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Obec Beckov kontakty

Uznesenia z obecného zastupiteľstva

1. OBECNÝ ÚRAD

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 25. júna 2021:

• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021,
032 77427 20 | starosta@obec-beckov.sk

• Hlavný kontrolór obce - tel.: 032 7742 724 |
kontrolorka@obec-beckov.sk

• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva,
stavebná agenda - Anna Benková, tel.: 032
7742 721 | beckov@obec-beckov.sk
• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel, tel.: 0903
742 725, 032 774 2725 | uctaren@obec-beckov.sk

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

• Projekty, komunálny a triedený odpad - Bc.
Rastislav Šrámka, tel.: 0917 694 611, 032 7742
728 | projekty@obec-beckov.sk
• Sociálne, web, knižnica, objednávky KP a ČP,
Beckovské noviny - Mgr. Dana Badžgoňová,
tel.: 0911 960 621, 032 7742 722 | socialne@
obec-beckov.sk
• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné stredisko - Antónia Bánovská, tel.: 0907
072 382
2. OZ HRAD BECKOV

• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 0948 216
735 | riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032
77427 27 | info@hrad-beckov.sk
3. OBECNÁ PREVÁDZKA

• Pracovníci OP, vývoz fekálií - Peter Čaňo,
Miroslav Malec, Drahomír Minárik, Miroslav
Košút, Peter Huorka, tel.: 0904 847 222
4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE –
FRANTIŠKÁNI, OFM

• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, tel.: 0915
070 532 | jozefcirak@gmail.com
• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunovský, OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@
gmail.com
• Brat Vavrinec Vadkerti, OFM.

6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV

• Farský administrátor - Mgr. František Mašek,
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119
7. CZ ECAV Beckov

• Nám. farár CZ Beckov - Mgr. Ondrej Peťkovský, tel.: 0903 218 143, 032 6497 101 | o.petkovsky@gmail.com
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO

• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, tel.: 032
7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, tel.: 032
7777 350

• Zubné odd. - MUDr. Matúš Radulay, tel.:
0948 430 453
9. LEKÁREŇ
• tel.: 032 7777 111

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

• uz.č. 247/2021 – OZ vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 14.5.2021
bez pripomienok.

• uz.č. 248/2021 – OZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu
Obce Beckov a k čerpaniu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za rok 2020 bez pripomienok.

• uz.č. 249/2021 – OZ vzalo na vedomie Čerpanie rozpočtu Obce Beckov za rok 2020 bez
pripomienok.
• uz.č. 250/2021 – OZ vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce
Beckov k návrhu záverečného účtu Obec Beckov za rok 2020 bez pripomienok.

• uz.č. 251/2021 – OZ schválilo Záverečný účet
Obce Beckov za rok 2020 a celoročné hospodárenie Obce Beckov bez výhrad.

• uz.č. 252/2021 – OZ schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 267.869,86€ do rezervného fondu
obce.
• uz.č. 253/2021 – OZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy
rozpočtu Obce Beckov na rok 2021 – zmena
č.2 bez pripomienok.
• uz.č. 254/2021 – OZ schválilo úpravu rozpočtu Obec Beckov na rok 2021 – zmena č.2 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

• uz.č. 255/2021 – OZ zrušilo uznesenie
č.72/2011 zo dňa 24. júna 2011, ktorým bolo
schválené VZN č.3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
• uz.č. 256/2021 – OZ schválilo VZN č.1/2021,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Beckov bez pripomienok.

• uz.č. 257/2021 – OZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov
a členov komisií obce Beckov bez pripomienok.
• uz.č. 258/2021 – OZ k voľbe hlavného kontrolóra:

a) OZ schválilo pre vykonanie voľby hlavného
kontrolóra mandátovú komisiu v zložení: Ing.
Ján Macejka a Peter Benko.
b) OZ vzalo na vedomie prihlášku p. Filipa Loffaya, bytom Beckovská Vieska č. 633, na funkciu hlavného kontrolóra obce Beckov.
c) OZ konštatovalo, že prihláška p. Filipa Loffaya, bytom Beckovská Vieska č. 633, splnila
podmienky ustanovené obecným zastupiteľstvom schválené uznesením č. 238/2021 zo
dňa 14.5.2021.

d) OZ neschválilo v súlade s § 11, ods.4, písm.
j) a § 18, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do
funkcie hlavného kontrolóra p. Filipa Loffaya,
bytom Beckovská Vieska č.633. e) OZ vyhlasuje
nové voľby hlavného kontrolóra Obec Beckov
na deň 24.9.2021 za podmienok prijatých na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.
mája 2021.

• uz.č. 259/2021 – OZ schválilo udelenie odmeny žiačkam: Rebeke Jamborovej za mimoriadne výsledky v celoslovenskej umeleckej súťaži
a Lívii Lukáčovej za 1. miesto v okr. kole olympiády v nem. jazyku.

• uz.č. 260/2021 – OZ schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov s Neziskovou organizáciou Hrad Beckov na prenájom kancelárie
na 1. poschodí OcÚ o výmere 19,76 m2 a kanceláriu na 2. poschodí OcÚ o výmere 14,60
m2, nehnuteľnosť Beckov č.180, postavenej na
parcele č.1513/2, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Beckov bez pripomienok.

• uz.č. 261/2021 – OZ schválilo Zmluvu o nájme
nebytových priestorov so zubným lekárom na
prenájom zubnej ambulancie s výmerou 18,92
m2, čakárne s výmerou 18,43 m2 a pomernej
časti spoločných priestorov, nehnuteľnosť
Beckov č.232, postavenej na pozemku parcela
č.219, zapísanej na LV č.1 vo vlastníctve Obce
Beckov bez pripomienok.

• uz.č. 262/2021 – a) OZ vzalo na vedomie žiadosť LMT Invest, s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové
Mesto nad Váhom, o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok 190/18, ktorý
je vo vlastníctve žiadateľa.

• uz.č. 263/2021 – a) OZ vzalo na vedomie
žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty
a vodovodného potrubia na pozemku č.744/5
pre Tomáša Nováka, Beckov č.281, vodovodná
prípojka na pozemok parcela č.743.
b) OZ uložilo OcÚ pripraviť administratívny
postup na zriadenie vecného bremena.

• uz.č. 264/2021 – OZ odvolalo p. Ľuboša
Hajdúška z funkcie člena finančnej komisie
z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí.
• uz.č. 265/2021 - OZ schválilo p. Ladislava Vaneka za člena finančnej komisie.
Zapísala: A. Benková

Ako s plastami
Nemáte už lepky s QR kódom? Nové nedostanete. Tento spôsob evidencie komunálneho odpadu skončil. Stačí len ráno, v deň vývozu, vyložiť plné a priehľadné vrecia s plastami
pred dom.

Obecný úrad občanom
Vážení občania a všetci, ktorí prichádzate vo
svojej veci na náš úrad. Prosíme vás, rešpektujte úradné hodiny, aj poludňajšiu prestávku
od 12.00 do 13.00 hod. Sme tu pre vás denne
od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 15.30
hod. (pondelok), od 13.00 do 15.00 hod. (utorok, štvrtok a piatok) a od 13.00 do 17.00 hod.
(streda).

Čitatelia obecnej knižnice môžu prísť aj v inú
dobu, ako je určená (pondelok od 13.00 do
15.30 hod a v stredu od 13.00 do 17.00 hod)
– ak je zodpovedná pracovníčka prítomná,
BUDÚ vybavení.
Ďakujeme za pochopenie!
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Testovanie po 1. júli 2021
Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom
upozorňuje občanov, že po 1. júli 2021 testovacia stratégia Vlády SR jednoznačne preferuje RT-PCR (NAAT) testy. Rozdistribuované Ag testy zostávajú na mestách a obciach.
Samosprávy ich môžu využiť iba v prípade
vzniku lokálneho ohniska. Indikovať takéto
pretestovanie musí podľa epidemiologických
okolností RÚVZ.

Unilabs Slovensko, s.r.o., v MOM na ul.
M.R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad
Váhom, (modrý kontajner pri budove
NsP NMnV), v pracovných dňoch v čase od
08.00 do 11.30 hod. Prihlasovanie na testovanie len cez link lab.online.

Ako zachrániť život s.r.o. v MOM na adrese
Mýtna 146, Stará Turá, v pracovných dňoch
pondelok – streda – piatok v čase od 08.00
do 10.00 hod.

Všetky testovania sú spoplatnené: Ag test
cca 20 EUR, PCR test cca 65 EUR. Od 9. augusta 2021 v NsP v Novom meste nad Váhom
po 5 €.

Od 1. júla 2021 v okrese Nové Mesto nad Váhom vykonávajú testovanie tieto organizácie:

Od 5. júla 2021 Poliklinika MarMedico, s.r.o.,
v MOM na ul. Piešťanská 1184/24, Nové
Mesto nad Váhom, v pracovných dňoch:
pondelok – štvrtok – piatok v čase od 09.00
do 17.30 hod.

Očkovanie v Beckove

Školská kvapka krvi

Prvé kolo očkovania sa konalo v kultúrnom
dome v stredu 14. júla 2021 — realizovala
ho v čase od 15.00 do 17.00 hod. Nemocnica
s poliklinikou Myjava vakcínou Pfizer. Prihlásených bolo 53 obyvateľov obce, nakoniec
prišlo 45.

Leto nám „finišuje“ a my sme si uvedomili, že
je to už takmer tri mesiace od Školskej kvapky krvi.

Druhé kolo očkovania v KD prebehlo v réžii
pracovníkov Myjavskej nemocnice, ktorí
v stredu 11. augusta 2021 v čase od 14.00 do
15.00 hod. vakcínou Pfizer zaočkovali 45 obyvateľov Beckova.
Ďakujeme vedeniu obce za túto možnosť!

DB

V minulom článku som spomenula, že naša
škola pripravuje aj Mikulášsku kvapku krvi,
ktorá sa bude konať 8. decembra 2021. Samozrejme, pokiaľ nám to „Covid situácia“ dovolí. Týmto chcem upozorniť darcov, že muži
môžu darovať každé 3 mesiace a ženy každé
4 mesiace. Takže mužom to vyjde ešte teraz
v septembri v ktorejkoľvek NTS a môžu potom spoločne s nami darovať aj v decembri.
Pred odberom, si prosím prečítajte bližšie
informácie na stránke NTS. Verím, že sa nám
opäť spoločne podarí usporiadať mobilný odber krvi.

