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1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Ernest Benko, tel.: 0905 506 021, 
032 7742 720 | starosta@obec-beckov.sk  
• Hlavná kontrolórka obce - Ing. Andrea 
Trstenská, 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 7742 725 
uctaren@obec-beckov.sk
• Pokladňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - Bc. 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, rozvoz obedov - Antónia Bánovská, 
tel.: 0902 399 768
2. HRAD BECKOV n.o.
• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier,  
tel.: 0948 216 735  riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, 
tel.: 032 7742 727 | info@hrad-beckov.sk
3. OBECNÁ PREVÁDZKA
• P. Čaňo, M. Malec, D. Minárik, P. Huorka
4. ZŠ s MŠ J.M. HURBANA
• ZŠ tel.: 032 7777 120 • MŠ: tel.: 032 7777 180 
• Jedáleň tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM
• Rektor - P. Jozef Čirák, 
tel.: 0915 070 532  jozefcirak@gmail.com 
• Výpomocný duchovný -  
P. Anton Kračunovský, tel.: 0949 857 551 
pantonofm@gmail.com  
brat Jaroslav Nitkulinec
6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV 
• Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 0951 483 966, farnost.beckov@abu.sk
7. CZ ECAV Beckov
• Administrátor: ThDr. Peter Maca, Moravské 
Lieskové – tel.. 0918 828 145; duchovenská 
výpomoc: Mgr. Monika Cipciarová, nám. 
farárka tel.: 0948 254 765.
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO
• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, 
tel.: 032 7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, 
tel.: 032 7777 350
• Zubné odd. - MDDr. Matúš Radulay, 
tel.: 0948 430 453
9. LEKÁREŇ 
• Mgr. Alena Sapáková, tel.: 032 7777 111
10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875

Obec Beckov kontakty

Obecné zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov zo dňa 13.1. 2023:
• č.28/2023 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu o aktuálnom stave dražby Kúrie Dubnic-
kých a o prípadných ďalších postupoch zo 
strany dražobnej spoločnosti.
• č.29/2023 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu o technickom stave nehnuteľnosti Kúrie 
Dubnických a o odhadovanej výške nákladov 
potrebných k zabezpečeniu objektu. 
• č.30/2023 – OZ schválilo vyčlenenie finan- 
čných prostriedkov vo výške 50 tis. EUR na od- 
kúpenie nehnuteľností vedených na LV 
č.2518, parc.č.624, 625, 623/1 v k.ú. Obce 
Beckov.
• č.31/2023 – OZ uložilo obecnému úradu za-
bezpečiť účasť na dražbe nehnuteľností dňa 
18.1.2023 a uskutočniť všetky kroky ku kúpe 
nehnuteľností – Kúrie Dubnických za maxi-
málnu cenu 50 tis. EUR.
• č.32/2023 – OZ uložilo obecnému úradu 
zabezpečiť vypracovanie žiadosti na získanie 
finančných prostriedkov: 
a) Envirofond – výzva na verejné vodovody, 
verejné kanalizácie a vodozádržné opatrenia, 
výška požadovanej dotácie 3 mil. eur;
b) Na zníženie energetickej náročnosti verej-
ných budov – budova obecného úradu, maxi-
málna výška požadovanej dotácie 400 tis. eur.
• č.33/2023 – OZ schválilo vyčlenenie 20 tis. 
EUR z rozpočtu obce na vypracovanie žiados-
tí z Envirofodu, na obidva projekty.
• č.34/2023 – OZ uložilo obecnému úradu za-
bezpečiť projektovú dokumentáciu na reali-
záciu zberného dvora Obce Beckov s kompo-
stoviskom na pozemkoch parc. č.277, 278/7, 
278/3 – obecná prevádzka.
• č.35/2023 – OZ schválilo vyčlenenie finanč-
ných prostriedkov 10 tis. eur z rozpočtu obce 
na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na realizáciu zberného dvora s kompostovis-
kom.
• č.36/2023 – OZ schválilo úpravu rozpočtu 
obce – zmenu č.1/2023 s pripomienkami:
- na strane príjmov – presunúť z rezervného 
fondu 50 tis.€ na kúpu Kúrie Dubnických;
- na strane výdavkov – 50 tis.€ na Kúriu Dub-
nických.

13. január 2023  • 10. február 2023
14. apríl 2023 • 9. jún 2023

8. oeptember 2023 • 27. október 2023
 8. december 2023

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva obce Beckov, konaného dňa 10. 
februára 2023:
• č.37/2023 – OZ schválilo program zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva s pozmeňujúcimi 
návrhmi: vypustiť bod 5 a prečíslovať opatre-
nia starostu na 8-9-10 v bode 7. a 8.

• č.38/2023 – OZ vzalo na vedomie kontro-
lu uznesení zo zasadnutí obecného zastupi-
teľstva konaných dňa 9. december 2022 a 13. 
január 2023 bez pripomienok.
• č.39/2023/a – OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o stave a plnení realizovaných projek-
tov a projektov v prípravnej fáze (kanalizácia 
+ zateplenie OcÚ + zberný dvor) za ostatné 
obdobie bez pripomienok.
• č.39/2023/b – OZ schválilo zapojenie Obce 
Beckov do projektu cezhraničnej spolupráce 
s názvom Interreg SK – CZ s obcami Tvrdoni-
ce, Gbely, Beckov – náučný chodník s témou 
histórie obce.
• č.40 /2023 – OZ vzalo na vedomie čerpanie 
rozpočtu Obce Beckov za 4. štvrťrok 2022 bez 
pripomienok.
• č.41/2023 – OZ vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko hl. kontrolórky k Zmene rozpočtu 
obce Beckov č.8 na rok 2022 – Rozpočtové 
opatrenie starostu obce.
• č.42/2023 – OZ vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko hl. kontrolórky k Zmene rozpočtu 
obce Beckov č.9 na rok 2022 – Rozpočtové 
opatrenie starostu obce.
• č.43/2023 – OZ vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko hl. kontrolórky k Zmene rozpočtu 
obce Beckov č.10 na rok 2022 – Rozpočtové 
opatrenie starostu obce.
• č.44/2023 – OZ vzalo na vedomie Zmenu 
rozpočtu obce Beckov č.8 na rok 2022 – Roz-
počtové opatrenie starostu obce.
• č.45/2023 – OZ vzalo na vedomie Zmenu 
rozpočtu obce Beckov č.9 na rok 2022 – Roz-
počtové opatrenie starostu obce.
• č.46/2023 – OZ vzalo na vedomie Zmenu 
rozpočtu obce Beckov č.10 na rok 2022 – 
Rozpočtové opatrenie starostu obce.
• č.47/2023 – OZ vzalo na vedomie Odborné 
stanovisko hl. kontrolórky k Návrhu na zme-
nu rozpočtu obce Beckov č.2 na rozpočtova-
né obdobie 2023 bez pripomienok.
• č.48/2023 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
Obce Beckov na rok 2023 – úpravu rozpoč-
tu č.2 s pripomienkami: na strane príjmov – 
navýšiť transfer z rezervného fondu o 500 € 
na 190.800 €; na strane výdavkov v položke 
kanalizácia upraviť sumu na 400 €; v polož-
ke OcÚ z rezervného fondu zvýšiť na 1.600 €, 
celková suma 198.620,76 €.
• č.49/2023/a – OZ vzalo na vedomie Správu 
hlavnej kontrolórky Obce Beckov za rok 2022 
bez pripomienok.  
• č.49/2023/b – OZ vzalo na vedomie Sprá-
vy hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol č. 
7-12/2022 bez pripomienok.
• č.50/2023/a – OZ zrušilo  uz.č.378/2022 zo 
dňa 21. októbra 2022.
• č.50/2023/b – OZ schválilo VZN o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov na činnosti škôl a školských zariadení 
v obci Beckov s pripomienkami:
- v čl.4 ods.4 – doplniť prednostne bankovým 
prevodom na účet určený ZŠ s MŠ, 
- v čl.5 ods. 2 od 1. septembra 2023 bude 
uhrádzať elektronicky na účet stanovený ZŠ 
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Komisie pri obecnom 
zastupiteľstve

