záhradkárske účely. Treba skĺbiť relax i radosť z dopestovaných produktov.   

http://www.dhz-beckov.estranky.cz/
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V roku 2013 sa v jednotlivých záhradkárskych osadách vylepšovali prístupové cesty a tiež skultúrňovalo 

okolie osád. V záhradkárskej osade Beckov – Sychrov došlo k personálnej výmene na mieste predsedu. 

Novým predsedom sa stal p. Bohuslav Vavro z Nového Mesta nad Váhom. Na schôdzach je nutné tiež 

pripomínať ochranu životného prostredia a biologický odpad likvidovať tak, aby nezaťažoval  prírodu. 

 
7. Obecný športový klub Slovan Beckov (OŠK) 
 
Združenie OŠK Slovan Beckov má sídlo na OcÚ – Beckov č. 180.  Vznikol 9.7.1990. Výročnú členskú 
schôdzu mal 10.1.2013. Viac informácií poskytneme v Kronike 2014. 

 
Foto č. 137 – Pri príležitosti 60 narodenín p. Petra Bánovského, bývalého aktívneho hráča TJ Slovan 
Beckov, trénera dorastu a hráča Starých pánov,  odohrali starí páni 2.6.2013 priateľské stretnutie s 
rovesníkmi z Trenčianskej Turnej, a po víťazstve 8:0 urobili oslávencovi radosť. 
DOKUMENTÁCIA č. 21 – výsledky zápasov sezóny 2012/2013 a 2013/2014 

 
8. Kulturistický oddiel v Beckove  

 
Mladí členovia KO v Beckove si v priebehu septembra 2013 

upravili a vynovili starú posilňovňu v budove OcÚ.  Vymenili 

podlahy, dali nové linoleum,  vymaľovali, opravili trhliny 

a praskliny na stenách, použili nové sivé poťahy na lavičky a nástroje, 

natreli všetky stroje striebornou farbou, Peter Guriš im nastriekal na 

stenu nové logo. Interiér posilňovne sa tak farebne zjednotil, pribudli 

aj nové skrinky, osvetlenie zostalo pôvodné aj kúrenie. Po 
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majstroch upratala Terka Kolesíková.  

Pokladníkom je Vlado Šimončic, správcom Marian Gestinger a Michal Čaňo. V KO je spolu 28 nadšencov 

pre kulturistiku. Cvičia pre vlastné potešenie, bez trénera tak, že starší usmerňujú mladších. KO založil 

pred časom Vilo Vazovan a Marian Gestinger. Nový klub  založili pred tromi rokmi, keď sa zlúčili 

s Obecným športovým klubom (OŠK). V. Vazovan a M. Gestinger  naučili mladších a tí zase učia ešte 

mladších. Vážne úrazy dosiaľ nemali, teda systém osvedčený časom funguje dobre.   

Obnovu posilňovne uskutočnili z vlastných finančných zdrojov a z 2 % (podlaha). Najdôležitejším 

sponzorom  pre KO je Obec Beckov, Peter Čikel (finančne aj vecne), 2 % a ostatné príjmy majú 

predovšetkým z príspevkov vyzberaných od  vlastných členov. Kontaktnou osobou je V. Šimončic. 

O nový obnovu posilňovne sa zaslúžili Jozef Jurík, Dárius Čikel, Michal Čaňo, Michal Černák, Patrik Šimko, 

Roman Pastorek, Peter Šimko, Matúš Kamaráš a Tereza Kolesíková (nie je na spoločnej fotke). 

  

  
Foto č. 138 – spoločná fotka mladých kulturistov 
Foto č. 139 – Michal Čaňo pri práci 
Foto č. 140 – výzdoba telocvične s Beckovským hradom... 
Foto č. 141 – Terka Kolesíková upratuje / všetky fotky ©M.Čaňo 
 

Adela Ondrejovičová 
 
Fantastický úspech na Majstrovstvách sveta v bodyfitness v ukrajinskom Kyjeve dosiahla Adela 

Ondrejovičová z Fitnesscentra P+D Jarábek Trenčín. Adelka má korene v Beckove, sestra jej mamy 

pracuje v beckovskom múzeu a strýko Peter (prezývaný  Becko) je známy cestovateľ. Jej dlhoročný 



 

70 
 

tréner Pavol Jarábek býva s rodinou v Beckove. V dňoch 14. 

a 15. septembra 2013 sa konal svetový šampionát za účasti 

pretekárok z päťdesiatich štátov sveta. Kategória bodyfitness 

žien nad 163 cm bola najpočetnejšia. Z toho dôvodu sa 

konala najprv eliminácia, z ktorej do semifinále postúpilo 15 

pretekárok. Naša Adela medzi nimi jasne dominovala so 

svojou symetrickou a vyváženou postavou. Nebolo pochýb 

o jej  postupe do šestice finalistiek. V záverečnom 

rozhodovaní po veľmi napínavom súboji s rivalkami 

medzinárodní rozhodcovia jednoznačne rozhodli o titule 

majsterky sveta. Stala sa ňou so zlatom na hrudi Adela 

Ondrejovičová. Srdečne jej  k získaniu titulu gratulujeme. 

O dva týždne na to, 28. septembra, sa v rakúskej metropole 

Viedeň konala medzinárodná pohárová súťaž Austrian Cup. 

Súťažilo tu 230 pretekárov vo všetkých kategóriách. Podľa 

počtu a kvality súťažiacich sa šampionát vyrovnal dvoj až 

trojdňovým majstrovstvám sveta. Aj na tejto súťaži zvíťazila 

Adelka. 