Takže touto cestou prosím všetkých ochotných darcov, aby sa pridali k nám a pomohli aj
tentokrát. A tak isto tí, ktorí sa zúčastnili našej
školskej akcie v júni, no žiaľ, z nejakých dôvodov krv nemohli darovať, budú srdečne vítaní.
KK

Vplyv trvalého pobytu
občanov na finančné
príjmy obce
Obec Beckov je samostatný územný a správny celok. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s
vlastnými príjmami. Najvýznamnejší príjem
obce predstavuje podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové
dane). Daň z príjmov fyzických osôb vyberá
štát prostredníctvom okresných daňových
úradov a pomocou zložitého vzorca ich prerozdeľuje na jednotlivé mestá a obce. V roku
2020 tvorili podielové dane prijaté našou obcou 28,16% z celkových príjmov obce Beckov.
Na výšku podielových daní pre obec má vplyv
niekoľko faktorov s rôznou váhou vplyvu,
ktoré zjednodušene môžeme charakterizovať
takto:
• počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci
• počet obyvateľov s trvalým pobytom
v obci, ktorí dovŕšili vek 62 rokov
• počet žiakov škôlky a školských zariadení
v obci
• zaradenie obce do veľkostnej kategórie
podľa počtu obyvateľov
• nadmorská výška obce
Počet detí v obecnej škôlke je na hranici hygienických a technických limitov. Nadmorská
výška stredu obce 190 m.n.m. s koeficientom
0,90016 a veľkostná kategória obce 1001 5000 obyvateľov s koeficientom 0,9 sú prakticky neovplyvniteľné. Jediná kategória, ktorá
sa dá zmeniť, je počet obyvateľov s trvalým
pobytom.
Každý občan podporuje tú obecnú pokladňu,
kde je prihlásený na trvalý pobyt. Preto by sa
mal na trvalý pobyt prihlásiť tam, kde aj reálne dlhodobo žije a užíva si tam dané verejné
produkty. Z tohto dôvodu prosím, žiadam,
vyzývam tých, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v obci Beckov: Pokiaľ sa plánujete
v blízkej budúcnosti prihlásiť v obci na trvalý pobyt, z pohľadu vplyvu na podielové
dane je lepšie pre obecnú pokladňu, keď
sa prihlásite do konca roka. Ak sa prihlásite do 31. decembra 2021, obec váš prínos
pocíti už počas roka 2023, ak sa prihlásite až
2. januára 2022 a neskôr, váš vplyv sa prejaví
najskôr v roku 2024.
Čím viac peňazí bude v obecnej pokladni,
tým viac služieb, aktivít, investícií a projektov
bude môcť vedenie obce realizovať na svojom území.
Ľubomír Čikel

04

číslo 1 - februárČíslo
20214

Slávnostné otvorenie 3. úseku Vážskej cyklomagistrály

Starosta našej obce Daniel Hladký sa v pondelok 28. júna 2021 zúčastnili slávnostného
otvorenia ďalších viac ako 21 km Vážskej cyklomagistrály.

zúčastnili Jaroslav Baška, trenčiansky župan,
primátori a starostovia okolitých obcí a študenti s učiteľmi Strednej športovej školy
v Trenčíne.

Trenčiansky samosprávny kraj zrealizoval 3.
úsek cyklotrasy určenej pre cyklistov, bežcov
i korčuliarov, malých i veľkých, športovcov
i amatérov. Podujatie začalo o 10. hod – cyklisti vyštartovali z Nového Mesta nad Váhom
smerom do Trenčína. Cestou ich čakali 4 stanovištia, kde mohli riešiť úlohy z oblasti cyklistiky a životného prostredia. Pelotónu sa

Na trase pri jednotlivých odpočívadlách sú
rozmiestnené infopanely, medzi nimi aj beckovský – Stredoveký hrad a kráľovské mestečko Beckov.
Zdroj: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/otvorte-spolu-s-nami-najdlhsi-usek-vazskej-cyklomagistraly
DB

Beckovské slnko 2021
Šťastná sedmička alebo siedme Beckovské slnko si prevzala najúspešnejšia basketbalová trénerka
Natália Hejková. Podujatie sa konalo na Beckovskom hrade siedmeho siedmy. Ako sa dalo čakať,
tri sedmičky priniesli dobré počasie, pri ktorom stretnutia laureátov slnka a hostí, medzi ktorých
patrili Peter Dvorský, Jozef Golonka a Eva Blahová, prvá nositeľka ocenenia, alebo trenčiansky župan
Jaroslav Baška, boli ešte príjemnejšie. Moderoval Juraj Bača. Samozrejme, že vzácnych hostí privítal
starosta obce Daniel Hladký.
Pripomeňme, že cenu BECKOVSKÉ SLNKO udeľuje nepolitické a nekomerčné združenie Konzorcium
Beckovské slnko, sídliace v Bratislave a zastúpené PhDr. Máriou Gálikovou a Janou Podhorskou,
ktoré je aj autorom myšlienky i realizátorom podujatia. Garantom projektu je nominačný výbor zložený z významných osobností Slovenska: univ. prof. Mgr. art Eva Blahová, Ján Greššo, RNDr. Zdenka
Kukanová, Ing Milan Lešický, Ing. arch. Marián Šulík, Karin Habšudová a PhDr. Viktor Vlasák.
Plastika Beckovské slnko je zhotovená
technikou liateho bronzu a zlátená 24
karátovým zlatom. Jej autorom je sochár
Martin Pala, ktorý sa venuje komornej
a monumentálnej sochárskej tvorbe.
Držitelia ceny 2015 – 2021:

1. univ. prof. Mgr. art Eva Blahová - 24.
jún 2015; 2. Ing. Jozef Golonka - 1. jún
2016; 3. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - 7. jún 2017; 4. Mgr. art Juraj Kukura - 13. jún 2018; 5. Ing. Elena
Kohútiková, PhD. - 5. jún 2019; 6. Peter
Dvorský - 25. september 2020; 7. Natália
Hejková - 7. júl 2021.

DB

Zdroj: https://www.beckovskeslnko.sk/
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Dni obce 2021
Tento rok boli naše Dni obce až trojdňové:
I. DEŇ: kultúrno – divadelný piatok
Predstavenie „Všetko o ženách“ od autora
Mira Gavrana v naštudovaní Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom a v réžii pani
Daniely Arbetovej. Názov hry bol skutočne
výstižný! A všetkých desať herečiek vo svojich výkonoch úžasných. Medzi nimi aj naše
rodáčky: Darinka Jarábková a Jarmila Ondrejovičová.
II. DEŇ: športovo - zábavná sobota

Odštartoval ju prvý ročník Beckovského behu.
V kategóriách muži a ženy bežalo 20 pretekárov,
v Detskom beckovskom behu v kategórii
chlapci a dievčatá 17 pretekárov. Hrali Beckovské xichty, letnú školu tanca vyučovali
Aďka Vanková a Agátka Bánovská, jógu Adam
Straka. Horiacu chalúpku v komentovanom
zásahu Mareka Šutovského uhasili beckovskí
hasiči, ktorí „požičali“ svoju hasičskú tatru na
už tradičnú vyhliadkovú jazdu a riadili zásahy
detí prúdom vody na cieľ. Na zdravie dohliadali zástupcovia zdravotnej poisťovne zo
svojho stanu, v ktorom ste sa mohli zoznámiť aj s novým beckovským zubárom MDDr.
Matúšom Radulayom. Okrem skákacieho
hradu, modelovacieho cesta a ostatných hier
si deti užili s veľkým úspechom aj bubnovanie, teda bicie Radka Poláčka.

Cenu starostu obce získali:
• MUDr. Lenka Benáková, všeobecná obvodná lekárka s ordináciou v našej obci;
• Andrea Daneková, zdravotná sestra v ordinácii všeobecnej obvodnej lekárky v Beckove

• Martina Gábová, zdravotná sestra ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín,
ktorá dlhé mesiace pracovala na Covidovom
oddelení tejto nemocnice;

• Lívia Lukáčová – za vynikajúce študijné
výsledky, reprezentáciu školy a 1. miesto
v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.
Verejné uznanie a poďakovanie starostu  členom testovacích tímov na pozícii administrátora a hasičom:

Mgr. Alexandra Cintulová, Ing. Zuzana Fabušová, Ing. David Jaroščiak, Marek Jaroščiak,
Soňa Jaroščiaková, Viera Viktória Juricová,
Ján Koníček, Ing. Lucia Kuníková, Radoslav
Macejka ml., Jakub Malec, Miroslav Malec,
Annamária Martišová, Iveta Martišová, Radovan Poláček, Mgr. Marta Striežencová, Patrik
Šimko, Peter Šimko, Tibor Šimko, Radoslav
Šprincl, Marek Šutovský, Tereza Tekulová.

Výsledková listina prvého ročníka Beckovského
behu: MUŽI: 1. Matúš Varačka, 2. Martin Ďuriš, 3. Matúš Gašpar • ŽENY: 1. Simona Zacharová, 2. Eliška Hladká, 3. Lenka Varačková •
CHLAPCI: 1. Lukáš Horečný, 2. Patrik Patyk, 3.
Tomáš Horečný • DIEVČATÁ: 1. Rebeka Klčovská, 2. Meliska Patyková, 3. Peťka Varačková.

Atmosféru sviatočnej nedele umocňoval aj
letný koncert dychovej hudby Trenčianska
dvanástka a vystúpenie 14-ročného heligónkara Miška Červeňana z Trenčianskych Stankoviec.

III. DEŇ: slávnostná nedeľa

Bola už tradične venovaná oceneniam pre
tých, ktorým nie je ľahostajný život v našej obci. Tentokrát to boli zdravotníci, ktorí
pomáhali pri celoplošnom testovaní obyvateľstva v jesenných kolách roku 2020 a každý
víkend od 23. januára až do 1. mája v roku
2021.

• Rebeka Jamborová – za reprezentáciu obce
a 2. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži
Vojaci očami detí;

Skončili Dni obce 2021. Snažili sme sa ich
pripraviť dostatočne pestré, ale aj bezpečné v tejto zložitej dobe, s dodržaním všetkých
opatrení, bez ktorých si už v posledných mesiacoch ani nevieme náš život predstaviť.
• Peter Gába, študent magisterského štúdia
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo;

• Janka Gestingerová, zdravotná sestra pracujúca na operačnej sále Kliniky úrazovej chirurgie Faktultnej nemocnice Trenčín;

• Mgr. Ingrid Kuníková, vedúca sestra kliniky
pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín, koordinátorka prvého veľkokapacitného očkovacieho centra v Trenčíne
a koordinátorka výjazdových očkovacích jednotiek Fakultnej nemocnice;
• Marianna Mahríková, pôrodná asistentka
gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej
nemocnice Trenčín;

• Alžbeta Martišová, študentka bakalárskeho
štúdia odbor pôrodná asistencia na Fakulte
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií v Bratislave.
Odmenu za úspešnú reprezentáciu beckovskej školy si prevzali:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na akcie zabaviť a podporiť nás, robili sme to pre vás!
Kultúrna komisia

Viac fotografií z podujatia nájdete na internetovej stránke našej obece.
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Zubná ambulancia bude opäť otvorená
nový pán zubár mohol ošetriť prvých pacientov.

1. Pán doktor, v súčasnosti pôsobíte v Bratislave, v Karlovej Vsi, Pod Rovnicami 704/39,
pod firemným názvom Dentarius (zdroj: internet). Miesto pre svoju druhú ambulanciu ste si
vybrali v Beckove. Prečo práve u nás? Budete
ordinovať v oboch ambulanciách?
V zubnej ambulancii Dentarius pôsobím ako
zamestnanec. Ambulancia v Beckove bude
moja vlastná. Všetky svoje sily a čas plánujem
venovať pacientom v Beckove.

2. V Trenčíne ste založili spoločnosť s r.o. Denti
– felici, takže pochádzate z nášho regiónu, z
Trenčína? Žijete v Zlatovciach alebo v Karlovej
Vsi?