Zapísala: A. Benková

Obecné zastupiteľstvo obce na svojom 2. za-
sadnutí dňa 9. december 2022 uz. č.14/2022 
schválilo členov komisií: 
Finančná komisia – predseda Ing. Ján Križan
Členovia: Ing. Jaroslav Martiš • Mgr. Marek 
Sedláček • Ing. Ján Macejka • Ing. Tibor Ko-
váčik • Ing. Marek Jambor • Ladislav Vanek 
Tajomník: Ing. Ľubomír Čikel; 
Sociálna komisia – predseda Marek Šutovský
Členovia: Ing. Lenka Bartošová • PhD. An-
drea Daneková • JUDr. Ivana Hudecová • Bc. 
Marianna Mahríková • Ing. Paula Sedláčková 
• Mgr. Zuzana Szijartová; Tajomníčka: Mgr. 
Danka Badžgoňová;
Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch – 
predsedníčka Anna Kabelíková
Členovia: Soňa Jaroščiaková • Jaroslav Straka 
• Adam Straka • Peter Žovinec • Ing. Jana Ho-
rečná • Anna Gábová • Mgr. art. Kristína Bá-
novská • Radovan Poláček • Renáta Čaňová; 
Tajomníčka: Bc. Lenka Martišová;
Komisia životného prostredia a verejného 
poriadku – predseda Ing. Marek Jambor
Členovia: Tomáš Masarik • Ing. Viliam Maslo 
• Ing. Gabriela Dedíková • Marek Jaroščiak • 
Mgr. Peter Cibula; Tajomníčka: Anna Benková,
Stavebná komisia – 
predseda Ing. Jaroslav Martiš
Členovia: Marek Šutovský • Peter Benko • Da-
niel Hladký; Tajomník: Bc. Rastislav Šrámka.
Komisia schválená uznesením č.20/2022:
Komisia na vybavovanie sťažností proti 
samosprávnej činnosti orgánov obce – Čle-
novia: Ing. Jaroslav Martiš • Marek Šutovský 
• Radovan Poláček; Náhradník: Ing. Marek 
Jam-bor.
Komisia schválená uznesení č.21/2022:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov – Čle-
novia: Ing. Ján Križan • Mgr. Marek Sedláček 
• Tomáš Masarik.

Obecná prevádzka 2023
Zberný dvor OP bude v roku 2023 otvore-
ný v sobotu v čase od 8. do 12. hod takto: 
28. január • 25. február • 11. a 25. marec • 

15. a 29. apríl • 13. a 27. máj  
10. a 24. jún • 15. a 29. júl  

12. a 26. august • 9. a 23. september 
14. a 28. október • 18. november 

16. december
Zber železa od rodinných domov sa 
uskutoční 1. apríla 2023.

Referendum v Beckove
Okrsková volebná komisia v obci Beckov zve-
rejnila Zápisnicu o priebehu a výsledku hlaso-
vania vo volebnom okrsku v referende, ktoré 
sa konalo 21. januára 2023 v čase od 7.00 
hod. do 22.00 hod. V okrsku bolo zapísaných 
1183 voličov, na hlasovaní sa zúčastnilo 406 
voličov, hlasovacie lístky odovzdalo 406 voli-
čov, platných hlasovacích lístkov bolo 405. 
Na otázku referendovú odpovedalo 398 voli-
čov „ÁNO“ a 7 voličov „NIE“. Okrsková vo-
lebná komisia mala 5 členov – predseda Soňa 
Jaroščiaková, členovia: Ing. Andrea Trstenská, 
Mgr. Peter Cibula, Mgr. Adriana Martišová, 
Michal Mrázik, zapisovateľka Anna Benková.

Zber konárov
po jarnom reze stromov a krov z vašich záh- 
rad, ktoré už neviete využiť inak, sa uskutoční 
v marci 1. a 3. sobotu, teda 4. a 18. marca 
2023. Konáre primeranej veľkosti vyložte do 
8. hod pred svoje domy, pracovníci OP ich 
odvezú na povolené miesto zneškodnenia.
Prosíme občanov, aby orezali konáre aj na 
svojich stromoch a kríkoch, ktoré presahujú 
nad chodníky, kadiaľ sa prechádza. Oreza-
né konáre, po nahlásení požiadavky na OcÚ, 
odvezú pracovníci prevádzky vo vyššie uve-
dených termínoch. 

s MŠ alebo poštovou poukážkou. 
- v čl.6, ods.5 obal je súčasťou poplatku za 
obed pre stravníkov, ktorí odoberajú obed 
mimo školskú jedáleň. Čl. 6, ods. 12 – popla-
tok sa uhrádza prednostne bankovým prevo-
dom.
• č.51/2023/a – OZ schválilo Zmluvu o kúpe 
pozemku – parcela registra C, parcelné číslo 
1513/9 o výmere 203 m2, druh pozemku orná 
pôda, zapísanej na liste vlastníctva č.2787 za 
obecným úradom, za dohodnutú kúpnu cenu 
38 € za m2, celkovo za kúpnu cenu 7.714,00 
€ od MG-Slovakia, s.r.o., Hurbanova 3130/9, 
916 01 Stará Turá, IČO: 48027 073.
• č.51/2023/b – OZ schválilo doplniť do zmlu-
vy:
- v bode 5, písm. c) za bodkočiarkou doplniť 
– v prípade že daň z nehnuteľnosti nebola ku 
dňu podpisu tejto Zmluvy zaplatená, predá-
vajúci sa zaväzuje uhradiť ju do 15 dní odo 
dňa jej vyrubenia,
- za bod 5.5 doplniť bod 5.6 v znení: Zmluv-
né strany sa dohodli, že kupujúci ako povin-
ný z predkupného práva zriaďuje predkupné 
právo na Nehnuteľnosť v prospech predá-
vajúceho ako oprávneného z predkupného 
práva. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 
predávajúci ako oprávnený z predkupného 
práva je v prípade záujmu o uplatnenie zria-
deného predkupného práva na Nehnuteľnosť 
povinný vyplatiť Nehnuteľnosť kupujúcemu 
ako povinnému z predkupného práva do 30 
dní odo dňa doručenia ponuky na uplatnenie 
predkupného práva, inak predkupné právo 
zanikne.
- v bode 6.2 uviesť namiesto zmluva v dvoch 
vyhotoveniach – v štyroch vyhotoveniach.
• č.52/2023 – OZ schválilo Zmluvu o kúpe 
stavebného objektu „Predĺženie verejného 
vodovodu“ v podiele 1/1 na pozemku parc. 
č.5127/3 v k.ú. obce Beckov vedenom na LV 
č.1 v celkovej dĺžke cca 39,4 m v hodnote 
7.211,03 € za cenu 1,20 € s DPH od LMT In-
vest, s.r.o. Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad 
Váhom, IČO: 51681455 bez pripomienok. 
• č.53/2023 – OZ schválilo návrh úpravy 
štatútu Neziskovej organizácie Hrad Beckov 
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
• č.54./2023 – OZ schválilo nových členov 
Neziskovej organizácie Hrad Beckov: Ing. Ján 
Križan, Mgr. art. Kristína Bánovská, Radovan 
Poláček, za verejnosť Daniel Hladký.
• č.55/2023 – OZ schválilo náhradu platu 
v zmysle §2 zákona č. 253/1994 Z.z. o práv-
nom postavení a platových pomeroch sta-
rostov obcí a primátorov miest, v znení nes-
korších predpisov, bývalému starostovi obce 
p. Danielovi Hladkému, bytom Beckov č.88, 
za nevyčerpanú dovolenku v počte 27,5 dňa 
v sume 3.857,20 €.
• č.56/2023 – OZ schválilo žiadosť spoloč-
nosti MG-Slovakia, s.r.o., Hurbanova 3130/9, 
916 01 Stará Turá, IČO: 48027 073, o súhlasné 
stanovisko k dočasnému napojeniu na elek-
trickú rozvodnú skriňu umiestnenú na budo-
ve Obecného úradu Beckov č.180 a napoje-
nie elektrickej prípojky NN cez pozemky vo 