Foto č. 142 – víťazná Adela na MS v bodyfitnes v Kyjeve  

 

BECKOVSKÉ NOVINY 
 
V roku 2013 vyšli Beckovské noviny (BN) štyrikrát. Všetky čísla BN sú uložené v dokumentácii obecnej 
kroniky. Sú v nich aj zápisy z rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré spracovala Anna  Benková, 
zapisovateľka na OZ.   
Z obsahu:  BN tradične uverejňujú na druhej strane uznesenia zo zasadnutí 
obecných zastupiteľstiev (zápisnice sú zverejnené na webovej stránke obce – 
www.obec-beckov.sk – úradná tabuľa ), na tretej strane býva pravidelná 
rubrika „Na slovíčko, pán starosta, “ kde na otázky občanov a šéfredaktorky  
BN na aktuálne témy odpovedá starosta obce p. Karol Pavlovič – je to priestor 
pre starostu na vysvetlenie mnohých problémov obce. 
V každom čísle BN bývajú rozhovory so zaujímavými ľuďmi žijúcimi v i mimo 
našej obce.  
BN č. 1: Prvé číslo vyšlo 27. marca 2013, 28 strán, náklad 500 kusov, cena 723 
eur. Prináša veľkonočný vinš starostu obce, informácie o stave 
rekonštrukčných prác na hrade, bilanciu kultúrno-spoločenských akcií 
v uplynulom roku, správu o výročnej členskej schôdzi ZO JDS v Beckove, rozhovor s Jánom Ševčíkom o 50 
rokoch fungovania bývalej Reštaurácie pod hradom, informáciu o výstave  fotografií Petra Ondrejoviča 
v MsKS v Novom Meste nad Váhom, článok o činnosti kresťanskej mládežníckej organizácii NODAM 
v Beckove, rozhovor s detskou lekárkou MUDr. Janou Drobnou, rozhovor so Štefanom Vazovanom, 
živnostníkom klampiarom, dva príspevky od dekana Františka Kurkina o jeho živote a k Veľkej noci, 
informácie zo života Považského seniorátu, zamyslenie šéfredaktorky k modlitbovým spoločenstvám 
v obci a k sile modlitby, príhovor ev. farárky k Veľkej noci, sr. Anežka od Školských sestier de ND 
predstavuje knižku Jozef, tajomstvo spravodlivého (od Odile Haumonténovej), ďalej BN informujú 
o knižke Kráľovská koruna, v ktorej je rozprávka aj o Beckove, o knižke dávno známej – Beckov dar, dr. 
Hos napísal článok o včelách a ich chovateľoch v Beckove, Ing. Maslo pokračuje v rozprávaní 

http://www.obec-beckov.sk/
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o beckovských studienkach (tretia časť), svojimi aktivitami sa chvália stolní tenisti a poľovníci... a mnohé 
ďalšie. 
 

BN č. 2: Z rokovaní OZ, Na slovíčko, pán starosta , rozhovor s poslankyňami 
Mgr. Romanou Murárikovou a Ing. Darinkou Jarábkovou, informácie o Hrade 
Beckov – otvorenie sezóny, rozhovor s Adrianou Nožinovou o podnikaní v 
Cukrárni pod hradom, Rok v materskej škole a Ukončenie šk. roka 2012-2013, 
návšteva galérie L. Medňanského v Strážkach, rozhovor s MUDr. Máriou 
Havranovou, beckovskou zubárkou, článk k 50 Petra Ondrejoviča, príbeh 
Adama Školára – Partizán z Beckova z rozprávania jeho syna, Beckovskí 
organisti – bratia Zverbíkovci v podaní ich netere, príhovor dekana Kurkina 
Tu by mali kvitnúť ruže, z návštevy našich vincentiek v Belušských Slatinách – 
Odišli od nás modré sestričky, sr. Anežka predstavuje knižku Scotta 
a Kimberly Hahnovcov Naša cesta do katolíckej cirkvi, 5 článkov k 1150. 
výročiu príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 4 
príspevky o činnosti ECAV v Beckove, pozdrav z mora od prof. Petra 

Šutovského, nášho rodáka, o filme Mercúň nášho obyvateľa Martina Jurzu, o lodi Hyperborea 
v Piešťanoch a jej majiteľovi Ing. Jaroslavovi Matejkovi, Beckovčanovi, rozprávanie Ing. Gustáva 
Rumánka o žatve v Beckove v roku 1956, k 120. výročiu úmrtia Dionýza Štúra, kjubileu 75 rokov dr. 
Milana Šišmiša, o knižke Považie Karla Benyovského... BN č. 2/2013 vyšli 17.7.2013 v náklade 500 kusov, 
na rekordných 32 stranách (BN ešte doraz nikdy nemali toľkoto strán), cena 892,00 eur. 
 

BN č. 3: Titulná strana je venovaná Dňom obce ako aj strany 4-7, kde sú 
predstavení ocenení občania – manželia Čikelovci, Jaroslav Straka, Beckovský 
spevácky zbor, Peter Bánovský a bývalá kronikárka a učiteľka Ružena 
Hubinová; Spomíname na drahých zosnulých – príhovor ev. farára Milana 
Dunajčíka z archívu, povesť o Dlugošovi a hrade Beckov zo starej obecnej 
kroniky, predstavenie poslankyne – Mgr. Martiny Striežencová, Daniela 
Dvořáková na hrade, rozhovor o Agentúre Double Agency a 5. Beckovských 
slávnostiach, rozhovor s MUDr. Lenkou Benákovou, spomienka na zdravotnú 
sestru Věru Ondrejovičovú, rozlúčka s dekanom Františkom Kurkinom, 
dovolenka na Orave a pohostinní Slováci, 
Malebná cesta dolu Váhom – knižka o Beckove od Alojza Medňanského 
a predstavenie jej ilustrátora Josepha Fischera,  príhovor ev. farárky Moniky 

Cipciarovej, beckovskí organisti na pokračovanie – Jozej Sloboda, NODAM v letnom tábore Hronec, sr. 
Anežka predstavuje knižku Nestrácajte vieru od Mitcha Alboma, 5 príspevkov o činnosti evanjelického 
CZ, o športe – majsterka sveta v bodyfitnes pochádza z Beckova – je ňou Adela Ondrejovičová, mladí 
kulturisti sa predstavujú a činnosť PZ Hurban v Beckove. BN č. 3 vyšli 14.10.2013 na 28 stranách, náklad 
500 kusov, cena 721,00 eur. 