Dobrá správa: zubná ambulancia v našej
obci sa otvára 1. novembra 2021. Po odchode MUDr. Márie Havranovej (31. máj 2020),
ktorá v Beckove pôsobila vyše 40 rokov (od
roku 1979), na zdravotnom stredisku zostala
prázdna ambulancia. Ešte v minulom roku sa
ozvali dvaja záujemcovia, a v tomto roku ďalší
– a, ako sa hovorí: do tretice všetko dobré, –
dohoda je uzatvorená.

MDDr. Matúš Radulay v roku 2019 úspešne
ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia
sa špecializoval na prevenciu zubného kazu
(program Dental alarm), ako praktický zubný
lekár sa zameriava na všetky základné odvetvia stomatológie. V júni založil spoločnosť
s r.o. Denti – felici v Trenčíne a v júli podpísal
v Beckove zmluvu o prenájme priestorov zubnej ambulancie. V priebehu leta sa ambulancia upravovala podľa dnes platných noriem
a požiadaviek nového nájomcu, v priebehu
septembra a októbra – dúfame – sa vybavia
administratívne záležitosti, aby od novembra

Obnovený vojnový hrob
V stredu, 18. augusta 2021, sa podarilo dokončiť obnovu vojnového hrobu. Na beckovskom
cintoríne pracovníci Kamenárstva DVONTA
z Nového Mesta nad Váhom, osadili náhrobný kameň s nápisom, čím sa obnova vojnového hrobu ukončila. V júli opravili pôvodnú
rozbitú hrobovú dosku a následne vyhotovili
nový žulový náhrobný kameň s nápisom.

Vojnový hrob bol pôvodne zriadený 19. mája
1945 z prostriedkov obce a obnovený v auguste 2021 z finančných prostriedkov Predsedu vlády SR a obce Beckov.
V nedeľu, 29. augusta 2021, pri príležitosti
77. výročia SNP a obnovy hrobu, si o 14.
hod uctíme popravených partizánov položením venca na ich hrob.

Narodil som sa v Trenčíne, univerzitu som navštevoval v Bratislave, kde som ostal pôsobiť
po škole. Momentálne bývam v Bratislave, ale
s otvorením ambulancie sa plánujem presťahovať naspäť domov. Ambulanciu som sa
rozhodol založiť v Beckove. Pozorujem, že v
menších mestách a dedinách je nedostatok
lekárov. Chcel by som do Beckova priniesť
stomatológiu 21. storočia, ktorá sa zakladá na
medicíne založenej na dôkazoch (tzv. evidence based medicine) a zároveň ukázať ľudom,
že návšteva zubára nemusí byť len bolestivý
a nepríjemný zážitok.
3. Otvorenie beckovskej ambulancie bolo plánované na október, z akých dôvodov ste termín posunuli na november?

Pôvodná ambulancia a priestory si vyžadujú rekonštrukciu, aby spĺňali súčasné normy.
Mimo iného, založenie ambulancie je sprevádzané veľkým množstvom byrokracie. Preto si nechávam časovú rezervu.
4. Kedy a ako sa môžu obyvatelia obce, a nielen oni, prihlásiť u Vás ako pacienti? V ktorých
dňoch plánujete mať ordinačné hodiny?

Od 1. septembra ma budú môcť pacienti
kontaktovať na telefónnom čísle a pomocou
e-mailu (sú uvedené na konci článku). Telefonáty budem prijímať počas pracovných dní

v poobedných hodinách od 17:00 do 18:00.
Každý pacient najprv podstúpi komplexné
vstupné vyšetrenie, po ktorom stanovíme
plán liečby. Výnimky sú akútne prípady, pri
ktorých je nutné riešiť daný problém so zubami okamžite. Plánujeme pracovať všetky
pracovné dni. Termíny na dentálnu hygienu
budú v poobedných hodinách raz za týždeň.
Predbežné ordinačné hodiny budú od 8:00
do 15:30. Ordinačné hodiny nám musí schváliť VÚC, preto je zatiaľ tento interval orientačný.
5. Čím sa budete ako zubný lekár odlišovať od
svojich predchádzajúcich kolegov? Na ktorú
oblasť stomatológie kladiete dôraz alebo sa
chcete špecializovať?

Všetky ošetrenia budú vykonávané pod optickým zväčšením. Stomatológia je odbor,
kde sú detaily veľmi dôležité. Zubná ambulancia Denti felici bude ambulancia praktického zubného lekára. Zahŕňa to odvetvie konzervačnej stomatológie (ošetrenie zubného
kazu), estetickej stomatológie (napr. bielenie
zubov), pedostomatológie (ošetrenie detských zúbkov), protetickej stomatológie (korunky, mostíky), endodoncie (ošetrenie koreňových kanálikov) a chirurgie. Budeme dbať
na prevenciu, osvetu a pravidelnú dentálnu
hygienu. Špecializáciu momentálne neplánujem.

6. Ste mladý lekár, ktorý potrebuje zbierať
skúsenosti, vzdelávať sa vo svojej oblasti. Ako
to chcete zabezpečiť?

Od ukončenie štúdia sa neustále vzdelávam.
Vzdelávanie prebieha formou kurzov, prednášok, odbornej literatúry a webinárov. Ako
lekár ste celoživotný študent. Stomatológia je
dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie medicíny,
kde človek nemôže „zaspať dobu”.
Kontakt: tel. číslo na ambulanciu: 0948 430
453 • e-mail: amb.dentifelici@gmail.com

Ďakujeme za prvé predstavenie sa našim čitateľom a prajem Vám úspešné pôsobenie
v našej obci!
Mgr. Dana Badžgoňová

Foto: https://dentarius.sk/mddr-matus-radulay/
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Životný príbeh Štefana Szilárda sa uzatvoril v Beckove
Podrobnú správu o vojnovom hrobe sme zverejnili v BN 5/2020, s.13.
Nachádza sa pri ohrade cintorína vpravo od Domu rozlúčky. A práve
tento polozabudnutý hrob sa podarilo v tomto roku obnoviť.
Bližšie informácie o okolnostiach vzniku hrobu sme získali zo záznamov
z obecnej kroniky, od pamätníkov a z dokumentov Štátneho archívu
v Trenčíne a Vojenského archívu v Bratislave.
V troch knihách obecnej kroniky sa obmieňa záznam z prvého zápisu
(Pamätná kniha obce Beckov, rok 1945, s.161): „V obci gestapom surovo
týraní a zavraždení dvaja partizáni usmrtení 2. decembra 1944 boli slávnostným spôsobom pochovaní 19. mája 1945.“
Mená pochovaných v kronike neboli uvedené, asi ich vtedajší kronikár
Kazimír Ilavský nepoznal, ani ďalší kronikári. Nepoznali ich ani traja pamätníci oných udalostí: Viola Tupá, Dominik Šimko (1.8.1935 - 5.3.2019)
a Anna Kyselá (1.11.1931 - 19.10.2016), priama svedkyňa, ktorá mi 16.
mája 2015 objasnila udalosti okolo popráv, do ktorých sa nechtiac zaplietla. Zostala doma so sestrou pri žriebätku, rodičia boli na roli. Z maštale videla nemeckých vojakov a domácich gardistov s dvomi zajatcami,
vyšli z hotela, prešli pod Oborou, okolo stodoly, cez role smerom na
Sychrov. Keď boli pri studničke, nad hlavami im prelietli americké lietadlá, jeden sa pozrel hore, ale Nemec ho zrazil k zemi. Prišli k maštali
a pýtali si lopaty, ale ona povedala: „Nemáme.“ Neurobili jej nič, lopaty
si vzali sami. Na Sychrove si zajatci museli vykopať plytké hroby v jarku
od role. Zakrátko Anička a jej sestra Milka počuli výstrely. Anička o tom
povedala otcovi, neskôr aj našli miesto, kde ich pochovali – boli pri nich
dve lopaty – a v okolí boli spálené senníky (tak „hľadali“ fašisti židov).
Mená odsúdených, pochopiteľne, nevedela. Predpokladáme, že Nemci
ich zastrelili a pochovali ich gardisti pod nemeckým „dohľadom“. Až po
vojne, v máji 1945, ich títo gardisti museli zase exhumovať, tentoraz
za asistencie miestnych žandárov. Telesné ostatky previezli na cintorín
19. mája 1945 v rakvách na voze, ktorý si požičali od Aničkinej babky
Zuzany Paulusovej. Pohreb zabezpečila obec. Kto mal príhovor, či bol
obrad civilný alebo kresťanský, prípadne židovský, to sa v záznamoch
nikde nespomína.
S identifikáciou obetí pomohli až archívne dokumenty, ktoré sa uchovali
Štátnom archíve v Trenčíne a Vojenskom historickom archíve v Bratislave. V máji 2016 mi Soňa Michalcová zo ŠA v Trenčíne poslala kópie
zoznamu obetí z obce Beckov, ktoré spísal predseda MNV v Beckove
Martin Adamovič 31. júla 1945 a adresoval ho Okresnému národnému výboru v Novom Meste nad Váhom. V časti o popravených píše:
„Obeťami nemeckej beštiality a brutálnosti boli dvaja partizáni, ktorých
do Beckova dovlieklo gestapo asi 1. decembra 1944, keď veľkou presilou viedlo ťaženie v tunajších horách. V Beckove boli potom dvaja zastrelení, a síce istý N. Izrael z východu a Štefan Szilárd, narodený v obci
Zbehňov v roku 1920. Menovaní boli exhumovaní a pochovaní dôstojným spôsobom v Beckove už po oslobodení ČA, pohreb vystrojil MNV.“
Zdroj: dokument MNV Beckov č.2341/1945 Zoznam obetí boja nemeckého násilia – nar.č. 3608/45; bod 4.
Historička z VHA v Bratislave PhDr. Balcová v liste z 31. augusta 2016
pomohla rozšíriť informácie o Štefanovi Szilárdovi: Štefan Szilárd, narodený 14.10.1920 v obci Zbehňov, okres Trebišov, 3.3.1941 - 1.6.1943
vykonával vojenskú pracovnú službu v Pracovnom zbore, Východná pracovná skupina, VI. robotný prápor Čemerné. VHA nemá záznam o jeho
úmrtí, ale 4. apríla 1947 bol vyhlásený za nezvestného. Zdroj: Evidenčný
list – židia – 20/51243/40_P – Vojenský historický archív Bratislava.
V osobných záznamoch je ďalej uvedené, že Štefan Szilárd bol židovskej
národnosti, izraelského náboženstva, v civilnom povolaní bol obchodný pomocník, ovládal slovenčinu slovom a písmom, mal 3 triedy meštianskej školy, bol uznaný ako „súci na prácu“. Narodil sa 14. októbra
1920 v obci Zbehňov, okres Trebišov, rodičia Mikuláš Szilárd a Helena
Steinová, slobodný. V evidenčnom liste je uvedený aj popis jeho vzhľadu – vlasy mal blond, obočie gaštanové, oči modré, nos normálny, ústa
súmerné, bradu podlhovastú a tvár oválnu. Bol vysoký 170 cm, vážil 65
kg, veľkosť - obuvi 43 - plynovej masky 3 - prilby 3 a čiapky 3...
Nemáme jeho fotku, tak aspoň tieto, možno až nadbytočné údaje, nám
pomôžu si predstaviť, ako asi vyzeral. Nič viac po ňom nezostalo, len