vlastníctve obce parc. č.1513/2, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok 
parc.č.1513/9, druh pozemku orná pôda, bez 
pripomienok.
• č.57/2023 – OZ schválilo žiadosť Zuzany 
Tehlárovej, bytom Beckov č.556, o súhlasné 
stanovisko k umiestneniu podzemnej stavby 
vodovodu cez pozemky vo vlastníctve obce 
parc. č.5127/3, druh pozemku zastavaná plo-
cha a nádvorie a pozemok parc. č.5127/4, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
bez pripomienok. 
• č.58/2023/a – OZ vzalo na vedomie návrh 
Redakčnej rady Beckovských novín na dop-
lnenie členov Redakčnej rady BN.   
• č.58/2023/b – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo predložený návrh na doplnenie členov 
Redakčnej rady BN od 1.1.2023 – Mgr. Adam 
Straka a Mgr. Jozef Pekarovič ako zástupca za 
ZŠ s MŠ Beckov.
• č.59/2023 – OZ vzalo na vedomie prípravu 
podujatia „Burza detského oblečenia a hra-
čiek“ v marci a v septembri 2023, ktorú orga-
nizuje sociálna komisia.
• č.60/2023 – OZ schválilo Návrh zmluvy s ne-
ziskovou organizáciou – Zmluva o spoluprá-
ci pri prevádzke Hradu Beckov, uzatvorenú 
medzi Obcou Beckov a Hradom Beckov, n.o., 
bez pripomienok.
• č.61/2023 – OZ vzalo na vedomie informáciu 
o riešení dôsledkov za vyrubenie mesačného 
poplatku za tvorbu „jalového“ elektrického 
prúdu na ČOV.
• č.62/2023 – OZ poverilo starostu obce viesť 
rokovania s investorom ohľadne doplnenia 
investičného zámeru – vybudovania solárne-
ho parku.
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Poplatok za KO 2023 - doručenie výmerov
Vážení občania, od 6. februára 2023 vám 
boli do domácností doručované výmery na 
poplatok za komunálny odpad na rok 2023.
• Pri úhrade poplatku v hotovosti alebo pla-
tobnou kartou v pokladni OcÚ dostávate 
žetóny (lístky) na smeti okamžite.
• Pri úhrade poplatku prevodom na účet ale-
bo šekovou poukážkou do 31. marca 2023 

LM

Obec Beckov v súlade s ust. §4 ods. 6 záko-
na č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za ulože-
nie odpadov a o zmene a doplnení zákona 
č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zverejňuje v leho-
te do 28. februára príslušného kalendárneho 
roka informáciu o úrovni vytriedenia komu-
nálnych odpadov za predchádzajúci kalen-
dárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych 
odpadov za kalendárny rok 2022 je 61,11%.

Ernest Benko, starosta obce

Úroveň vytriedenia KO 
za kalendárny rok 2022

BECKOVSKÝ BAZÁR 
detského oblečenia

Obec Beckov a sociálna komisia vás sr-
dečne pozývajú 11. marca 2023 na prvý 
Beckovský bazár detského oblečenia do 
telocvične ZŠ s MŠ v Beckove 9.30 – 15.00 
hod.
Príďte predať / vymeniť / darovať veci, 
z ktorých vaše deti vyrástli a kúpte to, čo 
teraz potrebujete. V ponuke bude jarné 
a letné oblečenie, obuv, hračky a detské 
potreby. Počet predajných miest je ob-
medzený, v prípade záujmu je potrebné 
si rezervovať miesto zaslaním e-mailu na 
beckovsky.bazar@gmail.com najneskôr do 
7. marca 2023.

Pálenie odpadu
Tak ako každý rok, aj tento by sme chceli upo-
zorniť, že pálenie odpadu doma v pieckach, 
kachliach a kotloch je zakázané a hlavne 
zdraviu nebezpečné.
Pri spaľovaní plastov, gumy, textílií a podob-
ne sa uvoľňujú do ovzdušia nebezpečné plyn-
né látky, ktoré potom dýchame a môžu nám 
spôsobovať zdravotné problémy. Z komínov 
sa šíri štipľavý zápach na celé okolie a určite 
ho často cítite aj po Beckove. Prosíme, buďte 
ohľaduplní voči sebe a svojmu okoliu. Odpa-
dy po vytriedení odovzdajte na miesta na to 
určené. GF

vám budú žetóny (lístky) na smeti doručené 
do 10 dní od pripísania na účet obce.
• Pri úhrade poplatku prevodom na účet 
alebo šekovou poukážkou po 31. marci 2023 
budú vaše žetóny (lístky) na smeti pripravené 
k vášmu osobnému odberu na OcÚ.
Pripomíname, že žetóny (lístky) na smeti 
z roka 2022 sú platné len do konca februára 
2023.

Prehľad podujatí v roku 2023
• 17. február - Florbalový turnaj - 
 OŠK Beckov
• 18. február - Fašiangy na ihrisku za 
 školou, futbal, šišky - Kultúrna komisia
• 18.–19. február - Fašiangy na Beckovskom  
 hrade - Hrad Beckov, n.o.
• 25.–26. február - Potulky Beckovom -  
 Hrad Beckov, n.o.
• 4.–5. marec - Kráľovné a slúžky - 
 Hrad Beckov, n.o.
• 9. marec - Beseda so spisovateľkou 
 Martinou Monošovou - Obecná knižnica 
 o 16.00 hod.
• 10. marec - Divadelné predstavenie - 
 Kultúrna komisia
• 11. marec - Beckovský bazár detského  
 oblečenia - Sociálna komisia 
• 11.–12. marec - Komu patril hrad - 
 Hrad Beckov, n.o.
• 11.–12. marec - Letecká stovka 
 (cez Beckov) - SLOVAK ULTRA TRAIL
• 18.–19. marec - Návšteva kráľa Žigmunda  
 Hrad Beckov, n.o.
• 25.–26. marec - Víkend s J.R.R. Tolkienom - 
 Hrad Beckov, n.o.
• 2. apríl - Beckov – Potvorice, ihrisko, 
 16.30 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 4. apríl - Lampiónový sprievod – kladenie 
 venca v parku - Kultúrna komisia
• 16. apríl - Beckov – Vrbovce, ihrisko, 
 16.30 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 28. apríl - Stavanie mája - Kultúrna komisia
• 30. apríl - Beckov – Brezová pod Bradlom,  

 ihrisko, 13.30 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 14. máj - Deň matiek - Kultúrna komisia
• 14. máj - Beckov – Hrádok, ihrisko, 
 17.00 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 20. máj - Májová tancovačka -  
 Kultúrna komisia
• 28. máj - Beckov – Zemianske Podhradie, 
 ihrisko, 17.00 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 3. jún - MDD - Kultúrna komisia
• 11. jún - Beckov – Pobedim, ihrisko, 
 14.00 hod. - OŠK Slovan Beckov
• 5. júl - Ekumenická bohoslužba k sviatku 
 sv. Cyrila a Metoda na Beckovskom hrade  
 - Kultúrna komisia
• 22.-23. júl - Beckovské slávnosti 
 - Double Agency
• 18.–20. august - Dni obce -  
 Kultúrna komisia
• 23. september - Poďakovanie za úrodu –  
 Gazdovské trhy - Kultúrna komisia
• september - Beckovský bazár detského 
 oblečenia - Sociálna komisia
• október - Mesiac úcty k seniorom - 
 Kultúrna komisia
• november - Športové turnaje - 
 Kultúrna komisia
• 1. december - Adventný veniec -  
 Kultúrna komisia
• 9. december - Mikuláš a Mikulášske trhy - 
 Kultúrna komisia
Upozorňujeme, že termíny konania jednotli-
vých podujatí sa môžu zmeniť.