BN č. 4: Vianočné číslo – obvyklé rubriky – Z rokovaní OZ, chýba Na slovíčko, 
pán starosta – ale zato pozdravil na titulke občanov k Vianociam a Novému 
roku, článok o stretnutí seniorov v kultúrnom dome, o príchode Mikuláša do 
dediny, predstavenie poslancov Ernesta Benka a Miloša Jaroščiaka, zabíjačka 
na hrade, spomienka na beckovskú kronikárku Emíliu Kusendovú k 80. 
výročiu narodenia, príspevok Dr. Graca Od psychológie k spomienkam 
a praktickým problémom dneška, Beckovský kláštor znovu a inak – rozhovor 
s gvardiánom Leopoldom, pozdrav od modrých sestričiek k Vianociam, 
príspevky zo školy, vianočné zvyky u našich susedov, rozhovor s dvoma 
najstaršími obyvateľkami – s p. Vazovanovou a p. Klčovskou k ich 90. 
narodeninám, sr. Anežka predstavuje knižku Dema Shakariana Najšťastnejší 
ľudia na zemi, článok o Madone z Beckova, k Vianociam, o 10 ročnom jubileu 
Združenia diabetikov Slovenska ZDS v Novom Meste nad Váhom, 
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šéfredaktorka predstavuje Ľudmilu Dunajčíkovú a jej spomienky na pôsobenie v Beckove, nová knižka 
Pavla Dvořáka – Stopy dávnej minulosti 6, Matej Bel – Trenčianska stolica, Slovenské hrady od Ľudovíta 
Janotu a jeho45.výročie úmrtia, Bitka na Rudom poli – akcia Bludných rytierov v obci Košeca, rok 2013 
v ZO SZOPK, motokrosové preteky v Beckove, cvičenie žien... BN č. 4 vyšli 19.12.2013 na 28 stranách 
nákladom 600 kusov a rozdali sa do každej domácnosti ako darček obce svojim občanom k sviatkom. 
Zaplatili sme za ne 740 eur. Za BN v roku 2013 bolo fakturované 3.076  eur z rozpočtu obce. 
 
BECKOVSKÉ NOVINY – obecné noviny obce Beckov. Šéfredaktorka: Mgr. Dana Badžgoňová. Redakčná 
rada: Ing. Darina Jarábková, Kristína Jurzová, Iveta Martišová, Lenka Martišová, Ľubomír Paulus. Sídlo 
redakcie: Obecný úrad Beckov, kancelária sociálnej pracovníčky a šéfredaktorky, kontakt: 032 77427 22, 
redakcia-bn@obec-beckov.sk.  
  
DOKUMENTÁCIA č. 22 – BN č. 1 až 4/2013 
Foto č. 143 – 144 – 145 – 146: obálka BN v roku 2013 (4x) 
 

 
RÔZNE UDALOSTI 
 
15.03.2013 sme v obci odhalili KRÁDEŽ – neznámi zlodeji navštívili klub pri parku, kde odcudzili alkohol 
a drobné peniaze ZO Jednoty dôchodcov a kaderníčke, v Pohostinstve 
pod orechom nejaké peniaze  a tiež sa vlámali do zdravotníckeho 
strediska, kde poškodili dvere a zobrali nejakú kávu, čokoládu a pár 
drobných. Polícia zlodejov nevypátrala. Podobné krádeže boli sa udiali 
aj v iných obciach regiónu.   
 
Foto č. 147  – „Prístupová“ cesta zlodejov do klubu – ako nástroj na 
otvorenie okna použili kameň, ktorý zostal na koberci. ©DB 
 
2.4.2013 – vernisáž výstavy Jany Soukeníkovej v Galerii Atrium – hotel 
Hvězda v Mariánskych Lázních o 18.h (výstava trvá od 3.4. do 6.5.) pod 
názvom Jana Soukeníková – Intimní životy; 
24.4.2013 – čiastočné zatmenie mesiaca po 22.hodine; 
22.5.2013 – prejazd nových áut značky Mercedes Benz cez obec a zastávka na parkovisku pred OcÚ; 
1.6.2013 – cez obec prešli účastníci VETERAN RALLY Memoriálu Pavla Čirku okolo 15. hodiny – 
automobiloví veteráni; 
6.6.2013 – prvé stretnutie bývalých a súčasných starostov a pracovníkov OcÚ z obcí Mikroregiónu 
Beckov – Zelená Voda – Bezovec na chate v Modrovej;  
7.6.2013 – cez obec prechádzal okolo 13,42 h peletón cyklistov – Medzinárodné cyklistické preteky 
okolo Slovenska Malá krajina veľkých pretekov – z Košíc do Bratislavy 
8. júna 2013 – Beckovský pivný deň, 2. ročník, pred KD v Beckove, od 14. H, ponúkal 7 druhov piva 
22. júna 2013 sa konali Čerešňové slávnosti v obci Krivosúd-Bodovka za účasti detí zo ZŠ Kálnica, Beckov 
a Trenčianske Stankovce 
16. – 18.8.2013 sa konali na Stiborovom dvore (salaš Františka Birasa v Klíži) Folklórne slávnosti  
22.8.2013 – výstava exotických plazov v KD v Beckove od 16. do 18.h 
17.9.2013 – mimoriadne OZ kvôli schváleniu nového prevádzkovateľa káblovej TV v obci – ukončenie Ján 
Gregor, Nová Dubnica a od 1.4.2014 TFM s.r.o. Káblová televízia Nové Mesto nad Váhom, Klčové 2088, 
bola založená v roku 1998 ako prvá KT v okrese NMnV. 
25. – 26.9.2013 sa v obci uskutočnil zber textilu pracovníkmi prevádzky 
29.9.1933 – v Beckove sa narodila Emília Kusendová, rod. Jamrichová (umrela 22.10.2007), úradníčka  
a obecná kronikárka v rokoch 1990-1999 – 80. výročie narodenia.  

mailto:redakcia-bn@obec-beckov.sk
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1.10.2013 – obvodné úrady zmenili názov na okresné úrady (zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy); adresa: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 41; 
9.10.1893 – umrel Dionýz Štúr, beckovský rodák, geológ, paleontológ a botanik svetového mena, 
riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni – 120. výročie úmrtia; 
22.11.2013 – schválenie záznamu Kroniky 2012 obecným zastupiteľstvom – uz.č. 292 /2013. 
 