evidenčné listy uložené vo VHA, správa predsedu MNV v Trenčianskom
archíve a kosti na beckovskom cintoríne. Ani jeho rodina – ak prežila
vojnu, pretože je možné, že aj oni skončili v koncentračnom tábore –
nevedela o mieste jeho spočinutia a dátume i spôsobe smrti, lebo 4.
apríla 1947 bol vyhlásený za nezvestného, keďže hlásenie beckovského
starostu sa z ONV v Novom Meste nad Váhom zrejme nedostalo na príslušné inštitúcie v Bratislave. Práve tento list a k nemu priložený zoznam
mal byť zaslaný prostredníctvom ONV v Novom Meste nad Váhom na
Povereníctvo SNR pre informácie v Bratislave. Nestalo sa, a tak Štefan
Szilárd zostal nezvestný a druhý popravený zostal neidentifikovaný.
Bližšie údaje o rodine popraveného sa mi nepodarilo získať. Starosta
obce Zbehňov Martin Timko mi v máji 2016 potvrdil, že Szilárdovci naozaj žili pred vojnou a počas nej v obci Zbehňov, ale po nej už nikto. Ani
Štátny archív v Trebišove nedisponuje ďalšími údajmi.
Napriek tomu, že až po 71 rokoch sme boli schopní ako tak identifikovať obete druhej svetovej vojny, je to vlastne úspech, lebo aspoň jedna
z obetí môže mať na svojom náhrobnom kameni uvedené celé meno,
ako aj dátum narodenia i úmrtia. Druhá obeť pre nás zostáva úplne neznáma, môžeme sa však podľa niektorých výpovedí nádejať, že rodina
ho po vojne našla a odpočíva v mieste svojho rodiska...
Lebo aj hlásenie starostu Adamoviča je také trochu „šalamúnske“ – „pochovaný dôstojným spôsobom v Beckove“ je v jednotnom čísle (Szilárd),
ale slovo „exhumovaní“ je napísané v množnom čísle a v texte je vyslovene uvedené, že boli dvaja, čo umožňuje predpokladať, že druhého
z nich previezli inam (alebo pisateľ spravil gramatickú chybu). Údaj N.
Izrael v texte totiž nemusí znamenať meno iného človeka, ale takmer
s istotou sa vzťahuje na Szilárda, a znamená náboženstvo izraelské písané skrátene. Dokumentuje to aj zápis na Szilárdovom evidenčnom liste:
národnosť židovská – náboženstvo izraelské. Na túto možnosť ma upozornil PhDr. Martin Korčok, PhD., zástupca riaditeľa SNM pre Múzeum
holokaustu v Seredi pri konzultácii 8. apríla 2021.
Neznámi židovskí partizáni, obete druhej svetovej vojny, ktorí našli smrť
v našej obci, zostávajú spolovice neznámymi aj naďalej. Len jeden z nich
vystúpil z tieňa zabudnutia vďaka spolupráci všetkých zúčastnených.
A tak 24 ročný Štefan Szilárd bol pre autorku príspevku neznámym do
11. mája 2016, pre čitateľov Beckovských novín do 30. októbra 2020,
kedy vyšlo 5. číslo s článkom Vojnový hrob na beckovskom cintoríne na
str.13, a teraz, dúfame, bude nadobro vymazaný zo zoznamu nezvestných.
Obnova vojnového hrobu na beckovskom cintoríne z príspevku Predsedu vlády SR sa uskutočnila v júli a auguste 2021, uskutočnili ju pracovníci obecnej prevádzky (vyčistenie miesta) a pracovníci spoločnosti
Kamenárstvo DVONTA z Nového Mesta nad Váhom, ktorí realizovali
opravu hrobu aj vyhotovenie náhrobného kameňa s nápisom:
Tu odpočívajú fašistami popravení
Štefan Szilárd 14.10.1920 Zbehňov - 2.12.1944 Beckov
a neznámy partizán
Pokoj ich duši!
Obec Beckov 19.5.1945 a 20.8.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR na
opravu vojnových hrobov bola uzatvorená 17. marca 2021 medzi Úradom vlády SR ako poskytovateľom a Obcou Beckov ako prijímateľom
dotácie. Finančné prostriedky z dotácie boli obci vyplatené koncom
marca vo výške 1200 eur, aby boli použité ako bežné výdavky v priebehu roka.

Mgr. Dana Badžgoňová
Foto: strana 161 z Pamätnej knihy obce
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Vzdelávanie učiteľov

„Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete
testom alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia
až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti
Celý život sa niečomu učíme a ani učitelia nie sú výnimkou. Aj tento
rok nám prichádzajú ponuky na online vzdelávanie, odborné webináre. Niektoré webináre budú viesť absolventi Komenského inštitútu,
finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska a osobnosti z oblasti vzdelávania.
Prinesú konkrétne nápady, ako pristupovať k vyučovaniu online, ako
sa zamerať najmä na žiaka a príliš nezaťažovať rodiča. Webináre budú
praktické a bude počas nich priestor na kladenie otázok. Pre učiteľov
cudzích jazykov sú pripravené už v auguste: Hry a interaktívne metódy
na hodinách cudzích jazykov a Cudzí jazyk formou hier a zábavného
precvičovania s WocaBee.
IT - Akadémia sa otvorila pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.
Poskytuje viac ako 300 inovatívnych metodík z informatiky, matematiky,
fyziky, chémie, biológie, geografie na ZŠ aj SŠ spolu s pracovnými listami
a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre vzdelávanie na diaľku. Taktiež organizuje webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na konzultácie k využívaniu inovatív-

nych metodík, na inšpirácie a odporúčania pre online vzdelávanie, na
výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií. Ďalej sú to ponuky vzdelávania na prípravu k portfóliu pre tých, ktorí si robia atestačnú skúšku. Samozrejme, počas roka sa ponuky vzdelávania budú
ešte rozširovať.
Počas letných prázdnin, dovoleniek mnohé z nás – učiteliek, okrem
oddychu, čerpali aj nové skúsenosti, hodnotili, porovnávali sme. Precestovali sme Slovensko a spoznávali jeho krásy. Navštívili sme hrady,
zámky, priehrady, pamiatky rôzneho významu. Vyšli sme si na turistiku do prírody, ktorú máme naozaj prekrásnu, len si ju musíme vážiť
a chrániť. A robili sme to nielen pre seba, ale aj pre svojich žiakov,
aby sme im mali čo ponúknuť z našich životných skúseností aj v novom školskom roku. A naopak, všetci radi privítame zážitky, skúsenosti našich žiakov z letných prázdnin. Lebo aj o tom je vzdelávanie...
o výmene názorov, vedomostí, poznatkov. Učíme sa navzájom. A je
dôležité, všímať si to pekné, to dobré, to fungujúce, to, čím sa môžeme pochváliť a nie iba to negatívne. Je ľahké povedať: „Pani učiteľky
nás nenaučili... sú také a onaké....“, ale skúsme sa spýtať: „Urobili ste
vy, milí žiaci, dôsledne všetko, čo bolo vo vašich silách?“
Verím, že nový školský rok zvládneme opäť spoločnými silami.

KK

Koncoročný výlet 4. ročníka
Dňa 28. júna 2021 sme sa vybrali s našimi štvrtákmi na výlet. Cesta
smerovala do Zubrej zvernice v Topoľčiankach. Je to jediné miesto na
Slovensku, kde chovajú zubrov za účelom zachovania zubra ako živočíšneho druhu. Vo voľnej prírode sa nachádzajú iba v NP Poloniny na
východe Slovenska. Keď sme tam prišli, sledovali sme kŕmenie zubrov. Potom sme sa prešli okolo Zubrej zvernice po náučnom chodníku
dlhom 2500 m s desiatimi náučnými tabuľami. Následne nám pani
sprievodkyňa povedala veľa zaujímavostí o zubroch – napríklad, že
každý zubor ma svoj rodný list s fotkou a menom. Meno každého zubra začína na SI. Žiaci boli veľmi nadšení a pýtali sa veľa zaujímavých
otázok. Ani sa im odísť nechcelo, tak sa im tam páčilo.
Následne sme sa presunuli do Bojnej – na Valy, kde sa nachádza rekonštrukcia veľkomoravského hradiska. Bola to veľmi príjemná prechádzka lesom, kde nám pán sprievodca povedal veľa zaujímavého
o živote Slovanov na tomto hradisku, o spôsobe obrany, či ich spôsoboch života a o ich obydliach – polozemniciach. Tam sa nám tiež
páčilo. Deti sa pýtali tiež veľa otázok a sám sprievodca bol nadšení zo
záujmu detí.

Deň strávení v prírode bol jedným z tých krajších dní, ktoré sme mohli
v tomto školskom roku zažiť.

PaedDr. Radka Prokopenská

Galéria v parku

Exteriérová výstava zobrazení hradu a obce na starých obrazoch a grafických listoch sa od polovice júna nachádza v centre obce, v parku pod
hradom. Sú na nej reprodukcie najstarších zobrazení hradu a obce od významných európskych majstrov. Výstava je umiestnená na oplotení
parku. Celkovo je nainštalovaných 18 obrazov. O jej realizáciu sa postaral Marián Strieženec s pomocou Silvie a Jaroslava Hlavovcov.
Marián Strieženec: „Verím, že potešia oko domácich aj návštevníkov a odolajú pokušeniu vandalov.“

DB Zdroj: Facebook obce Beckov
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Poďakovanie deviatakom

„Niečo sa končí, niečo sa začína.“ Tak sa spieva
v jednej slovenskej piesni... Končí sa obdobie,
ktoré sa mi slovami len ťažko opisuje. Ako už
býva zvykom, každý rok opustia brány školy deviataci. Tento rok však rozlúčka s nimi
bola ťažšia, emotívnejšia. Neodchádzali len
takí každoroční žiaci, tí, ktorí budú kráčať za
naplnením svojich snov, odchádzajú pre mňa
mimoriadne blízki mladí ľudia, ktorí svojím
správaním a prístupom k životu evokujú skôr
študentov stredných škôl.
Naša spoločná cesta sa začala v septembri
roku 2018, kedy som sa stala triednou uči-

Ale ako sa hovorí: „Všetko zlé je na niečo
dobré.“ A aj bolo. Prešli sme na dištančné vzdelávanie, ktoré bolo tzv. nóvom nielen pre
žiakov, ale aj pedagógov. Začali sme sa stretávať prostredníctvom obrazoviek, triednické
hodiny realizovať z detských izieb a dotyky
sme vymenili za pohľady z kamier monitorov. Vyučovanie bolo iné, nové. Myslím si, že
mnohí si ho aj obľúbili. Museli sme sa prispôsobiť vzniknutej situácii, ale teraz môžem
povedať, že práve táto skúsenosť priniesla
svoje ovocie. Prijímacie pohovory žiaci zvládli
na výbornú!

teľkou plachých, ale veľmi milých a úprimných detí, ktoré sa radovali z každej maličkosti. Postupne sme sa spoznávali a zbližovali.
Išlo nám to pomerne hladko. Postupom času
z dievčat a chlapcov vyrástli mladí, primerane
sebavedomí ľudia, ktorí vedia kam sa chcú
v živote uberať. Práve toto sa stalo hnacím
motorom pri zvládaní každodenných povinností, ktoré sa neodmysliteľne viažu k učeniu
a vzdelávaniu ako takému. Celý proces nám
nečakane prerušila pandémia, na ktorú nikto
z nás nebol ani zďaleka pripravený.