OBECNÝ ÚRAD A KOMISIA ŽIVOTNEHO 
PROSTREDIA A VEREJNEHO PORIADKU 
UPOZORŇUJÚ

PARKOVANIE ÁUT NA CESTE 
V OBYTNEJ A PEŠEJ ZÓNE 

§59 Zákona o cestnej premávke č.8/2009 
Z.z.: Obytné a pešie zóny majú spoločný 
zákaz státia motorových vozidiel. To zna-
mená, že autá, dodávky a motorky sa v 
obytných zónach pohybovať môžu, môžu 
zastaviť (napríklad pre vykládku nákladu 
či nástup osôb), ale nemôžu tu stáť (par-
kovať). Výnimku nemajú ani rezidenti. 
Obyvateľ obytnej zóny nesmie svoje auto 
parkovať na ceste ani pred vlastným do-
mom, vchodom či pozemkom. Obytné 
zóny sú zriaďované v prípade, že sa v nich 
nachádzajú vyhradené parkovacie státia 
a/alebo v prípade, že rezidenti disponu-
jú vlastným pozemkom pre zaparkovanie 
vozidla.
PARKOVANIE ÁUT NA CESTÁCH A NA 

VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 
V OBCI BECKOV 

Prosíme ctených občanov, aby parkova-
li svoje motorové vozidlá v garážach, vo 
vlastných dvoroch a pozemkoch. Ďalej 
prosíme občanov o odstránenie prekážok 
(stavebný materiál, drevo...) z miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev 
obce. Obec potrebuje vykonávať potreb-
nú zimnú údržbu miestnych komunikácií.

V OBCI BECKOV JE ZÁKAZ 
PARKOVANIA KAMIONOV

Prosíme ctených občanov, aby neparko-
vali kamióny na verejných priestranstvách 
obce. Je potrebné, aby si vodiči/majitelia 
kamiónov vybavili parkovanie mimo obce 
Beckov.
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Fašiangy 2023
Na sobotu 18. februára 2023 síce hlásili otep-
lenie, no, bohužiaľ, sprevádzané sychravým 
počasím – hmlou a občasným dažďom. Nás 
to ale pri organizovaní fašiangov vôbec ne-
odradilo a takisto ani našich dobre nalade-
ných obyvateľov.

Stretli sme sa na školskom ihrisku už o de-
siatej a začali potrebné prípravy – stolovanie, 
výzdoba, varenie divinového gulášu, varené 
víno, čaj, vynikajúce klobásky... Práce bolo 
viac než dosť, no chuti a odhodlania o to viac. 

Adam Straka

Tradične sme uviedli súťaž o najchutnešie 
fašiangové dobroty – šišky a fánky, do kto-
rej sa tento rok zapojilo 16 šikovných gazdi-
niek z našej obce. Najviac hlasov, a teda prvé 
miesto za svoje výtvory, si odniesla Norika 
Straková, za ňou veľmi tesne druhé mies-
to Ľubica Pirošíková a na treťom mieste sa 
umiestnila Alenka Križanová. Víťazkám sr-
dečne gratulujeme a, samozrejme, ďakujeme 
všetkým dámam, ktoré sa zúčastnili. Za účasť 
si každá z nich odniesla hodnotný balíček 
a pre prvé 3 miesta niečo špeciálne – ako 
sponzorský dar od Petra Benku – originálne  
vyšívaný zástery.
Tento ročník ovplyvnilo počasie do tej mie- 
ry, že sa nemohol konať turnaj vo futbale 
o putovný pohár starostu obce – no šport 

bol zastúpený floorbalovým turnajom, ktorý 
sa konal v piatok 17. februára 2023. Starosta 
slávnostne odovzdal víťazným tímom trofeje 
v tomto poradí: 1. miesto: A-Team ZŠsMŠ J.M. 
Hurbana, 2. miesto: Kapacity, 3. miesto: 1.FT 
Beckov, 4. miesto: B-Team ZŠsMŠ J.M. Hur-
bana.

V spolupráci so ZŠsMŠ J.M. Hurbana Beckov 
sa o zlatý klinec programu postarali naši naj- 
menší a so svojimi rodičmi a šikovnými pani 
učiteľkami vytvorili hudobný fašiangový 
sprievod v maskách, ktorý prechádzal obcou 
a zakotvil práve na ihrisku ZŠ. Žiaci zaspieva-
li nacvičené piesne „fašiangy, Turíce...“ a za 
odmenu za také krásne výkony si vyslúžili 
sladké palacinky a divadelné predstavenie 
„O troch prasiatkach“ v podaní umeleckej 
dvojice z Piešťan – Divadielka ZuNeVa.
Fašiangy so sprievodom masiek sú neod-
mysliteľnou súčasťou tohto obdobia, kedy 
pomaly prechádzame od osláv a plesov ku 
40 dňovému pôstnemu času smerujúcemu 
k Veľkej noci. V širšom kontexte hovoríme 
o fašiangovom období od Troch kráľov do 

Popolcovej stredy, v tom užšom význame 
sa jednalo o tri posledné dni pred Popolco-
vou stredou. Toto obdobie sa považuje za 
čas osláv, čas, kedy sa tancuje a spieva. Na 
dedinách bolo vo zvyku chodiť v bujarých 
sprievodoch ľudí odetých do masiek prevaž-
ne animoformného charakteru (tur, býk, vlk, 
medveď, kozel...), súčasťou takýchto sprievo-
dov boli aj postavy Baba – Ded, cigán – ci-
gánka, žid, či vojak/poľovník, čert (Volos), žo-
brák a iné – každá postava mala svoj rituálny 
význam.

Korene týchto osláv siahajú do pohanských 
čias, kedy sa napríklad pochod tura (turoňa) 
či medveďa v tanci, poskakovaní a váľaní sa 
po zemi prisudzoval k akýmsi oslavám plod-
nosti, k prosbám o budúcu bohatú úrodu. Do 
dnešných čias prenikol minimálne význam 
hodovania, ktorým sa chystáme na obdobie 
pôstu. Medzi obľúbené a tradičné jedlo tohto 
času patrí všetko mastné – smažené – šišky, 
fánky, klobásky, škvarenina, časté  a obľúbe-
né bývali zakáľačky a s nimi spojené aj po-
žívanie mastného mäsa. Fašiangy zvyknú vr-
choliť tzv. pochovávaním basy v noci z utorka 
na stredu, ktorým sa symbolicky lúčime 
s oslavami, zábavou, hudbou a chystáme sa 
na obdobie pokoja, obdobie pôstu.
Záverom už len, že u nás sú guláš, klobásky 
i šišky zjedené, víno je vypité, ceny rozdané, 
úsmevy a dobrá nálada prezdieľané navzá-
jom. Spokojnosť azda na všetkých frontoch. 
Tešíme sa na stretnutie s vami pri ďalšej príle-
žitosti spoločenského vyžitia.
Za organizáciu ďakujeme p. starostovi Ernes- 
tovi Benkovi, členom kultúrnej komisie obce 
a pracovníkom obecnej prevádzky.
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V piatok na Troch kráľov začalo obdobie fa-
šiangov, ktoré potrvá do Popolcovej stredy 
– tá tento rok vychádza na 22. februára. S fa-
šiangami sa spájajú bály a plesy, aj ten náš, 
rodičovský ples... ako hovorí klasik, radosť si 
treba organizovať. Navyše je čas fašiangov 
a po dvoch rokoch bez tanca a spoločenskej 
zábavy sme už pociťovali akútny nedostatok 
chvíľ, keď svetlá vyčaria dokonalú atmosfé-
ru v tanečných sálach, zo skríň páni vytiahnu 
obleky a dámy plesové šaty a všetci majú na 
tvári úsmev...
V piatok podvečer, 20. januára, začali dámy 
prichádzať v krásnych róbach a elegantných 
účesoch, páni v slávnostných oblekoch. Po 
privítaní hostiteľom plesu prešli do bohato 
vyzdobenej sály a posadali si k slávnostne 
prestretým stolom. Bohatá a slávnostná ple-
sová výzdoba, o ktorú sa postarala pani Anka 
Reháková so svojím tímom, premenila kultúr-
ny dom takmer na nepoznanie. 
Krátko po 19. hodine sa v sále náhle zotmelo, 
na parkete sa objavili dve dievčatá z druhé-
ho ročníka, Lucka Ševčeková a Sabinka Kap-
ková, ktoré sa predstavili v scénickom tanci 
vo vlastnej choreografii. Rodičovský ples ot-
voril svojím príhovorom riaditeľ školy. Potom 
už nastúpili tanečníci – žiaci deviateho roč-
níka, ktorí slávnostným valčíkom na pieseň 
Lady Gaga „Hold my hand“ v úprave Hansa 
Zimmera otvorili tanečný parket a následne 
vyzvali riaditeľa školy, pána starostu a pani 
učiteľky k tancu. Postupne sa k nim prida-
li aj ostatní hostia a rodičovský ples nabral 
správny smer – stále plný tanečný parket a 
výbornú zábavu.
„Nikdy nebude lepší čas a príležitosť. Nikdy 
nebude všetko dokonalé. Začať treba práve 
teraz a poriadne si to odmakať až k cieľu...“ 
Práve tieto slová doslova a dopísmena vysti-
hujú prípravu našich deviatakov na rodičov-
ský ples. Pod prísnym, ale zároveň aj mate-
rinským dohľadom pani učiteľky Zbojovej 
prešli od tanečného štýlu „medveďku daj 
labku“ k nacvičeniu slávnostného valčíka. Ri-
fle a trigovice zamenili za spoločenské šaty 
a obleky a z obyčajných žiakov sa zrazu stali 
krásni mladí ľudia, pri pohľade na ktorých sa 
nejednej mamine a tatinovi objavila v kútiku 
oka malá slzička dojatia a šťastia zároveň.
Po honosnej večeri pripravenej našimi milý-
mi kuchárkami pod vedením Anky Gábovej 
obohatili program ďalšie tanečné vystúpe-
nia – deviataci sa opäť predviedli so svo-
jím tentoraz moderným tancom Footloose 
a hosť plesu, tanečná skupina Choreofacto-
ry, ukázal tanečné kreácie, s ktorými vystu-
puje po celom Slovensku. Počas plesu sa vo 
vynikajúcej forme predviedla hudobná sku-
pina Promis. Ponúkla nielen zmes notoricky 
známych skladieb zo svojej vlastnej produk-
cie, ale aj „vypaľovačky“ našich či zahranič-
ných interpretov a, samozrejme, nezabudli 
ani na ľudové kolá. Do sýtosti sa vytancovali 
naozaj všetci.