DOKUMENTÁCIA č. 23 – Oznámenie Okresného úradu v NMnV k zmene názvu od 1.10.2013 a ďalšie  
 

 
Počasie v roku 2013 

Na Nový rok  bolo u nás relatívne teplo, v noci -1°C 
a cez deň okolo 0°C, slabé sneženie, ale už 3.1.2013 
zrána -5°C a cez deň 2°C, sneženie až dážď, oteplenie aj 
v noci na 6°C. 
Veľká noc 2013 – výnimočne chladný týždeň, teploty 
mínus, sneženie. Na Veľký piatok, 29.3.2013, zrána 
a cez deň husté sneženie, teplota 2°C, sychravo 
a chladno. Ochladenie nastalo od 14.3.2013, z denných 
teplôt okolo 6°C  klesla teplota na -7°C na večer 
16.3.2013, postupné otepľovanie na 11°C  v stredu 
20.3.2013 (jarná rovnodennosť) a opäť ochladzovanie 
na -7°C  24.3.2013, denné od -3°C po 2°C počas celého 

týždňa. Spln mesiaca bol 27.3.2013. Letný čas od 31.3.2013. 
 
Foto č. 148  – dážď so snehom na Veľkú noc 2013 ©DB 
 
Letné prázdniny – v júli bolo od 20 do 35°C cez deň a slnečno, takmer nepršalo; v noci od 9 do 25°C; 
v auguste pravidelne pršalo, zvlášť posledný augustový týždeň, najteplejšie bolo v 32. týždni, kedy bolo 
vo štvrtok až 38°C, teploty denné od 18 do 38°C; 
Začiatok školského roka – 2.9.2013 bolo zrána 8°C, cez deň 22°C, polooblačno;  
Dušičky – štvrtok 31.10 ráno nula stupňov a slnečno, na Všetkých svätých popoludní slnečno a 15°C a 
Pamiatku zosnulých nízky tlak a zamračené, 10°C cez deň a v nedeľu dážď a 13°C; 
Vianoce – od Štedrého dňa v utorok oteplenie, padli 70-ročné teplotné rekordy; slnečno a vietor 3 dni, 
v stredu a štvrtok zamračené, večer 26.12.2013 slabý dážď;  
Silvester – na Silvestra bolo ráno po slabom daždi, teplota 3°C, cez deň mrholenie a 6°C.  
 
Foto č. 149 – 150 – silvestrovský 
ohňostroj ©DB 
 
 
 
 
 
Január  

1. Týždeň –začiatok týždňa v noci -1°C; cez deň 0°C; zo stredy na štvrtok postupné ochladenie na    
-5°C, dážď so snehom,  a potom náhle oteplenie zo štvrtka na piatok na 6°C, nedeľa 1°C  v noci 
a cez deň 2°C .  

2. Týždeň – najchladnejšie z pondelka na utorok, až -8°C v noci, cez deň -2°C a sneženie; druhé 
ochladenie v nedeľu ráno -12°C, slnečno, postupné otepľovanie, -3°C večer.   
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3. Týždeň – pondelok sneženie, v noci -2°C, cez deň 0°C; v utorok, stredu odmäk, v noci 0°C, cez 
deň 2°C, z piatka na sobotu ochladenie, -7°C  v noci, cez deň 0°C ; vietor štvrtok a piatok; 
sneženie v piatok, inak oblačno. 

4. Týždeň – postupné ochladzovanie, v noci od 0°C v pondelok po -9°C v nedeľu, cez deň od 0°C po 
-6°C; slnečno v piatok a sobotu, inak oblačno, v nedeľu sneženie. 

Február 
5. Týždeň – pondelok, utorok sneženie v noci -5°C, cez deň-2°C; od stredy odmäk, teploty nad 0°C 

až do nedele, slnečno štvrtok a piatok; v sobotu dážď; najteplejšie v piatok, cez deň 7°C, v noci 
z piatka na sobotu 3,5°C, v nedeľu slabé sneženie, 0 °C . 

6. Týždeň – pondelok až streda teplo, dážď, od 0°C až 2°C; streda slnečno, zrána sneh, cez deň 5°C, 
v noci na štvrtok najchladnejšie v týždni -9°C, do nedele slnečno, chladno, v noci -5°C, cez deň 
0°C až -3°C. 

7. Týždeň – pondelok, utorok otepľovania, od -3°C po 2°C; streda odmäk, štvrtok vietor, piatok 
dážď až sneh, cez deň 4°C od piatka do nedele. 

8. Týždeň – ochladenie z nedele na pondelok (-8°C) a zo stredy na štvrtok (-10°C), slnečno, cez deň 
0°C  až 3°C; zamračené a sneženie od piatka do soboty, okolo 0°C; v nedeľu dážď 5°C. 

Marec  
9. Týždeň – oteplenie pokračuje, najviac v stredu 12°C cez deň, v noci 2°C, od štvrtka ochladenie 

v noci z -2°C na -6°C, cez deň slnečno, do 5°C. 
10. Týždeň – slnečno celý týždeň, vietor do štvrtka; v noci od -5°C do 0°C vo štvrtok; cez deň najviac  

10°C. 
11. Týždeň – slnečno v pondelok a v sobotu a nedeľu; ochladzovanie z 10°C v pondelok cez deň na    

-7°C v nedeľu, v noci od 0°C po -10°C v nedeľu; náhla zmena v noci o 14.3.2013 na 15.3.2013, vo 
V. Tatrách víchria, snehová kalamita, škody na majetku. 

12. Týždeň – začiatkom týždňa oblačno a dážď, v noci 0°C  až 1°C  a cez deň 2až 6°C , na jarnú 
rovnodennosť 20.3.2013 -3°C  v noci a cez deň 11; ochladenie cez víkend, v nedeľu -7°C  v noci 
a okolo 0°C  cez deň. 