Vojaci očami detí
Predposledný školský deň bol pre našu žiačku – tretiačku Rebeku Jamborovú iný, než pre ostatné deti. Kým jej spolužiaci odovzdávali učebnice, Rebeka cestovala do Bratislavy.

Minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko a mesačník Obrana vyhlásili XX.
ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí pre žiakov základných škôl.

Z množstva krásnych výtvarných prác bola práve tá Rebekina výnimočná. V kategórii MLADŠÍ ŽIACI zvíťazila s prácou „Vojaci trénujú“ a
umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Cenu si prevzala 29. júna 2021 na
Ministerstve obrany SR.

Cenu z rúk štátneho tajomníka Majera preberá Rebeka Jamborová.

Milí moji, dovoľte mi ešte raz sa Vám poďakovať za prípravu a spoluprácu. Viem, že som
bola častokrát nekompromisná, čo sa týkalo
učenia. Ale dnes si môžeme hrdo povedať:
ZVLÁDLI SME TO! Svoje veľké ďakujem vyslovujem aj Vám, milí rodičia, za to, že ste
popri každodenných povinnostiach venovali
čas a energiu na to, aby sme sa dnes mohli spoločne tešiť z naplnenia prvého krôčika
k vysnívanému snu.
Do ďalších rokov Vám chcem popriať hlavne
veľa zdravia, spokojnosti a správnych rozhodnutí.
Vaša triedna učiteľka Janka
Žiaci: Johana Bartošová, Zoja Betáková, Bianka
Čikelová, Lukáš Gajdošech, Dominik Heldes,
Jakub Hrnčiarik, Samuel Jambor, Lívia Lukáčová, Marek Podhorský, Viktória Polonská, David
Strieženec, Dominika Štefániková, Patrik Uko,
Michaela Úradníčková, Timotej Všelko.

Teší nás, že máme na škole takéto talentované deti, ktoré pod správnym vedením pani učiteliek a láskavou výchovou od rodičov takto
krásne napredujú. Rebeke zo srdca blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
KK

Výtvarné práce boli predstavené verejnosti formou malej výstavy v
obchodnom centre na Vajnorskej ulici v Bratislave.
Zdroj: https://www.ustreps.sk/49607-sk/statny-tajomnik-m-majer-ocenil-vitazov-vytvarnej-sutaze-vojaci-ocami-deti-sutazne-prace-si-moze-pozriet-aj-verejnost/#gallery-4

Premiantky školy, ŠK 2020/2021

Lucia Križanová, 4. ročník, najlepšia žiačka za I. stupeň
Lívia Lukáčová, 9. ročník, najlepšia žiačka za II. stupeň
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Spoločenská kronika: júl - august
Narodili sa:
Monika Škarková, Adam Rýdzi, Michal Chudý
Blahoželáme
• 50 rokov: Mgr. Adriana Vanková, Drahoslava Šrámková
• 55 rokov: Ing. Peter Martiš, Jana Pevná, Mária Vazovanová
• 60 rokov: Ing. Miloš Pavlík
• 65 rokov: PhDr. Oľga Lacková
• 70 rokov: Henrieta Klčovská, Anna Kollárová, Dušan Čikel,
Jana Hanicová
• 75 rokov: Marián Gába, Emília Ježková
• 80 rokov: Anna Hosová
Rozlúčili sme sa:
Valéria Čelková, Ján Kobida

BLAHOŽELÁME
V júni 2021 oslávil životné jubileum 60 rokov
člen PZ Hurban Beckov Eugen Jurovich.

Menovaný patrí k aktívnym členom po pracovnej a poľovníckej stránke, a hlavne na
úseku kynológie. Tiež je vzorom v poľovníckej ustrojenosti.
Celá členská základňa mu želá pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa poľovníckych
zážitkov.

SPOMÍNAME

Už dva smutné roky mám za sebou. Denne
moje myšlienky patria Tebe, moja milá manželka Anička Košútová. Chýbaš na každom
kroku. Bolesť v srdci neutícha. Ostalo mi len
spomínať. Ťažko sa vysporiadať so stratou
blízkeho. Ďakujem tým, ktorí mi pomohli v
mojom zármutku.
Na svoju manželku a matku s láskou spomínajú manžel Miroslav a synovia.

Jubileá osobností TSK so vzťahom
k Beckovu: júl - august
• 13.8.2006 – 15. výročie úmrtia – Miroslav Ďurža, grafik, karikaturista. Narodil sa 8. júna 1944 v Zemianskom Podhradí, pôsobil v Starej
Turej, Trenčíne a Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel. Je autorom
fiktívneho obrazu vojvodu Stibora, ktorý sa nachádza v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.

• 25.8.1996 – 25. výročie úmrtia – Ferdinad Foltán, katolícky kňaz, architekt. Narodil sa 24. októbra 1908 vo Veľkých Uherciach, pôsobil na
viacerých miestach Trenčianskeho kraja, zomrel v Beckove, pochovaný
je v Pružine. Písali sme o ňom v BN č. 5/2019, s.11.

Zverejňovanie mien jubilantov
Milí čitatelia, rada by som vám pripomenula, že mená jubilantov
v spoločenskej kronike sú publikované s písomným súhlasom v rubrike uvedených dotknutých osôb v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. Preto vás prosíme, ak chcete svoje jubileum zverejniť v BN, je
potrebné informovať Redakciu BN a zároveň poslať písomný súhlas
s jeho zverejnením.
NEDOMNIEVAJTE SA, ŽE MY VIEME, KEDY MÁTE JUBILEUM!

Napríklad v prípade uzatvorenia manželstva, ak ste nemali sobáš
v Beckove, to určite nemôžeme vedieť. Ale aj keď ste sa sobášili v Beckove, matrika NEMÔŽE tieto údaje poskytnúť. Musíme rešpektovať
zákon o ochrane osobných údajov. Aktivita je preto na vás alebo na
vašich deťoch. PRETO AKÉKOĽVEK POCITY V TOMTO SMERE NIE SÚ
NA MIESTE. Teda, nie ja som na vine, že vaše meno nebolo zverejnené
v BN v Spoločenskej kronike.
Zdôrazňujem, keď nás neupozorníte, že máte napr. v auguste 50. výročie sobáša, a zároveň nepošlete písomný súhlas, tak ani vaše meno
nemôžeme zverejniť - rešpektujeme vašu vôľu. Máte na to plné právo,
je to v poriadku. Vedzte však, že spoločenská rubrika je vždy najčítanejšia, všetci sa zaujímajú o svojich rovesníkov, známych - a dokonca
takto sa môžete dočkať aj dodatočných gratulácií.

Je ťažké si zvykať na niektoré „novinky“, ale nedá sa nič robiť. Kedysi,
kto nechcel byť v BN, dal vedieť a ostatných sme zverejnili. Teraz si to
už nemôžeme dovoliť takto jednoducho...

Mgr. Dana Badžgoňová, šéfredaktorka BN

Pamiatka na Teba ostane navždy v našich
srdciach.
V tomto roku by sa bol dožil okrúhleho jubilea 90 rokov Vladimír Slávik (14.5.1931
- 3.5.2015) – priateľ nášho poľovníckeho
združenia. Celý svoj produktívny vek strávil
ako vedúci pracovník podniku Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom. Bol členom Okresného výboru slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne a členom PZ Nové
Mesto nad Váhom – les. Svojou pracovnou
aktivitou sa vryl do pamäti generáciám
poľovníkov.
Jeho doménou bolo strelectvo, organizoval súťaže Pohár Vzduchotechniky Nové Mesto nad Váhom v disciplíne TRAP. Pomáhal poľovníckym združeniam pri tvorbe strelníc, kde bol inštruktorom a rozhodcom. Upevňoval poľovnícke kolektívy radami a pomocou všetkého
druhu. Taktiež sa zúčastňoval rôznych podujatí SPZ. Boli mu udelené
všetky vyznamenania SPZ. Bol suverénne jeden z najlepších guľových
strelcov v regióne Trenčína v rokoch 1960 až 1980: v roku 1967 na
prebore guľovými zbraňami obsadil 1. miesto v ČSSR. Môžeme spomenúť ďalšie úspechy, ako 2. miesto v krajskom prebore 1966, Západoslovenský kraj; 3. miesto v prebore ÚVSPZ Sliač 1974, 3. miesto
– Oblastný prebor 1974 Sliač, všetko guľové prebory.
Menovaného sme navrhli na zaradenie do rubriky GALÉRIA VÝZNAMNÝCH ČLENOV SPZ v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.
PH

Čas letí, nikto ho nezastaví. 23. augusta
uplynulo neuveriteľných 45 rokov, čo ma
navždy opustil môj otec Pavol Janík. Denne
na TEBA, drahý otec, spomínam. Stihol si mi
vštepiť to najdôležitejšie, čo vo mne zostalo.
Úctu, empatiu a charakter. Patrí Ti obrovské
ďakujem, že si bol mojím otcom. Nikdy nezabudnem.
Prečo sa človek lúčiť musí s tým, koho mal
tak rád, prečo mu v živote stačiť musí vždy
iba spomínať?
Dcéra Zuzana s rodinou
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Nové knihy v obecnej knižnici
júl - august 2021
Odborná literatúra pre dospelých

• Pavel Dvořák, Stopy dávnej minulosti 6. RAK 2013

Krásna literatúra pre dospelých

• Lynn Austin, V tvojej koži. KUMRAN SK 2021
• Muriel Barbery, Jediná ruža. Lindeni 2021

• Barbara Davis, Posledná žena z rodu Moonovcov. Aurora 2021
• Sergej Dovlatov, Kufor. Absynt 2021

• Lucinda Riley, Slnečná sestra 6. Tatran 2021

• Henryk Sienkiewicz, Potopa I. – III. Tatran 1986

Na konci leta

Uspávanka matky

Uvi mi

nebo si povzdychlo pod ťarchou lúčov
ktoré akoby pretínali jeho modré vlny
vzduchom sa nesie vôňa zberu leta

Už vítajú nebesá Mesiačik,
Sú tmavé a tečú sťa vosk –
V nich hviezdy sa smejú, môj synáčik,
Ja dávam ti k tvojim snom bozk.
Zavri si očká, lampáš ti podám,
S ním lietaj do diaľav krásnych,
S ním ťa na bárke aj divá voda
Dovezie za kopce, za sny.

uvi mi hniezdo
a vynes vysoko nad oblak
uvi mi hniezdo
chcem voľne lietať ako vták

kvety obťažkané krokmi včiel
šibalsky otŕčajú slnku svoje tváre
pár minút pred ich vyblednutím
no stále hriešne mladé
nedočkavé strapce hrozna
s pokožkou napnutou ako tetiva
očakávajú explóziu zrelej chuti  
bosými nohami češeme tráve vlasy
opájame sa dúškami rannej rosy
doznievajú v nás sladké tóny plodov
objatie slnka pomaly slabne
do listov sa vkráda jeseň
po zemi sa kotúľajú prvé gaštany
ako tri bodky za koncom leta

Silvia Hlavová

August
August je druhým najteplejším mesiacom
v roku. Tento mesiac si spájame s letnými
prázdninami, najväčšími horúčavami, a vôbec
s letom spojeným s oddychom, vodou a dovolenkami. Vrcholí letná sezóna a na poliach
vrcholí žatva.
Mnohí z nás máme v auguste meniny. Milujeme oslavy, pri ktorých je skvelá atmosféra.
Stretne sa rodina a blízki. Dostávame darčeky
a chystáme pohostenie pre všetkých milých
ľudí.
Zuzana, Darina, Elena, Marcela, Ľubomír, Gustáv... Niektoré z mien nie sú už populárne
a hlavne moderné. Nevadí. V mnohých rodinách sa meno traduje z generácie na generáciu. Tak je to aj v mojej rodine.