Bohatá tombola, do ktorej prispeli sponzo-
ri z blízkeho okolia, zlákala všetkých hostí. 
Hlavnou cenou už niekoľko rokov býva retro-
bicykel, a tak tomu bolo aj tento rok. 
Niekoľkoročné skúsenosti hovoria o tom, že 
Rodičovský ples v Beckove patrí medzi vy-
chytené podujatia. Takmer 200 hostí sa opäť 
výborne zabávalo. Nad ránom postupne od-
chádzali príjemne unavení z tanca a spevu, tí 
šťastnejší s tombolovou cenou, ale čo je naj- 
hlavnejšie, všetci odchádzali príjemne nala-
dení a veľmi spokojní.
Nič nepoteší organizátora tak, ako pochva-
la. A tou veru hostia nešetrili! Dozvedeli sme 
sa od nich, že aj tohtoročný rodičovský ples 
bol veľmi vydarený, páčila sa im krásne vyz-
dobená sála a tiež to, že už teraz sa tešia na 
budúcoročný ples.
Máme obrovskú radosť, že po dvoch rokoch 
sme sa mohli stretnúť a potešiť sa viac zo 
života, než sme mali príležitostí za ostatný 
čas – po tých náročných problémoch, ktoré 
máme za sebou a ktoré sa nám podarilo len 
spoločne prekonať. Myslím si, že z ľudí teraz 
„vykukla“ radosť. Tanec s rúškami, to by ne-
bolo ono...
Základná škola s materskou školou J. M. 
Hurbana ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom podporili zorganizovanie rodičov-
ského plesu. Poďakovanie patrí aj samotnej 
obci Beckov za poskytnutie priestorov KD 
a zafinancovanie energií. Výťažok tohtoroč-
ného plesu bude použitý na nákup inter-
aktívnej tabule, ktorá prispeje k modernizácii 
učební v škole.

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ školy

SPONZORI TOMBOLY: Kolektív ZŠ s MŠ J.M. Hur-
bana Beckov • Obec Beckov • 22Bikes Nové Mesto 
n/V • F–PLUS s.r.o., Beckov • Ing. Marek Jambor • 
M plus, s.r.o. Beckov • AG FOOD SK s.r.o., Pezinok 
• Autoservis – Milan Tománek, Beckov • Ave-moto, 
s.r.o. Nové Mesto n/V • Decor & Flowers – Iveta 
Olašová Ružičková • DUNA Fruit, s.r.o. • Farma 
BECKOV • Frape catering s.r.o. • Glacio caffe Nové 
Mesto n/V • HÔRKA s.r.o., Trenčianska Teplá • 
Hrad Beckov n.o. • HS-ELECTRIC s.r.o., Nové Mesto 
n/V • Ing. Jana Horečná • Ivan Batka • Jana Ko-
pasová • Jana Priadková • Jarmila Turčányová • 
Jaroslav Straka • KLIMAT – Ján Skovajsa, Beckov • 
KVETY ANA Veľké Stankovce • Lauris R. M. s.r.o., 
Kálnica • Ľubomír Martiš STOLÁRSTVO • Ľuboš 
Prokopenský • Lydia Gocníková • Mabonex Piešťa-
ny • Magdaléna Čejteiová • Margaréta Martišová 
• Mgr. Andrea Bartóková • Mgr. Katarína Harma-

Deviataci o plese
Ples pre mňa, a asi pre každého môjho spo-
lužiaka, bol jedinečnou udalosťou, pretože 
bol pre nás prvým. Bol to nádherný pocit, 
ako som tam stála v šatách. Aj keď som bola 
s tými istými ľuďmi (spolužiakmi), vnímala 
som veci úplne inak ako v škole. Veľmi som 
si to tam užila a som rada, že som mohla byť 
súčasťou. Všetko, či už jedlo, kapela, výzdo-
ba... sa mi páčilo. Tombola bola veľmi bohatá 
a boli veľmi pekné ceny. Aj keď som nič nevy-
hrala, držala som palce ostatným.

Dominika Švecová, 9. ročník
Dva mesiace pred plesom mi to bolo úprimne 
tak jedno. Bolo to jednoducho iba ďalšie neja- 
ké školské vystúpenie. No potom, keď už to 
prišlo, boli nejaké dva až tri dni do plesu, som 
začal mať už aj trochu z toho strach, že čo keď 
to nedopadne podľa našich predstáv a niečo 
tam úplne pokazíme. Ale keď už sme tam 
stáli nastúpení a čakali sme, kým sa spus-
tí hudba, všetky obavy zmizli a neskutočne 
som si to užil. V skratke, bol to jeden z najvý-
nimočnejších dní v mojom živote a chcem sa 
poďakovať pani učiteľke Zbojovej a pánovi 
riaditeľovi za trpezlivosť s nami.

Šimon Magál, 9. ročník
Pred každým vystúpením som bola v strese, 
ako keby som nikdy predtým nevystupovala 
pred ľuďmi. Ale napriek nervozite som sa cíti-
la úžasne. Mala som krásne šaty, účes a všet-
ci okolo mňa vyzerali ako z časopisu. Videla 
som svojich spolužiakov, ktorých som skoro 
nespoznala, ako sa tešia a sú nervózni rovna-
ko ako ja. A počas vystúpení som si uvedo-
mila, že nechcem, aby to skončilo. Je jedno, 
koľko vecí nevyšlo podľa našich predstáv. 
Keď som sedela v aute na ceste domov, po 
jednom z najkrajších večerov môjho života, 
uvedomila som si, že by som kľudne zniesla 
ďalší týždeň sedenia u kaderníčky a vybera-
nie šiat, len aby som to mohla zažiť znovu. 
Aj keď tú bolesť nôh po toľkom tancovaní by 
som vynechala.