13.  Týždeň – veľkonočný týždeň - v noci od -3°C po 2°C, od -1°C po 1°C cez deň; vietor a sneženie, 
v piatok husté sneženie v noci a cez deň; 

Apríl  
14.  Týždeň – Veľkonočný pondelok ráno -1° C, slnečno, cez deň 6°C a ochladenie na noc -3°C; do 

konca týždňa pribúdanie oblačnosti zrána, cez deň slnečno do 8°C, v noci okolo 0°C; 
15. Týždeň – pondelok ráno ešte -2°, cez deň 8°C, večer zníženie tlaku, od utorka oblačno 

a oteplenie – v stredu dážď, 6°C, zrána 6 až 8°C, cez deň až 15°C; slabý dážď z piatka do soboty; 
16. Týždeň – oteplenie, cez deň slnečno, z rána chladno (začiatkom týždňa okolo 1°C, koncom nad 

10°C), cez deň až 23°C (vo štvrtok), v sobotu polooblačno a vietor, v noci 1 až 12°C, cez deň 10°C 
až 23°; 

17. Týždeň – slnečno, až v sobotu a nedeľu oblačno, dážď (otvorenie hradu 27. apríla bolo za dažďa, 
teploty od 15 do 22°C); najteplejšie bolo vo štvrtok – až 26°C cez deň; v noci 6°C až 15°C, cez deň 
22°C až 26°C; 

Máj  
18. Týždeň – od pondelka vyjasnenie, slnečno a vietor v utorok, teplo (až 26°C), vo štvrtok 

zamračené, zrána dážď, okolo 18. h búrka – do hradu a Obory udrel blesk, cez víkend 
polooblačno; v noci 8°C až 16°C, cez deň 16 až 26°C;  

19. Týždeň – oblačno, v pondelok a cez víkend dážď; v noci 10 až 15°C, cez deň 12 až 22°C; v nedeľu 
ochladenie na 12°C; 

20. Týždeň – pondelok a nedeľu zamračené, dážď v nedeľu ráno, inak slnečno, veterno vo štvrtok; 
v noci 7°C až 17°C, cez deň 14°C až 21°C; 

21. Týždeň – pondelok zamračené, podvečer prehánka, oblačno celý týždeň, v stredu prudký lejak 
s ľadovcom okolo 14. H, ochladenie, v noci 5°C až 11°C, cez deň 11°C až 19°C; 

Jún  
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22. Týždeň – oblačno a daždivo celý týždeň, dážď v pondelok a od štvrtka až do nedele, v noci 6°C až 
12°C, cez deň 12°C až 20°C; 

23. Týždeň – od pondelka do stredy ešte dážď, v stredu večer oteplenie a od štvrtka slnečno až do 
nedele, iba v piatok večer krátky dážď; v noci 11° až 15°C, cez deň 15° až 27°C; 

24. Týždeň – slnečno, dážď iba v utorok o 16. H a v nedeľu zrána; v noci 12°C až 16°C, cez deň 17°C 
až 26°C; 

25. Týždeň – horúco od pondelka do nedele, slnečno, v noci 17°C až 25°C, cez deň 27°C až 33,5°C; 
26. Týždeň – oblačno až zamračené celý týždeň, ochladenie, dážď v utorok a v nedeľu večer 

mrholenie, v noci 11°C až 14°C, cez deň 15°C až 22°C; 
Júl  

27. Týždeň – oteplenie a celý týždeň slnečno, v noci 9° až 25°C, cez deň 20° až 28°C; 
28. Týždeň – slnečno, pondelok chladný vietor, dážď vo štvrtok po 7. H do 10. H; v noci 13° až 16°C, 

cez deň 22° až 28°C; 
29. Týždeň – celý týždeň slnečno, oblačno len v sobotu, v noci 13° až 16°C, cez deň 24° až 30°C; 
30. Týždeň – celý týždeň slnečno, zamračené len vo štvrtok, v nedeľu vietor a 35°C; v noci  12° až 

21°C, cez deň 21° až 35°C; 
August 

31. Týždeň – v utorok dážď, v stredu zamračené – inak slnečno, v noci 14° až 20°C, cez deň 18° až 
35,5°; v noci na pondelok a sobotu večer bolo najteplejšie, v Piešťanoch padol teplotný rekord 
v noci – až 27,5°C;  

32. Týždeň – horúco, v stredu bol požiar na roli a v centre obce vypadla elektrina, dážď v noci 
z piatka na sobotu, inak slnečno, najteplejšie vo štvrtok – až 38°C; v noci 14° až 21°C, cez deň 
22° až 38°C; 

33. Týždeň – ochladenie, polooblačno, slnečno až od štvrtka, dážď v pondelok, v noci 9° až 14°C, cez 
deň 22° až 35°C; 

34. Týždeň – slnečno, dážď v utorok a nedeľu, v utorok 20.8.2013 – 4 vrany krúžili okolo hradu, 
v noci 12° až 18°C, cez deň 20° až 32°C; 

35. Týždeň – celý týždeň zamračené, pršalo každý deň okrem piatka, v noci 12° až 15°C, cez deň 21° 
až 23°C; 

September  
36. Týždeň – od stredy slnečno, v utorok pršalo, v noci 8° až 14°C, cez deň 22° až 25°C; 
37. Týždeň – slnečno, v piatok slabý dážď, v nedeľu ráno hmla a 8°C, v noci 8° až 19°C, cez deň 17° až 

22°C; 
38. Týždeň – premenlivé počasie, z utorka na stredu náhle ochladenie – stredu ráno 4°C a večer po 

17. H dážď (nad 1500 m bol sneh, na Chopku -4°C), pršalo aj v sobotu ráno; v noci 4° až 12°C, cez 
deň 10° až 21°C; 

39. Týždeň – zamračené, dážď; od piatka do nedele slnečno a nízke nočné teploty – najviac v 
sobotu, v noci 2° až 14°C, cez deň 14° až 17°C;  

Október 
40. Týždeň – slnečno, od stredy večera ochladenie, štvrtok, piatok a sobotu ráno pod nulou              

(-3,5°C;  -5°C, -2°C),od soboty večera oteplenie;  v noci -5° až 7°C, cez deň 11° až 17°C;  
41. Týždeň – prevažne slnečno, v stredu až sobotu dážď; cez víkend zrána hmla, v noci 6° až 13°C; 

cez deň 9° až 18°C; 
42. Týždeň – slnečno, iba v stredu dážď; v noci 4° až 10°C, cez deň 9° až 16°C;  
43. Týždeň – slnečno, od piatka hmla, v nedeľu večer dážď; v noci 7 až 17°C, cez deň 17 až 21°C; 

November  
44. Týždeň - ráno hmla, slnečno až oblačno, pondelok dážď a utorok mrholenie, štvrtok 31.10 ráno 

nula stupňov a slnečno, na Pamiatku zosnulých nízky tlak a zamračené, 10°C cez deň a v nedeľu 
dážď; v noci 0° až 12°C, cez deň 10° až 20°C; 