K mesiacu august sa viaže mnoho ľudových
múdrostí, porekadiel, prísloví a pranostík.
Pripomeňme si aspoň niektoré z nich: Aký je
august spočiatku, taký bude až do konca. •

nebrázdiť ulicami
počítať posledné drobné
uvi mi hniezdo
kým ráno vo mne zomrie

Nech svietia ti plamienky na púti,
Ty nimi len nechaj sa viesť,
Kiež na svete nič ťa nezarmúti
S návratmi z nebeských ciest.

vynes ma vysoko
a uvi z púpav nádej
rozfúkni ju do svetla
v tme ma ľahšie nájde

Veď vrátiš sa tam, kde čakám ťa ja,
Nad perinkou z páperia bdiem,
Veď vrátiš sa tam, kde strážim ťa ja,
Pri kolíske, kde len ja smiem.

uvi mi hniezdo
skúsim lietať bez krídiel
ponad celé mesto
láska nie je na prídel

Už vítajú nebesá slniečko
Sú krehké jak pavučina,
V nej lúče ťa pošteklia, srdiečko,
Ja bozkom ťa zobúdzam, synak.

uvi mi hniezdo
doň čiesi dlane
dnes už snáď viem to
viem čo sa stane

Adam Straka
Suita lyrických piesní pre mezzosoprán
a barytón, 2014

Silvia Hlavová

August k zime hľadí a rád vodu cedí. • Čo august nedopečie, to september nedovarí.
Mnohí známi ľudia oslavujú v auguste narodeniny, napr. M. Zimková, K. Spišák, B. Clinton. V tomto mesiaci sa v našej obci konajú
Dni Beckova. Tento rok sa oslavy začnú už
v piatok 20. augusta 2021 kultúrnym programom – divadelným vystúpením Všetko o ženách. Trochu zábavy a odreagovania sa od
stereotypu a denných povinností každému
dobre padne.
Aj keď sa záverom mesiaca dni krátia, vychutnávame si posledné teplé chvíle. Pripravujeme deti do školy, zaváračky nás neminú,
pretože zber ovocia vrcholí. Po skončení mesiaca sa začneme chystať na prvé jesenné dni.
Takto sa to opakuje každý rok.
ZT

12

číslo 1 - februárČíslo
20214

Tomášova kaplnka Panny Márie

BECKOSKÝ HRAD
Prehľad podujatí

Nie je tomu ani tak dávno, čo v Beckove pribudla nová mariánska kaplnka – tretia.

1. september 2021
Ako Stibor kráľovnú Máriu zachránil (hrané
denné prehliadky hradu)

Prvá a najstaršia kaplnka sa nachádza na
Beckovskom hrade – po roku 1388 bola zasvätená Panne Márii. Jej sochu – známu ako
Beckovská madona – dal vyhotoviť vojvoda
Stibor. Dnes má miesto na hlavnom oltári
v kostole sv. Vavrinca v Koryčanoch ako Koryčanská madona.

Anotácia: Komediálna hraná denná prehliadka hradu v podaní divadla Z malého Ríma. Príbeh poodhalí tajomstvo únosu
kráľovnej Márie a jej záchrany chrabrým vojvodom Stiborom zo Stiboríc, pánom hradu
Beckov. Prehliadka je súčasťou podujatia
„Cesta za dukátmi“.
4. - 5. septembra 2021
Ako poklad Becka stratil

Druhá kaplnka, zasvätená Panne Márii Lurdskej, pribudla v polovici 19. storočia. Bola
postavená na večnú pamiatku Ladislavovi
Medňanskému, uhorskému vlastencovi, popravenému 5. júna 1849 v Bratislave. Kaplnku
zničila 21. júna 2007 víchrica. Obec sa rozhodla pre jej asanáciu (2008) a výstavbu novej (2009 - 2011), a tak presne pred desiatimi
rokmi, 15. septembra 2011, bola pred obecným úradom vysvätená obnovená kaplnka
Panny Márie Lurdskej.

Ako vznikla myšlienka postaviť kaplnku? Kedysi, keď v Beckove ešte pôsobili sestry vincentky, mnohí s nimi naviazali blízky vzťah,
často ich navštevovali a vzájomne si vypomáhali. Raz sa spolu bavili Tomáš Novák a sestra
Juvencia, čo by chcel na pamiatku, keď odídu
z kláštora. Tomáš túžil po soche Panny Márie Lurdskej – vraj keď ju dostane, tak Panne
Márii postaví kaplnku... A stalo sa, jeho slovo
– možno len tak vyrieknuté – sa naplnilo.
Nestaval ju sám, mal mnohých pomocníkov
z radov rodiny a priateľov. Aj vizuálna podoba kaplnky je spoločné dielo. Miesto sa na šlo
aj pre vtáčiu búdku na vedľa stojacom strome...

Tretia kaplnka pribudla v roku 2020. Na sviatok P. Márie, 15. septembra 2020, ju vysvätil
P. Félix Mária Žiška. Ide o súkromný svätostánok postavený pri ceste za Tehelňou (odbočiť
treba vpravo), ale prístupný pre každého.
Lavička pred vchodom pozýva okoloidúceho
k modlitbe.

Anotácia: Beckovský poklad je nešťastný,
lebo kdesi stratil svojho majiteľa – šaša Becka.
Pomôžte mu dostať sa z tejto smutnej situácie za pomoci šikovnosti a dôvtipu. A možno
sa vám ujde aj sladká odmena.
11. september 2021
Jesenný piknik

Anotácia: Tradičný jesenný piknik na hrade
Beckov spája dobrú hudbu, kávu a zábavu.
Tešiť sa môžete na hry pre deti, sokoliarov,
remeselníkov a veľa ďalších aktivít.
12. september 2021
Beckov pre všetkých

Anotácia: Tradičné podujatie, ktoré realizujeme pri príležitosti Európskeho dňa kultúrneho dedičstva, vám opäť ponúkne, okrem zábavy spojenej s poznávaním našej hmotnej aj
nehmotnej kultúry, aj prehliadku sakrálnych
pamiatok v Beckove.
15. september 2021
Po stopách Beckovskej Madony

Anotácia: Beckovská Madona, ktorej originál
sa nachádza v Koryčanoch na Morave, od
roku 2018 opäť skrášľuje priestor hradnej
kaplnky. Počas sviatku Sedembolestnej Panny
Márie spoznajte cestu a príbeh tejto jednej
z najvzácnejších gotických takzvaných
„krásnych madon“.
Z najbližších mu pomohli brat Jozef i synovec
Matúš, manželka Jaroslava a neter Monika
(maľba stien, čistenie, úprava exteriéru, výsadba zelene). S odbornými prácami boli nápomocní kamaráti Peter Pevný (strecha), Juraj
Hlávka (vyčistenie sochy a jej úprava), Michal
Syrůček a Jaroslav Straka (exteriérové úpravy,
obklad). Pomohli aj ďalší a všetkým, menovaným aj nemenovaným, patrí poďakovanie!
Samozrejme, všetci pracovali pre dobro veci.
Napriek tomu bez odmeny nezostali – k „ich“
kaplnke si robia vychádzku mnohí Beckovčania, sestričky s návštevami, zastavia sa okoloidúci. Úmysel sa naplnil. Miesto na stíšenie,
odpočinok i modlitbu.
Tri kaplnky v Beckove a všetky sú alebo boli
zasvätené Panne Márii. Náhoda?
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou!

DB

FOTO: rodina Novák a DB

18. - 19. september 2021
Legendami opradený hrad

Anotácia: Azda ku každému hradu na Slovensku vieme nájsť aspoň jednu povesť alebo
legendu. Hrad Beckov ich má viacero. Preto
neváhajte a príďte spolu s nami poodhaliť,
aká je skutočnosť a či na týchto povestiach
je aj niečo pravdy. Pripravili sme si pre vás
hravý, ale aj hraný víkend. Klasické prehliadky
hradu budú striedané hranými prehliadkami,
kde spoznáte legendami opradený hrad.
25. - 26. september 2021
Naprieč dejinami – Stiborovci

Anotácia: Vojvoda Stibor dostal od kráľa Žigmunda náročnú úlohu. Vyzbierať výkupné
a zachrániť kráľovnú Máriu zo zajatia. Podarí
sa mu to? Príďte sa pozrieť na hrad Beckov
koncom septembra a spoznajte stredovek
v plnej kráse. Programom vás prevedú šermiari zo skupiny historického šermu Kompánia z Turca.
Zmena programu vyhradená.
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Na slovo s jubilantom - farár Ondrej Peťkovský
V túžbe vstúpiť do duchovnej služby v cirkvi som prišiel študovať do Bratislavy na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu.
Tu som získal nielen potrebné vzdelanie, ale
stretol som aj Zuzanu Križanovú zo Stankoviec, študentku na tej istej fakulte. Po čase
naša známosť prerástla v lásku a po skončení
štúdia sme v roku 1973 v Trenčianskych Stankovciach vykročili na spoločnú manželskú
púť, ktorá trvá už bezmála pol storočia. Do
kňazskej služby evanjelického duchovného
som bol vysvätený 25. februára 1973 v Kysáči.
Určité obdobie som bol seniorálnym kaplánom Považského seniorátu ECAV v Trenčíne
pri seniorovi M. Lantajovi. Vtedajšími štátnymi úradmi mi bola zamietnutá žiadosť o trvalý pobyt v ČSSR, a tak som nemohol v tejto
službe pokračovať. Od 1. októbra 1973 som
pôsobil v Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi
v Juhoslávii na viacerých miestach, napr.
v Novom Sade ako tajomník biskupského
úradu. Potom vyše 13 rokov ako ev. farár
v cirkevnom zbore v Aradáči, Banát, Juhoslávia.