Eliška Martišová, 9. ročník
Keď sme začali nacvičovať, nevedeli sme si 
predstaviť, ako to celé dopadne, neustále 
sme sa mýlili, ale dali sme do toho všetko, 
aby to dobre dopadlo. Aby sme sa nauči-
li lepšie tancovať, viackrát sme zostávali po 
škole. V deň plesu sme boli v strese, že to 
pokazíme. Keď sme začali postupne všetci 
prichádzať do kultúrneho domu, stres z nás 
opadol. Po dotancovaní valčíka, keď nám za-

dyová • Milan Nožina Beko, Beckov • Miroslava 
Syrůčková • NESTLÉ Slovensko, s.r.o. • Originálny 
šperk – Kristína Mjartanová • OVB Allfinanz Slo-
vensko a.s. • Ovčín Beckov – Farma Miroslav Cip-
ciar • Poľovnícke združenie Hurban Beckov • Ra-
doslav Macejka – Radotherm, Beckov • Rastislav 
Štefánik • Ropspol Stavebniny - prevádzka NMnV 
• Ryba Žilina, s.r.o. • Silgan Metal Packaging Nove 
Mesto a.s. • Stanislav Danek • TESCO Distribuč-
né centrum Beckov • Zuzana Kapková • Zuzana 
Nemčeková. 
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Poetický krúžok

Plesové okamihy
Snežmánia bez snehu
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina. 
Volala sa Snežmánia. V tejto krajine kedy-
si dávno, asi pred 100 rokmi, veľmi snežilo. 
Podľa toho sa tak aj krajina pomenovala, no 
posledných 50 rokov tam ani jedna vločka 
nespadla. Ľudia boli nešťastní, hlavne Ivana 
a Adela. Boli to dve kamarátky, mali 11 rokov. 
Rozhodli sa, že budú pátrať, prečo nesneží. 
Jedného dňa Ivana zavolala na Adelu: „Adela! 
Čo keby sme išli za tou slávnou vešticou do 
Juhoslávie?“ 
„Ivana, to je ďaleko!“ povedala Adela.  
Ivana jej na to povedala: „Ja viem...“
Dievčatá sa rozhodli, že si vezmú peniaze 
a pôjdu vlakom do Juhoslávie. Cesta trvala 
3 hodiny. Keď tam dievčatá dorazili, išli hneď 
za vešticou.
„Pani veštica, potrebujeme pomoc! V Snež-
mánii už 50 rokov ani vločka snehu nespad-
la!“ povedali Ivana a Adela. 
Pani veštica im na to povedala: „Ahojte, 
dievčatá. Viete, v Snežmánii už dlho nesneži-
lo, pretože je veľmi znečistená. Museli by ste 
ju celú vyčistiť, aby tam znova snežilo.“ 
Dievčatá boli rady, že našli odpoveď na ich 
otázku, ale nevedeli, ako ten odpad všetok 
odpratať. „Ivana, ako to všetko pozbierame? 
Za chvíľu je koniec zimy!“ povedala Adela.
Ivana jej odpovedala: „Musíme to povedať 
celej Snežmánii a už som aj vymyslela ako. 
Musíme sa dostať do telky, tú pozerajú skoro 
všetci!“ Ivana a Adela poďakovali veštkyni a 
išli domov. 
Keď prišli domov, tak Ivana zavolala do tele-
vízie, že má pre nich dôležitú správu. Televízia 
dorazila do jednej hodiny. Prišla slávna repor-
térka Vendelína Kvetná: „Dobrý deň, pri mi-
krofóne je Vendelína Kvetná! Mám tu hosťa, 
prišiel nám povedať veľmi dôležitú správu.“ 
Takto zneli prvé slová reportérky.
„Dobrý deň, som veľmi rada, že ste mi dovo-
lili sem prísť. Pred pár hodinami som prišla 
domov z Juhoslávie. Bola som tam s kama-

rátkou, išli sme za slávnou veštkyňou. Opýtali 
sme sa jej, že prečo nesneží, no jej odpoveď 
bola veľmi smutná, pretože nám povedala, 
že nesneží preto, lebo je naša krajina veľmi 
znečistená, a tým to by som vás chcela po-
prosiť, aby ste neodhadzovali odpad, a keď 
nejaký odpad uvidíte, tak aby ste ho zdvihli,“ 
povedala Ivana a ku koncu pani reportérka 
povedala: „Chcela by som poďakovať Ivanke, 
že nám prišla povedať takúto dôležitú správu 
a prosím, dbajte na jej slová!“ 
O pár dní, keď sa Iveta a Adela prechádza-
li po ulici, kde si všimli, že v meste je zrazu 
čisto, ľudia začali zbierať odpadky. Dokonca 
urobili akciu, na ktorú prišli skoro všetci ľu-
dia z krajiny, pozbierali všetok odpad a o pár 
týždňov nasnežilo kopec snehu. Iveta a Adela 
boli na seba pyšné za to, čo urobili. Od tej 
doby si ľudia začali oveľa viac vážiť prírodu 
a pravidelne chodili zbierať odpad. Odvtedy 
sa všetci opäť tešia na každučkú jednu zimu.

Melisa Maňová, 6. ročník
 

Valentín
Ten sviatok sa k nám blíži, 

je to Valentín, kde si nikto neublíži. 
Páry sa tu vytvárajú,  
kvetinky si podávajú.

Pred dverami čaká partner s bomboniérou 
a po uši vysmiatou tvárou. 
Láska sa tu šíri ako vírus  
a to nie je žiadny mýtus.

Toto je ten Valentín, milujúci, 
lásku ľuďom rozdávajúci.

   Silvia Šprinclová, Kristína Brišková, 7. ročník
 
Sneh a Vianoce
Jedného dňa som sa zamyslela, aké by to 
bolo, keby neexistoval sneh. Neexistovala by 
ani časť detskej radosti. Každé dieťa má rado 
sneh. A ku Vianociam, samozrejme, patrí tiež. 
No nie každé sú obohatené snehovou pri-
krývkou. Sneh a Vianoce jednoducho k sebe 
patria. Bez neho to nie je ono. Aj naša krajina 
by privítala oddych po toľkých horúčavách. 
Zimný spánok nepotrebujú len zvieratá, ale 
aj naša zem. To ona môže za kyslík na tejto 
Zemi. A preto si potrebuje oddýchnuť. Aj člo-
vek, ktorý je unavený, si ide odpočinúť. Len-

Prvé tóny emotívnej skladby Lady Gaga – 
Hold my hand (Drž ma za ruku). Prvé nesme-
lé, ale ladné kroky po nádherne vyzdobenej 
sále. Prvé tanečné kroky. Prvý valčík...
...úvodný úklon. A pri ňom hneď po hrči 
v hrdle a slzách v očiach nabehli zimomriav-
ky po tele a intenzívna myšlienka v hlave: akí 
sú úžasní a nádherní.
A nielen preto, že z dievčat boli krásne prin-
cezné a z chalanov gavalieri, držiaci svoju 
partnerku s istotou za ruku. Úžasné a nád-
herné na nich bolo rozhodnutie, odhodla-
nie a u mnohých (ak nie u všetkých) preko-
nanie samých seba. Nie je samozrejmosťou 
presvedčiť mladých ľudí a hlavne chlapcov 
v tomto veku, aby si obliekli oblek, lakovky 
a zatancovali ruka v ruke s dievčaťom valčík 
pred publikom. A nezatancovali ho len tak, 
aby sa nepovedalo. Oni všetci to zatancovali 
so úplnou vážnosťou a dôstojnosťou. Veľmi 
oceňujem snahu pani učiteľky Janky Zbojovej 
a pána riaditeľa Jožka Pekaroviča nacvičiť ten-
to tanec, ale hlavne namotivovať ich k tomu, 
aby odhodili ostych, nadobudli dôveru v seba 
a podržali jeden druhého. A vôbec nezáleží na 
tom, či bol tanec dokonalý – oni boli dokonalí. 
A keď som už začala s Lady Gaga, chcem s ňou 
aj skončiť – teda s jej výrokom k úvodnej 
skladbe. Aj keď sa možno zdá, že s vyššie pí-
saným textom nesúvisí, ja som tam uvidela 
paralelu:
„Napísala som skladbu pre neuveriteľný film, 
ale aj pre ľudí, ktorí si myslia, že nebudú v po-
hode, alebo že my nikdy nebudeme v pohode. 
Skladba je aj o tom, že ma život naučil prežiť 
ťažké chvíle a veriť v ľudstvo, keď je ťažké ve-
riť v seba. Keď sa cítite sami, smutní, ďaleko 
od seba a ostatných, podajte mi ruku. Jedného 
dňa budete dostatočne silní na to, aby ste si ju 
podržali aj sami.“ (Lady Gaga)
A ja o vnútornej sile a kráse našich tanečných 
debutantov vôbec nepochybujem.