45. Týždeň – slnečno, dážď v utorok, stredu a v sobotu, chladno v pondelok a stredu; v noci 1° až 
12°C, cez deň 8° až 10°C; 
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46. Týždeň – slnečno v utorok a cez víkend, inak oblačno, dážď v pondelok a stredu skoro ráno, 
ochladenie zo soboty na nedeľu, v noci 3° až 6°C; cez deň 6° až 12°C;  

47. Týždeň – chladno, dážď v stredu, cez víkend vietor, pondelok hmla; v noci 0° až 7°C, cez deň 8° 
až 10°C; 

December  
48. Týždeň – prvý sneh v pondelok na Katarínu, v Beckove v utorok ráno, 0°C, cez deň slnečno +4°C, 

v noci pod nulou v stredu a štvrtok (-4 až -8°C), sneženie ešte štvrtok večer, v piatok odmäk 
a znovu sneženie v sobotu – teploty okolo nuly a v nedeľu 
slnečno; v noci -8° až 2°C, cez deň -1° až 4°C (v Rajeckej 
Lesnej vo štvrtok 28.11. až -17°C);  

49. Týždeň – v noci pod nulou do stredy, slnečno, vo 
štvrtok c noci sneženie, v piatok slnečno a v sobotu – nedeľu 
sneženie, teploty okolo nuly;  v noci -8° až 1°C, cez deň 2° až 
7°C; 

50. Týždeň – premenlivé počasie, cez víkend zamračené; 
v noci 0° až 3°C, cez deň 5° až 8°C;  

51. Týždeň – prevažne oblačno, teplotná inverzia, od 
štvrtka sneh a teploty cez deň okolo nuly; v noci 1° až -4°C, 
cez deň 0° až 3°C; 

52. Týždeň – hmla, slabé mrholenie, od Štedrého dňa 
oteplenie, vietor v stredu, štvrtok a sobotu i nedeľu; vo 
štvrtok dážď; na Štedrý deň padli 70-ročné teplotné rekordy; 
zamračené, v noci 1° až 9°C, cez deň 7° až 11°C; 

53. Týždeň – v utorok a sobotu dážď, vietor vo štvrtok, 
slnečno pondelok a štvrtok; na Silvestra, utorok, bolo ráno 
po slabom daždi, 3°C, cez deň mrholenie a 6°C; v noci -1° až 

5°C, cez deň 3° až 6°C. 
 
Foto č. 151 –  predvianočné ráno na Stiborovom námestí ©DB 
DOKUMENTÁCIA č. 24 – diár záznamov o počasí za rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 25 – rôzne (podujatia, letáky, pozvánky, noviny, volebné materiály...) 

 
 
 

ZÁVER 
Rok 2013 tak, ako je zapísaný v tejto kronike je vlastne neúplný záznam udalostí a faktov zo 
života obce, ale napriek tomu veríme, že mnohé veci, podujatia i ľudia ako ich nositelia zostanú 
v obecnom aj historickom povedomí o niečo dlhšie aj vďaka tomuto záznamu.  

Kronikárka obce 
Schválené 19. decembra 2014 
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KRONIKA OBCE BECKOV 

 

ROK 2013 

 

Dokumentácia  

 

DOKUMENTÁCIA č. 1 – Ročný výkaz o komunálnom odpade za obce – rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 2: Obyvateľstvo v roku 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 3 – Ceny obce 2013  a Jubilanti v roku 2013Regenerácia centrálnej časti obce – 
DOKUMENTÁCIA č. 4 – Stavby v roku 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 5 – Hospodárenie obce v roku 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 6 – pozvánka na stretnutie seniorov v KD Beckov; pozvánky na stretnutia SK 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 7  – leták k podujatiu na hrade ku Dňu detí na hrade 
DOKUMENTÁCIA č. 8 – Beckovské slávnosti 2013 (plagát, letáky, program) 
DOKUMENTÁCIA č. 9  – zoznam ocenených občanov, plagát k Dňom obce s programom   
DOKUMENTÁCIA č. 10 – správa o činnosti knižnice za rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 11 – leták: obecný zber textilu 25.-26.9.2013; termíny zberu komunálneho odpadu 
DOKUMENTÁCIA č. 13 – program podujatí na hrade a ďalšie 
DOKUMENTÁCIA č. 14 – propagačné materiály PD Beckov 
DOKUMENTÁCIA č. 15 – škola  
DOKUMENTÁCIA č. 16 – výkaz ŠJ 
DOKUMENTÁCIA č. 17 – Slovenská katolícka charita – oznámenie o ukončení činnosti v Beckove 
DOKUMENTÁCIA č. 18 – Výročná správa zborovej farárky za rok 2013 z 9.2.2014 
DOKUMENTÁCIA č. 19 – správa z Výročnej členskej schôdze zo dňa 20.2.2014 
DOKUMENTÁCIA č. 20 – správa o hospodárení v roku 2013, PZ Hurban 
DOKUMENTÁCIA č. 21 – výsledky zápasov sezóny 2012/2013 a 2013/2014 
DOKUMENTÁCIA č. 22 – BN č. 1 až 4/2013 
DOKUMENTÁCIA č. 23 – Oznámenie Okresného úradu v NMnV k zmene názvu od 1.10.2013 a ďalšie  
DOKUMENTÁCIA č. 24 – diár záznamov o počasí za rok 2013 
DOKUMENTÁCIA č. 25 – rôzne (podujatia, letáky, pozvánky, noviny, volebné materiály...) 
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KRONIKA OBCE BECKOV 
ROK 2013 