30. výročie pôsobenia v CZ Beckov a 75. výročie narodenia.
Uznanie, ktoré sa zaslúžene dostáva bratovi
farárovi Ondrejovi Peťkovskému nielen od
kresťanskej obce, je na mieste. Členovia našej
cirkvi však nepoznajú detailne jeho životnú
cestu, ktorá sa začala pred 75 rokmi. Je obdivuhodné, že za svojho života doteraz prekonával, hlavne s pomocou Božou a pod Jeho
vedením, vzdialenosti nielen pozemské, ale aj
tie v rozdielnom zmýšľaní a názoroch členov
cirkevných zborov. Týchto svojimi životnými
skúsenosťami, a hlavne posilnený a vedený
slovami Písma, podľa ktorého sa snaží aj žiť,
pomáha nasmerovať na tú správnu, často
kľukatú, cestu.
Aká bola Vaša životná cesta od prvých krokov, ku ktorým Vám pomohli rodičia?
Narodil som sa 15. decembra 1946 v obci
Savino Selo (predtým Torža) v Báčke, bývalá Juhoslávia, dnes Srbsko. Základnú školu
som navštevoval v Kysáči, kde sme bývali
od jesene roka 1947. Strednú ekonomickú
školu v Novom Sade som ukončil maturitou
24. júna 1965. V októbri 1966 som zapísaný
ako študent Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Na tejto fakulte,
s výnimkou dvoch semestrov, ktoré som strávil na Teologickej fakulte Univerzity v Erlangen (SRN), som študoval do 30. júna 1971,
kedy som urobil záverečné skúšky.
Nuž, cestovanie a vzdelávanie v troch krajinách bolo určite náročné. Prišla chvíľa, ktorá
v srdci, okrem lásky k Pánovi Ježišovi, našla
miesto aj na osobné, citové, ľudské prepojenie?

V manželstve nám Pán Boh požehnal dve deti:
syna Ondreja, študoval na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity,
odbor výtvarné umenie; s manželkou PaedDr.
Ingrid Peťkovskou a dvomi dcérami žijú Melčiciach - Lieskovom. Dcéra Lýdia vyštudovala
medicínu na Jeseniovej fakulte UK v Martine,
ako lekárka pôsobí i žije s rodinou v Žiline.
Ako si spomínate na svoje začiatky v službe
duchovného pastiera v cirkvi?
Popri kňazskej službe v Slovenskej ev. a. v.
cirkvi v Juhoslávii som redigoval tamojší cirkevný časopis „Evanjelický hlásnik“. Bol som
často poverený zastupovať cirkev na viacerých zahraničných podujatiach, napr. ako člen
KALME výboru SLZ so sídlom v Ženeve, ako aj
redakcie po nemecky vychádzajúceho bulletinu menšinových evanjelických cirkvi v Európe IDL, so sídlom vo Viedni. Na konvente 17.
februára 1991 ma zvolili za farára v cirkevnom
zbore v Beckove. Koncom augusta 1991, po
prisťahovaní na beckovskú faru, začali sme sa
oboznamovať s ľuďmi a novým prostredím.
Od toho času ubehli tri desaťročia, ale i napriek tomu mnohé spomienky zostali trvalo
vpísané v našich mysliach. Vzťahy medzi matkocirkvou v Beckove a dcérocirkvou v Kálnici boli korektné, a prebiehali k obojstrannej
spokojnosti podľa zaužívaných spôsobov,
a to ako v rovine medziľudských vzťahov
tak aj v oblasti hmotného zabezpečenia. V
októbri 1992 sme vydali 1. číslo zborového
časopisu „Evanjelický Beckov“.
V práci na Pánovej vinici ste sa spoliehali
na Pána Boha. S Jeho pomocou sa dostavili
aj viditeľné výsledky v cirkevných zboroch,
v ktorých ste pôsobili...
Keďže v tých rokoch bol v cirkvi nedostatok
duchovných pracovníkov, pokračovali sme od
roku 1994 s manželkou v službe v pomerne

veľkom, v mnohých oblastiach živom cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou.
K rozprúdenej činnosti s deťmi, mládežou,
spevokolmi, k vyučovaniu náboženstva na
školách, pribudli aj stavebné aktivity. V roku
1996 sa v cirkevnom zbore stavali dva kostoly (vo fíliách v Petrovciach a Medziankach)
a nová fara v Bystrom, ktoré spolu s Hermanovcami vytvorili v roku 1997 samostatný,
viac než tisíc duší počítajúci, cirkevný zbor so
sídlom v Bystrom.
Naša služba potom pokračovala v Turčianskom senioráte. Najprv sme sedem rokov
pôsobili v Žiline, kde sa ukázali potreby pre
rôznorodé misijné a pastorálne nasadenie
v priestore krajského mesta a širšieho okolia. V čase uprázdnenia farských staníc
v Považskej Bystrici a Košeci mi bolo zverené administrovanie týchto cirkevných zborov.
Po zvolení konventom sme v ďalšom období
pôsobili v Košeci (a v dcérocirkvách Dubnica
nad Váhom a Nová Dubnica) od apríla 2005
až po odchod do dôchodku v apríli 2012. Tu
nás čakala práca na konsolidovaní zboru, ale
aj budovanie nového kostola v Novej Dubnici. Tento bol v októbri 2012 dokončený
a posvätený; a vtedy sme končili s aktívnou
cirkevnou službou a presťahovali sa do Trenčianskych Stankoviec.
V súčasnosti ste spolu s manželkou Zuzanou
obaja na dôchodku, ktorý prežívate v jej rodnom dome. Ako pokračuje Vaša duchovná
služba ako evanjelického farára?
Od roku 2012 žijeme s manželkou vo Veľkých
Stankovciach v zrenovovanom rodičovskom
(Križanovskom) dome. Dňa 1. decembra 2018
som ale po vymenovaní dp. biskupom ZD
ECAV Jánom Hroboňom nastúpil do služby
ako námestný farár v CZ Beckov.
Teraz po troch desaťročiach, spolu s manželkou Zuzanou, zase prežívate aktívne služobné obdobie v našom cirkevnom zbore. O
užívaní si starobného dôchodku sa u Vás ani
zďaleka nedá hovoriť. V produktívnom veku
ste nám venovali tri roky v službe, teraz sa
opäť čoskoro naplní tretí rok. Preto sme radi
a nesmierne vďační, že Vám Pán Boh dáva
silu vykonávať túto prácu na Jeho vinici,
v našom zbore.
Prajeme Vám k jubileu predovšetkým dobré zdravie a hojne Božieho požehnania...
Ing. Darina Jarábková
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Úspešná bežecká rodina - Matúš,
Lenka, Peťka a Kubko Varačkovci
Ako to už za posledné roky býva zvykom, s bežeckými podujatiami sa
roztrhlo vrece a takmer každý víkend ich je niekoľko.

Inak tomu nebolo ani počas víkendu 14. - 15. augusta 2021. Počas tohto
víkendu sa okrem iných konal aj Rajecký maratón a štafetový beh Od
Tatier k Dunaju.
Tieto preteky sme si pekne rozdelili. Lenka sa rozhodla so svojimi športovými priateľmi zúčastniť štafetového behu dlhého 345 km, ktorý začínal v Jasnej a končil v Bratislave. Na tejto trase sa ich striedalo 12,
pričom vždy bežal len jeden. Každému sa ušli tri zhruba 10 kilometrové
úseky. Vždy bežal jeden člen tímu, zatiaľ čo ostatní sa autom presúvali
na ďalšie miesto odovzdania štafety. Bežali dňom aj nocou a napokon
sa v Bratislave objavili po 31:46 hodinách. V kategórii mix 12 sa umiestnili na 18. mieste z 28 tímov.

Hora s horou – človek s človekom. Naša ZO JDS v Beckove nadviazala
v roku 1999 družbu s Jednotou dôchodcov v Rajci. Dostali sme pozvanie na návštevu 7. júna 2000. pozvanie sme prijali a na odvetu sme
napiekli koláčov.

V stredu ráno, 7. júna, sme si hovorili, že sme dobre poslúchali, keď
po horúčavách je deň ako stvorený na výlet. Slniečko sa schovalo
za mračná, vzduch bol chladný, ale tváre seniorov usmiate. Pohoda
v plne obsadenom autobuse na jednotku. S prianím dobrého rána,
s oboznámením sa s denným programom a zaželaním príjemnej cesty
sa autobus rozbehol na plné obrátky.
Prvé zastavenie sme mali v Považskej Bystrici, pozreli sme obchody,
porovnali ceny.

O 9.30 hod naša cesta viedla do Rajca. V klube dôchodcov nás o 10.00
hod. čakala predsedníčka JD pani Dokupilová a tri spolupracovníčky.
Pohostili nás párkami a minerálkou a začal sa pripravený program.

Návšteva radnice – prihovoril sa nám pán primátor Rybár. Vymenili
si malé pozornosti s naším pánom starostom Pavlovičom. Dozvedeli
sme sa o Rajci rôzne podrobnosti, prekvapili nás prípitkom a kávou.
Potom sme navštívili mestské múzeum.

Termálne kúpalisko Veronika nás prekvapilo rozlohou, krásnou úpravou a vysokými poplatkami.

Zážitkom bol pohyblivý betlehem v Rajeckej Lesnej – fantázia a obratnosť ľudských rúk je úžasná. Jozef Pekara, rezbár, venoval tomuto
kraju prekrásne dielo.
Po návrate do klubu dôchodcov v Rajci sme dostali obed. Stoly boli
naložené zákuskami, minerálkami a veľmi dobrým vínkom. Popoludní
hrala hudba, ktorá hrala do úmoru. Pán primátor a pán starosta mali
čo vytáčať, tak domáce panie ako i návštevníčky.
Ťažko sa odchádzalo a naše beckovské páža (Radka Hladká – na obrázku v strede) videlo, že i seniori sa vedia zabávať.
Deň sme zakončili spoločnou večerou v rázovitej obci Čičmany, v peknom penzióne Javorina. Neskorý príchod o 22.30 hod. nikomu nevadil
– spokojní a unavení sme sa rozišli do svojich domovov.
Margita Bubeníková

Matúš sa počas tohto víkendu vybral do Rajca, kde sa konal 38. ročník
Rajeckého maratónu s prívlastkom najkrajší, najťažší a najsrdečnejší.
V teplom počasí sa postavil na štart kráľovskej disciplíny dlhej 42,195 kilometrov. V Rajci ich odštartoval slovenský olympionik Ján Volko, odkiaľ
pokračovali cez Fačkov do obce Čičmany a späť. Súčasťou podujatia bol
aj polmaratón, ktorej sa zúčastnilo 452 bežcov. Na dvojnásobnú dištanciu sa odhodlalo 157 maratóncov. Matúšovi sa 42,195 km podarilo zdolať za 3:43 hodiny, čím sa umiestnil na 45. mieste celkovo a v kategórii
Muži do 40 rokov dokonca na 9. mieste.

Máme radosť, že k organizovaniu behu sa pridala aj obec Beckov
a v rámci Dní obce sme si mohli odbehnúť pretekový okruh na 3 km
aj na miestach, kde to dôverne poznáme – v obci Beckov. Akcia bola
pekne zorganizovaná a s rodinnou atmosférou, za čo organizátorom
ďakujeme.
Už teraz sa tešíme na ďalšie víkendy, ktoré pre našu rodinu znamenajú
opäť nejaké bežecké preteky niekde na Slovensku.
Matúš a Lenka Varačkovci

Život v obci pred 96 rokmi - POVODEŇ
„V auguste roka 1925, po žatve, našu obec
nečakane postihla povodeň. Niektorí občania
v nočný čas dali sa zvážať obilie z poľa, a tak
zachraňovať, čo sa ešte dalo. Všetko ovšem
zviesť na bezpečné miesto nebolo možné,
lebo voda rýchlo pribúdala. Mnoho krížov –
na niektorých bolo vidieť i zajacov poľných
– odplávala dolu Váhom. Niektorí občania tak
utratili aj 20 – 30 krížov. Ľud zo škody obviňo-

val miestnu poštárku, ktorej po 6. hodine večernej bolo telefonované, že zo Žiliny hlási sa
povodeň, ale poštárka sa po úradnej hodine
k telefónu nehlásila, a tak povodeň zachvátila nás znenazdajky. Voda tisla sa až do ulice
vedúcej k Váhu, do Vadičova.“
Zdroj: Školská kronika 1885 - 1943, s.32
Pohľad na Váh - Peter Ondrejovič.
DB
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Výstava nemeckých ovčiakov v Beckove
Dňa 10. júla 2021 sa v obci Beckov konala oblastná výstava pracovného plemena nemeckého ovčiaka za účasti 86 chovateľov. Bez
tohto plemena je ochrana majetku občanov
a pomoc pri rôznych živelných pohromách
a pátracích akciách nemysliteľná a výkon patrí k doménam tohto plemena. Sponzorsky
túto akciu podporilo aj PZ Hurban Beckov
kvalitným gulášom z diviny.