Iveta Martišová

čali hostia tlieskať, mali sme dobrý pocit, že 
sme to zvládli. Potom nasledoval večer a ná-
sledne sme odtancovali náš spoločný tanec, 
ktorý sme si spolu nacvičili. Ples sa nám cel-
kovo páčil, dobre sme sa zabavili, a rozhodne 
by sme si ho zopakovali. Ďakujeme všetkým 
spolužiakom a učiteľom, a hlavne pani učiteľ-
ke Zbojovej a pánovi riaditeľovi.
Terézia Batková, Vanesa Ďurkechová, 9. ročník
Úprimne, na ples som sa veľmi netešila. Ne-
vedela som, čo od neho čakať, bála som sa, 
že tam niečo pokazíme... Ale postupom času 
ako sme trénovali, naberali sme istotu a se-
bavedomie (aj vďaka skvelým učiteľom). Keď 
sme prišli na ples, všetci boli nádherne oble-
čení, vtedy nastali nervy, ale držali sme spolu, 
pomohli sme si, a zvládli sme to! Nakoniec to 
bol jeden z najkrajších a najčarovnejších dní, 
plný zábavy. Strašne som si to užila. Ďakuje-
me pani učiteľke Zbojovej a pánovi riaditeľovi 
za to, že to s nami nevzdali a všetkým iným, 
ktorí sa na ňom podieľali.

Simona Suchánková, 9. ročník

Aj cez počiatočnú neochotu a intenzívne 
prípravy som si ples náramne užil. Aj vďaka 
skvelej atmosfére, výbornému jedlu a ochote 
našej pani učiteľky a pána riaditeľa. Kapela 
bola výborná a tombola veľmi pestrá. Veľmi 
ma potešilo, keď moja mama vyhrala dve 
ceny. Ako deviatak som rád, že som zažil 
takúto akciu spoločne s mojou triedou ešte 
predtým, ako odídeme na stredné školy.

Šimon Martiš, 9. ročník 
Najskôr som mala trému, ale keď sme od-
tancovali ten valčík, tréma akosi sama zmizla. 
Najväčšie obavy som mala asi preto, lebo 
sme boli prví, ktorí mali ples po korone. Ale 
nemala som sa čoho báť, a nakoniec sme to 
tak zle neodtancovali. Na plese som sa veľmi 
zabavila. Išla by som niekedy znova.

Paulína Zárubová, 9. ročník
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Olympiáda  
v anglickom jazyku
Metodické pokyny olympiády v anglickom 
jazyku určujú postup do vyššieho kola iba 
jednému žiakovi. Z našej školy v kategórii 1B  
(žiaci 8. a 9. triedy), sme mali veľmi vyrovnané 
výsledky v školskom kole. Trojica úspešných 
– Eliška Martišová, Janko Ondrejovič a Ka-
rol Radosa – by si zaslúžila v trojici postúpiť 
do okresného kola. Nuž, pravidlá súťaže to 
nedovoľujú. V kategórii 1B Ján Ondrejovič 
skutočne veľmi úspešne reprezentoval našu 
školu 19. januára 2023 v Starej Turej. Potvrdil 
svoje kvality v jazykových zručnostiach. Jeho 
umiestnenie nás potešilo. V silnej konkurencii 
13 základných škôl z celého okresu sa umies- 
tnil na krásnom 2. mieste. Srdečne mu bla-
hoželáme k úspechu!

Jedného dňa nám napadla myšlienka zavo-
lať na besedu spisovateľku Gabrielu Futovú. 
Vďaka sociálnym sieťam nebolo ťažké ju nájsť 
a osloviť. Po viacerých vymenených mailoch 
sa nám podarilo zjednať termín a pani spiso-
vateľka prišla do beckovskej školy na besedu 
dňa 25. januára 2023.
Najprv mala besedu so žiakmi prvého stup-
ňa, ktorí sú aj primárne jej cieľovou skupinou 
pri písaní kníh. Žiaci boli na besedu výborne 
pripravení, a to nielen zaujímavými otázkami, 
ale aj krásnymi ilustráciami z jej kníh. Dokon-
ca jej niektorí žiaci priniesli napísaný čita-
teľský denník o jej knihe. Žiaci sa dozvedeli, 
že pani spisovateľka má veľmi rada zvieratá. 
Sama doma chová veľa zvierat, ako napríklad 
mačky, psov, zajace a sliepky. Tiež sme sa do-

zvedeli, že inšpiráciu a nápady na knihy berie 
od detí. Prvú knihu napísala na svoje tridsia-
te narodeniny a dodnes ich napísala takmer 
tridsať. Nebola zaskočená žiadnou otázkou. 
S úsmevom na každú jednu odpovedala. Sa-
mozrejme, žiaci mali možnosť si zakúpiť jej 
knihy, či sa so spisovateľkou odfotiť a nechať 
si podpísať knihu. Beseda na prvom stupni 
skončila tým, že na otázku, čo by odkázala 
svojim čitateľom povedala, že ich všetkých 
veľmi ľúbi. 
Potom pokračovala beseda s druhým stup-
ňom, kde žiaci veľmi pozorne počúvali roz-
právanie pani spisovateľky o sebe aj o rôz-
nych príhodách, ktoré ju viedli k napísaniu 
kníh. Žiaci sa dozvedeli, že knihy píše často 
na základe vlastnej skúsenosti, ako to bolo 
pri Poškolákoch, či Lepší otec v hrsti ako ka-
moš na streche, alebo na základe príhody, 
ktorú jej niekto iný porozpráva. Žiaci dru-
hého stupňa boli tiež veľmi dobre pripravení 
nielen peknými projektami a ilustráciami, ale 
tiež zaujímavými otázkami. Hovorila aj o tom, 
že momentálne má rozpísané dve knihy, ale 
teraz sa viac venuje besedám. 
Čas strávený s ňou bol veľmi obohacujúci, 
podnetný a inšpirujúci tak pre žiakov ako aj 
pre nás učiteľov. Je to spisovateľka, ktorá na-
priek tomu, že napísala veľa detských kníh, 
ktoré sa tešia veľkej obľube medzi deťmi, je 
veľmi pokorná, milá a priateľská žena s ľud-
ským prístupom. Tešíme sa, že jej knihy obo-
hatia aj našu školskú knižnicu. RP

Žiaci prispeli na UNICEF

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Školáci – spoluautormi učebníc
Naši žiaci sa potešili, keď dostali možnosť 
ovplyvniť obsah a témy lekcií nového vy-
dania prepracovaných učebníc anglického 
jazyka. Budú sa z nich učiť oni sami, alebo 
ich súrodenci na strednej škole. Takúto mož-
nosť dostali od vydavateľstva Macmillan 
v Londýne. Ako poďakovanie za ochotu vy-
plniť obsiahly dotazník, poukázalo toto vy-
davateľstvo za každého žiaka jednu libru 
organizácii UNICEF. Humanitárna organizácia 
UNICEF podporuje programy, ktoré dávajú 
chudobným, najzraniteľnejším deťom na ce-
lom svete, šancu učiť sa. A naši žiaci získajú 
od vydavateľstva užitočné materiály na obo-
hatenie vyučovania anglického jazyka. Tieto 
materiály sú súčasťou programu ESDC (Edu-
cation for Sustainable Development and Citi-
zenship) – Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj 
a občianstvo. Ing. Darina Jarábková

že posledných pár rokov sneh nebol. Pýtate 
sa prečo? Lebo môžu za to obyvatelia tohto 
sveta. Ľudskou ľahostajnosťou môžeme za 
to, že nemáme sneh. Je február a vonku je 
+10 stupňov. Namiesto snehu máme dážď. 
Pred 30 rokmi boli kalamity snehu. Zatvorili 
školy, lebo deti sa tam nemali ako dostať. Kde 
sú tie časy? Už je asi dávno za nami. No ja 
stále s malou dušičkou verím, že sa to všetko 
obráti na dobré. A opäť budú biele Vianoce 
a zimné obdobie čarovné, aké bývalo kedysi.