 
Fotodokumentácia 

 
Foto č. 1 – jarný Beckov 26.4.203 © DB 
Foto č. 2 – Pápež Benedikt XVI. (Zdroj: Wikipedia)  
Foto č. 3 – Pápež František (Zdroj: Wikipédia) 
Foto č. 4 – 5 – nová päťeurovka(zdroj: stránka NBS) 
Foto č. 6  – Milan Vacula a Anna Škodáková pri práci v parku ©DB 
Foto č. 7  – sr. Cecília Kosecová v roku 2010 ©DB 
Foto č. 8 – Prvé sv. prijímanie – dekan Kurkin v Prievaloch ©Archív RBN 
Foto č. 9 – Becko v Etiópii s domorodcami od rieky Omo ©Peter Ondrejovič 
Foto č. 10 – z rodinného albumu, so synmi Patrikom a Jankom ©Peter Ondrejovič 
Foto č. 11 – MsKS s upútavkou na výstavu  ©DB 
Foto č. 12 – Peter Bánovský pred kostolom počas Dní obce 18.8.2013 © Archív RBN 
Foto č. 13 – víťazní beckovskí futbalisti – Peter Bánovský druhý zľava v prvom rade © Archív RBN 
Foto č. 14 – z vystúpenia BSZ v Kočovciach © Archív RBN 
Foto č. 15 – starosta Karol Pavlovič a Ružena Hubinová, držiteľka Ceny obce 2013 dňa 18.8.2013 ©DB 
Foto č. 16 – ukážka z prvého záznamu písaného p. uč. Hubinovou v obecnej kronike ©DB 
Foto č. 17 – Anna Klčovská  prevzala kyticu od starostu obce k 90. narodeninám; 4.10.2013         ©DB 
Foto č. 18 – Mária Vazovanová so starostom obce pri gratulácii k 90. narodeninám; 18.10.2013 ©DB 
Foto č. 19 – Mária Pavlíková so starostom obce po gratulácii k 90. narodeninám; 28.12.2013       ©DB 
Foto č. 20 – Skolaudované Stiborovo námestie ©DB 
Foto č. 21 – Brána na horný hrad  
Foto č. 22 – Interiér kaplnky  
Foto č. 23 – Schody k hradnej studni ©DB 
Foto č. 24 – osvietené námestie v zime ©DB 
Foto č. 25 – údržba námestia v lete        ©DB 
Foto č. 26 – prístrešok nad vchodom do zdravotného strediska ©DB 
Foto č. 27 – nové lavičky v parku ©DB 
Foto č. 28 – nové parkovisko pred klubom pri parku 
Foto č. 29 – beckovský tím pod vedením Jaroslava Zbudilu ©Archív RBN 
Foto č. 30 – Anna Kabelíková a Karol Pavlovič © Archív RBN 
Foto č. 31 – máj bol postavený za pomoci techniky Jána Králika ©DB 
Foto č. 32 – vystúpenie detí našej základnej školy ©Archív RBN 
Foto č. 33  – otvorenie slávnosti – príhovor starostu obce Karola Pavloviča ©DB 
Foto č. 34 – vystúpenie Beckovského speváckeho zboru ©DB 
Foto č. 35 – pamätná obehová minca v hodnote 2 eur, vydala NB Slovenska, autor Miroslav Hric ©Archív RBN 

Foto č. 36 – Peter Lipa v Beckove ©Double Agency 
Foto č. 37 – Martin Sládek a Jaroslav Hoták po charitatívnej dražbe (v strede) ©Double Agency 
Foto č. 38 – Beckovské slávnosti pod hradom – stánky s občerstvením ©DB 
Foro č. 39 – park plný spokojných návštevníkov ©DB 
Foto č. 40 – stánky a zábava pre deti (skákací hrad) ©DB 
Foto č. 41 – výstava šálok v klube pri parku – pripravili členky ZO JDS v Beckove ©DB 
Foto č. 42 – atrakcie Bludných rytierov v parku ©DB 
Foto č. 43 – ocenení občania Peter Bánovský, Anežka Ilavská za BSZ, Jaroslav Straka, starosta obce Karol 
Pavlovič, Ružena Hubinová, Edita a Peter Čikelovci ©DB 
Foto č. 44 – z vystúpenia oceneného Beckovského speváckeho zboru ©DB 
Foto č. 45 – víťazný kuchár Marek Čaňo  
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Foto č. 46 – bazén, jedna z atrakcií pre deti 
Foto č. 47 – DH Stříbrňanka v kostole 
Foto č. 48 – hostia pri občerstvení v parku                     
Foto č. 49 – DH Stříbrňanka na pódiu v parku  
Foto č. 50 – seniori – p. Graca, p. Bubeníková, p. Bubeník, p. Nožinová, p. Pavlíková, p. Šimková... 
Foto č. 51 – vystúpenie najmenších pre našich najstarších 
Foto č. 52 – Terchovská muzika 
Foto č. 53 – stánok s vianočnými oblátkami (Antónia Bánovská) 
Foto č. 54 – adventné trhy na námestí 
Foto č. 55 – Mikuláš, anjel a čert s deťmi 
Foto č. 56 – Vianočné vystúpenie BSZ v evanjelickom kostole ©DB 
Foto č. 57 – položenie trávnika na parkovisko pri OcÚ ©DB 
Foto č. 58 – sídlo obecnej prevádzky s kontajnermi na odpad 
Foto č. 59 – predávajúci za pekárňou 
Foto č. 60 – Alex Honnold na beckovskej hradnej skale 15.4.2013 (Zdroj – internet)  
Foto č. 61 – Beckovský hrad – zdroj: http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-
hrad.html#ixzz2p97NnsAm 
Foto č. 62 – Beckovský hrad z balóna Mira Šveca – zdroj:  http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-
okolo-slovenska-bol-na-dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A 
Foto č. 63 – známa Slivková aleja s hradom, kolorovaná perokresba na papieri, 30x40 cm (Archív RBN) 
Foto č. 64 – veterán na hradovke ©Archív RBN 
Foto č. 65 – otvorenie sezóny na hrade – starosta Karol Pavlovič ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 66 – „bojovníci“ rádu sv. Galahada v akcii  ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 67 – kontakt s oživenou históriou na hrade ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 68 – poslanci a hostia zo Slavkova na hrade 
Foto č. 69 – Kluci v akci 16.7.2013 na hrade ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 70 – mladí beckovskí hudobníci na hrade ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 71 – vzácna návšteva na hrade – historička Daniela Dvořáková ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 72 a 73 – tekvicový festival na hrade ©Miriam Šiveňová 
Foto č. 74 – hradná zabíjačka 26.10.2013 ©JŠ 
Foto č. 75 – hradná zabíjačka 26.10.2013 ©JŠ 
Foto č. 76 – hradná zabíjačka, P. Bánovský a I. Gondár vyrábajú klobásky © JŠ 
Foto č. 77 – mäsiari P. Bánovský a J. Ratkovský v akcii 
Foto č. 78 – výstava z archeologických nálezov na hrade (v spolupráci so SAHI) 
Foto č. 79 – Zdenka Kukanová s manželom a priateľmi po ukončení výstavy na hrade   © Redakcia BN 
Foto č. 80 – manželia Birasovci vítajú návštevníkov © Archív RBN 
Foto č. 81 – kravička s teliatkom plemena Charolais ©Ing. D. Jarábková 
Foto č. 82 – aktivity detí MŠ: vychádzka v prírode  
Foto č. 83  – vianočné pečenie  
Foto č. 84 – karneval  
Foto č. 85 – miniatúry hradu v Podolí ©Archív MŠ 
 Foto č. 86 – poškodená šmýkačka  
Foto č. 87 – detské ihrisko vo dvore MŠ 
Foto č. 88 – spoločná fotka masiek karnevalu 1 
Foto č. 89 – víťazné masky I. kategórie 
Foto č. 90 – spoločná fotka masiek 2 
Foto č. 91 – víťazné masky II. kategórie  
Foto č. 92 – spoločná fotka masiek 3 
Foto č. 93 – pani riaditeľka sa prihovára účastníkom fašiangového plesu 
Foto č. 94 – hrali do tanca a do spevu 
Foto č. 95 – Pani učiteľky a ich žiaci v obecnej knižnici ©DB 
Foto č. 96 – Deň detí v škole © Archív ZŠ 