PZ Hurban Beckov
Úlovok roka
Dňa 19. augusta 2021 v revíri Beckov ulovil
predseda PZ Hurban Beckov Miroslav Uherčík
jeleňa v bodovej hodnote 200,36-CIC, hodnota striebornej medaile. Úlovky zveri nasvedčujú tomu, že starostlivosť o revír zo strany
beckovských poľovníkov je na veľmi dobrej
úrovni.
PH

PH

Na foto: Lukáš Pavlovič, Zdenko Čaňo, Marek
Čaňo a Ján Skovajsa

Divozel

deň som sa tešila na tento ranný zážitok. Keď
sa včielky dosýta napili a odleteli, nazberala
som žiarivé žltučké kvety a sušila. Tento rituál sa opakoval denne celé leto, dva mesiace
ďalších pandemických prázdnin. Zabezpečila som dostatočnú zásobu liečivej rastlinky,
ktorá sa používa pri problémoch s dýchacími
cestami a astmou.
Odborná literatúra ešte uvádza:

Letné obdobie je spojené s prázdninami, slnkom a kvitnúcimi rastlinami. Jednou z nich,
pri ktorej sa mi vrátia spomienky na útle detstvo, je zlatožltý, vznešený divozel. Nepatrí
k okrasným rastlinám, v záhradách ho nájdete len zriedkavo. Ako sa dostal do tej našej?
Pamätám sa, že počas letných prázdnin sme
sa chodievali s rodičmi kúpať do Váhu. Jeho
voda bola vtedy ešte priezračná a kamienky
na jeho dne bolo rozoznať nielen podľa tvaru, ale aj farby. Útočisko pred páliacim slnkom
(vtedy bola maximálne teplota 24 stupňov)
sme mali v tieni vŕbových kríkov – to bola už
pravá prímorská atmosféra! Slnko, voda, čerstvý vzduch a neďaleko nás žiarivé, žltučké,
k nebu sa týčiace, aj 2-metrové rastlinky. Boli
nádherným doplnkom a veľmi sa vynímali
na štrkovom brehu Váhu chránené vŕbami.
Pretože mamička bola skúsená a dosť toho
vedela o liečivých rastlinách, spoznala v tejto
okrase liečivú rastlinu. Na jeseň po odkvitnutí
našúpala suché kvietky, pripravila semienka,
vysiala a čakala... Podarilo sa jej doma vypestovať prvú rastlinku. Tá bola pra-pra-predkom tých, ktorých kvietky som celé prázdniny zberala a sušila. Keď som sa k nim blížila,
počula som z ich okvetných kalíškov bzukot.
Ba celé tie dlhočizné stonky divozelu akoby sa začali kývať od toľkého intenzívneho
bzukotu desiatok včiel. To boli úžasné chvíle, keď som sa s potešením prizerala na hodujúce včielky, ktoré sa kŕmili peľom. Každý

Divozel veľkokvetý je dvojročná liečivá rastlina, ktorá tvorí súkvetie v vzpriamenej polohe a dosahuje výšky až 200 cm. Od júla do
septembra produkuje početné voňavé, žiarivo žlté, až 4 cm veľké kvety. Už Hippokrates
spomenul verbascum ako liečivú rastlinu a
pri oslavách keltského slnovratu sa vysušené kvetové kmienky, nasiaknuté živicou
alebo voskom, používali ako fakle. V prvom
roku rastlina vyvíja svoju listovú rozetu a
v druhom roku sa rozvíja do úplného rozkvitania. Veľkokvetý divozel uprednostňuje
slnečnú lokalitu chránenú pred vetrom. Kvety divozelu sú bohaté na slizy a sú vhodné
najmä na čaj, ktorý sa používa pri kašli, respiračných problémoch s bronchiálnym hlienom a podráždením hrdla, pri problémoch s
astmou.
Zopár receptov na prípravu domáceho lieku:

Z vysušených kvetov pripravíme odvar tak,
že zalejeme jednu čajovú lyžičku vysušených
kvetov s 3 dcl vriacej vody, a takto necháme
čaj lúhovať 10 až 15 minút.

Z tejto liečivej užitočnej rastlinky môžeme
pripraviť aj bylinné kvapky (tinktúra), keď
dáme pár čerstvých, ešte kvitnúcich kvetov,
do sklenenej nádoby, zalejeme ich 40 percentným liehom. Udržujeme štyri týždne na
slnečnom a teplom mieste.

Pridám ešte jeden recept na zmes mliečneho cukru s divozelom: Vezmite si niekoľko
kvetov a to isté množstvo mliečneho cukru
(pomer 1:1), rozmiešajte zmes a rozotrite ju
na plech. Potom túto vrstvu kvetovo-cukrovej zmesi na plechu vysušte. Zmes mliečneho
cukru sa môže pridávať do každého typu čaju
proti kašľu.
Nuž, nielenže upúta naše pohľady krásnymi
kvetmi, ale uznania hodné sú jeho mnohé liečivé účinky.
Taký je divozel, Verbascum densiflorum.

Ing. Darina Jarábková

Africký mor ošípaných
informácie pre občanov

Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR so sídlom
v Bratislave, vydal mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou a účinnosťou od 3. augusta 2021 do odvolania proti šíreniu afrického
moru ošípaných (ďalej len AMO) na území SR.
Poľovný revír Beckov plus obec Beckov do
dnešnej doby patrí medzi nezasiahnutý revír
AMO, a preto PZ Hurban Beckov ukladá nasledovné povinnosti:
1. celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez
ohľadu na vek a pohlavie

2. zníženie denzity na max. 0,5 diviaka na km2
3. celoročný lov na vnadiskách
4. predkladanie všetkých vzoriek z uhynutej
alebo ulovenej podozrivej chorej zveri
Zodpovední: poľovnícky hospodár Pavol Hladký a vyškolený ohliadač zveri Marek Čaňo.

Občanov by sme požiadali, ak to nie je potrebné, aby nevstupovali do súvislých lesných
celkov katastra obce, taktiež, aby na prechádzke so psíkom tento mal vodítko a košík. Tým
nedôjde k plašeniu diviačej zveri a jej vytláčaniu
z ležovísk, čím sa zabraňuje šíreniu AMO.
Vnadiská napĺňajú členovia PZ podľa pokynov
poľovníckeho hospodára. Prípadný nález uhynutého diviaka oznámte ktorémukoľvek členovi
PZ Hurban Beckov, ktorý vykoná prvotné opatrenia a vyrozumie funkcionára PZ.
Inými opatreniami nie je obmedzené právo výkonu poľovníctva v revíri Beckov.

Ďalej občanov žiadame, aby rešpektovali zákon
č.326/2005 Zb., ktorý rieši zákaz vjazdu do lesov SR.
PH
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OCHRANÁRSKE OKIENKO - Bociany na hrade

Každoročný jav — v polovici augusta sa zlietnu bociany na Beckovský hrad. Možno sa lúčia pred odletom do svojho druhého domova
v Afrike. Tak na jar zase v Beckove!
Foto: Peter Ondrejovič – Na hrad priletelo 14 bocianov a na pole za
cintorínom sa ich zlietlo 23.
Bocian biely, lat. Ciconia ciconia, patrí medzi brodivé vtáky z čeľade
bocianovité. Je rozšírený v celej Európe, Ázii, Afrike, patrí k najmenej
ohrozeným druhom. Na Slovensku sa vyskytuje kolo 1300 hniezdiacich párov, ktoré sa starajú o 2 až 4 mláďatá. Dospelé vtáky prilietajú
v apríli zo zimovísk vo východnej časti Strednej a Južnej Afriky, aby
zahniezdili. Mláďatká sa vyliahnu po 33 dňoch, asi v polovici mája, a
za dva mesiace sa naučia lietať.

kach a jazerách, často aj v blízkosti ľudí. Lovia žaby, obojživelníky, ryby,
plazy, aj hmyz a jeho larvy, hraboše, krty. Dospelé jedince dosahujú
hmotnosť 3 až 4,4 kg a rozpätie krídel 160 až 200 cm a výšku 100 cm.
Dožívajú sa okolo 10-15 rokov, výnimočne aj viac ako 25 rokov. Okolo
polovice augusta odlietajú do afrických zimovísk, ale nezdržiavajú sa
na jednom mieste, migrujú za potravou. Do svojich rodísk sa vracajú
od polovice februára. Zopár jedincov zostáva zimovať v Európe, ak
sú slabšie alebo choré. Hrozí im smrť z nedostatku vhodnej potravy,
preto je dôležité, aby im pomohol človek. Úhyn hrozí bocianom aj
z iných dôvodov, napr. ak hniezdia na stĺpoch elektrického napätia.
Preto dochádza k prekladaniu hniezd na bezpečné kovové podložky, ktoré chránia bocianov aj zabraňujú narušeniu dodávky elektrickej
energie. Nové hniezda sa stavajú na samostatných betónových alebo
drevených stĺpoch v blízkosti vlhkých oblastí, kde je šanca, že bocian
zahniezdi. Bociany nemajú rady zmeny, takže nemusia hniezdo prijať
a môžu sa odsťahovať do inej oblasti. Hniezdia aj na strechách domov
či v konároch stromov. Stredné Považie patrí k bocianmi najviac obývaný oblastiam Slovenska.
Mgr. Dana Badžgoňová

Zdroj: Wikipédia a Bocian biely na Slovensku (brož.), Slovenská ornitologická
spoločnosť, 2014.

Bociany sú teritoriálne vtáky, vracajú sa do pôvodných hniezd, ktoré
budujú z konárov, takže dosahujú výšku až 2 metre a váhu aj 1 tonu (!)
pri priemere 1 až 2 metre. Prejavujú sa hlasným klepotaním zobákov.
Sídlia vo vlhkých oblastiach, podmáčaných lúkach a poliach, pri rie-

Úspechy rybárov
V tohtoročnej sezóne sa veľmi dobre darí aj našim mladším rybárom – s peknými úlovkami sa môžu pochváliť Majo Čikel, Andej Keleši a Michal
Čaňo.

Majo s kaprom, 99 cm a 15 kg

Majo s kaprom, 94 cm a 14 kg

Andrej s kaprom, 106 cm a 16 kg

Majo s krásnym amurom, 112 cm a 14 kg

Michal s úžasným sumcom, 243 cm a 92 kg
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