http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-hrad.html#ixzz2p97NnsAm
http://www.sme.sk/c/7022099/vasa-fotka-dna-tajomny-hrad.html#ixzz2p97NnsAm
http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-okolo-slovenska-bol-na-dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A
http://www.sme.sk/c/6934062/dennik-letca-okolo-slovenska-bol-na-dotyk-od-lomnickeho-stitu.html#ixzz35d4E0d3A
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Foto č. 97 a 98 – Deň matiek v škole © Archív ZŠ 
Foto č. 99 – z vyhlásenia výsledkov © Archív ZŠ      
Foto č. 100 – Andrej Štefánik s diplomom za 2. miesto v behu na 200 metrov © Archív ZŠ 
Foto č. 101 – z rozprávania obecnej kronikárky žiakom školy 29.10.2013 ©DB 
Foto č. 102 – Riaditeľka školy Mgr. Anežka Ilavská a Marta Gonová, vedúca školskej jedálne  
Foto č. 103 – MUDr. Jana Drobná   
Foto č. 104 – MUDr. Mária Havranová   
Foto č. 105 – MUDr. Lenka Benáková ©DB 
Foto č. 106 – Mgr. Cyril Adam vo farskom kostole sv. Štefana ©Archív R-BN 
Foto č. 107 – Mgr. Cyril Adam na Beckovskom hrade počas osláv sv. Cyrila a Metoda ©DB 
Foto č. 108 – tabuľa na budove kláštora ©DB 
Foto č. 109 – „beckovské“ sestričky v novom domove v Belušských Slatinách (chýba sr. Tadea) ©DB 
Foto č. 110 – domov sestier v Belušských Slatinách ©DB 
Foto č. 111 – 112 – 113 – účastníci tábora v Hronci © Archív BN 
Foto č. 114 – zborový deň 2013 sa konal 29.6.2013 na ihrisku ©P. Kočický 
Foto č. 115 – návšteva CZ v kostole vo Vrútkach ©P. Kočický 
Foto č. 116 – Národný cintorín v Martine – doc. Miloš Kovačka ©DB 
Foto č. 117 – pamätník J.M. Hurbanovi v Žiline ©P. Kočický 
Foto č. 118 – u predsedu NR SR Pavla Paška (M. Cipciarová, P. Kočický, P. Paška, GB Miloš Klátik) ©P. Kočický 

Foto č. 119 – Predvianočné stretnutie v KD 
Foto č. 120 – Predvianočné stretnutie v KD 
Foto č. 121 – z výstavy šálok v klube pri parku, Ing. Mária Mináriková a Valéria Beňová 
Foto č. 122 – výstavná miestnosť v klube pri parku, sídlo ZO JDS v Beckove ©Archív R-BN 
Foto č. 123 – členovia PZ Hurban Beckov 
Foto č. 124 – Dpt. Ján Smetana oslávil 70 rokov – majiteľ Salaša Beckov 
Foto č. 125 – RSDr. Milan Minárik – 70 rokov 
Foto č. 126 – Milan Chaban zomrel 10.1.2003 
Foto č. 127 – z otvorenia strelnice © Mgr. Ján Kucharovič 
Foto č. 128 – Daniel Matečný, Ing. Ján Kováčik, Vladimír Boor, Rajmund Rapaič © Mgr. Ján Kucharovič 
Foto č. 129 – Beckovská Tehelňa © Ing. Marek Jambor 
Foto č. 130 – Na palebnej čiare mladý začínajúci strelec a správca strelnice v Beckove Ing. Marek Jambor  
Foto č. 131 – kosenie Pod Hôrkou, Milan a Ivan Hladkí 
Foto č. 132 – kosenie Pod Hôrkou, Ing. Maslo a M. Hladký 
Foto č. 133 – Pri kríži 
Foto č. 134 – svah židovského cintorína 
Foto č. 135 – Peter Šutovský so synom Martinom  
Foto č. 136 – kapitálny úlovok  
Foto č. 137 – Pri príležitosti 60 narodenín p. Petra Bánovského, bývalého aktívneho hráča TJ Slovan 
Beckov, trénera dorastu a hráča Starých pánov,  odohrali starí páni 2.6.2013 priateľské stretnutie s 
rovesníkmi z Trenčianskej Turnej, a po víťazstve 8:0 urobili oslávencovi radosť. 
Foto č. 139 – Michal Čaňo pri práci 
Foto č. 140 – výzdoba telocvične s Beckovským hradom... 
Foto č. 141 – Terka Kolesíková upratuje / všetky fotky ©M.Čaňo 
Foto č. 142 – víťazná Adela na MS v bodyfitnes v Kyjeve  
Foto č. 143 – 144 – 145 – 146: obálka BN v roku 2013 (4x) 
Foto č. 147  – „Prístupová“ cesta zlodejov do klubu – ako nástroj na otvorenie okna použili kameň, ktorý 
zostal na koberci. ©DB 
Foto č. 148  – dážď so snehom na Veľkú noc 2013 ©DB 
Foto č. 149 – 150 – silvestrovský ohňostroj ©DB 
Foto č. 151 –  predvianočné ráno na Stiborovom námestí ©DB. 
 