Nanette Ondrášiková, 7. ročník
 
Lev a mravec
Bol raz jeden lev, ktorý išiel sám na lov. No 
potreboval, aby mu niekto doniesol rastliny, 
ktoré by omráčili korisť. Nikto tam však ne-
bol, až na jedného mravca. Spýtal sa ho, či mu 
nepomôže. Mravec na otázku odvetil, že áno. 
A aj mu pomohol. Preto sa lev rozhodol, že 
mu pomôže postaviť mravenisko. Ponauče-
nie: Aj malý priateľ vie pomôcť.

Lívia Prokopenská, Lucia Križanová, 6. ročník 

Príbehy teenagerov
Semael, Chloe, Ela a Daniel ako skupinka štu-
dentov v policajnej akadémie znova musia ísť 
do školy. Ela je však stále pozitívna a veľmi 
sa teší, keďže je jej obľúbený deň. Semael so 
svojimi metaforami a viacerými osobnosťami 
sa ako obvykle rozčuľuje na Chloe. Daniel je 

ten bifľoš v ich skupinke, a tak sa stále učí. Po 
škole vybehli do baru na kofolu a dlhé hodiny 
sa spolu rozprávajú. Daniel s Elou už musia 
ísť domov a Semael s Chloe zostali sami. Roz-
hodli sa, že sa idú prejsť, a ako sa tak roz-
právali zistili, že toho majú veľa spoločného. 
Ďalšie dni prebiehali úplne rovnako až na to, 
že Semael s Chloe si začali byť bližší. Obaja 
to povedali Ele, ktorá z toho bola vyjašená 
a hneď aj s Danielom niečo pre nich chysta-
la. Nakoniec sa dohodli, že sa stretnú na ich 
obyčajnom mieste. To miesto je na lúke med-
zi stromami, kde je drevená lavička. Najradšej 
tam chodievajú na večer pred západom slnka, 
lebo vtedy je tam vždy najkrajšie. Ela s Da-
nielom sa tam schovali za strom. Chloe tam 
už sedela a prišiel za ňou Semael. Spolu sa 
začali rozprávať, a keď začalo zapadať slnko, 

Semael to vyhodnotil, ako správnu chvíľu pri-
znať sa, čo ku Chloe cíti. Omylom to povedali 
naraz a rozhodli sa, že tomu vzťahu dajú šan-
cu. Naradostení vyšli spoza stromu a spolu sa 
tešili na ďalšie príjemné spoločné chvíle.

Sofia Rozvadská, 7. ročník
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Robte dobro 
a domáhajte sa práva

Učenie slovíčok – 
WOCABEE

Výzva proroka Izaiáša: „Konajte dobro, domáhajte sa práva“ sa viac-
krát opakovala počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMJK) 
v Bohumilej obci ležiacej pod vysokým skalným bralom a na ňom sa 
týčiacom hrade Beckov. 
Po dva večery: 18. januára a 25. januára sa cirkevné spoločenstvá 
oboch vierovyznaní: evanjelikov a rímskych katolíkov žijúcich v obci 
a v okolí spoločne stretli vo františkánskom kostole a v evanjelickom 
kostole na spoločných ekumenických modlitbových stretnutiach. 
Na základe slov proroka Izaiáša 1, 12–18, ktorý bol ústrednou témou 
TMJK, sme každý osobne v tichom čítaní a premýšľaní si uvedomili, 
že prorok nastavuje zrkadlo nášmu svedomiu, keď nám pripomína, 
že sme zanedbávali dobro a nehľadali, čo je spravodlivé, no zároveň 
nám vlieva uistenie Božej lásky a odpustenia: „Keby boli vaše hriechy 
ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako 

V tomto duchu prebiehal týždeň modlitieb 
za zjednotenie kresťanov. Ďakujem organi-
zátorom a všetkým, ktorí sa týchto akcií zú-
častnili. Boli krásne, bolo cítiť jednotu a spo-
lupatričnosť. Trochu som sa zamyslela, kedy 
v Beckove táto jednota skutočne fungovala. 
Tí starší si pamätajú obdobie totality, kedy tu 
pôsobil evanjelický pán farár Emanuel Varga 
a katolícky Augustín Ferko. Napriek dobe, aká 
bola, vzťahy boli pekné a to zjednotenie fun-
govalo. Vždy sa nájde niekto, kto to rozbije. 
Dva roky pandemickej totality urobili svoje 
a my zasa ožívame, chceme sa nadýchnuť, ale 
stále sa bojíme, do kedy? Napadli ma slová 
piesne Simi Magušinovej „...čaro obyčajných 
vecí posypal túto zem...“ skúsme tie OBYČAJ-
NÉ VECI robiť, vychutnať si ich a byť za ne 
vďační. Robme dobro, aj keď nie vždy sa to 
darí. Zjednotenie kresťanov – už pri narode-
ní z nás urobia katolíkov, evanjelikov. V škole 
sa učíme náboženstvo evanjelické, katolícke, 
etiku. A tak i skromne myslím, zachovajme 
si to svoje... a hľadajme to, čo nás spája, čo 
nás obohacuje bez hádok a osočovania, aby 
sme boli jednotní tak, ako sa modlí Pán Ježiš, 
...aby všetci jedno boli, ako ty Otče vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby 
svet uveril, že si ma poslal... Myslime na to, 
keď si dávame znak pokoja, vtedy to bude 
fungovať. Pokoj a bratská láska, nech je me- 
dzi nami.

Milí rodičia a priatelia školy,
aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať 
Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane 
z príjmov. Potešilo by nás, keby ste sa roz-
hodli pomôcť našej škole. Využitie týchto 
prostriedkov je účelovo viazané na skvalitne-
nie výchovno-vzdelávacej (učebné pomôcky) 
a záujmovej činnosti detí (krúžková činnosť) 
a na estetizáciu školy. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám v minulých rokoch 2% poukáza-
li. Ak by ste sa rozhodli aj tento rok dať 2% 
našej škole, na Vyhlásení o poukázaní treba 
údaje o prijímateľovi vyplniť nasledovne:
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri 
Základnej škole s materskou školou J. M. Hu-
rbana Beckov 
Sídlo: Beckov 410, 916 38 • Právna forma: ob-
čianske združenie • IČO: 50614096
Tlačivá sú k dispozícii na našej webovej 
stránke: www.zs-beckov.edupage.org alebo 
v kancelárii školy a dostanete ich v prílohe 
Beckovských novín. Vyplnené tlačivá spolu 
s Potvrdením o zaplatení dane od zamestná-
vateľa môžete odovzdať našej pani ekonóm-
ke alebo priamo na daňovom úrade.
Ako poukázať 2%?
• do 31. marca 2023 podanie daňových priz-
naní FO, PO ktorí podávajú daňové priznanie 
(vyhlásenie je súčasťou daňového priznania)

vlna“. Modlitebné chvíle umocnili čítané biblické texty Starej aj Novej 
zmluvy, piesne Taizé a 2 piesne: Aby sme vždy jedno boli, ku Kristu sa 
priviňme, aby sme vždy svorne žili, Krista do sŕdc prijmime! (ES 567) 
a V srdciach nech nám radosť horí, v duši planie vďaky cit, Otec v 
nebi zve nás deťmi, máme prečo šťastní byť (ES 649). Vypočuli sme 
si 2 príbehy o ľuďoch z našich cirkví, ktorí sa svojím životom pričinili 
o konanie dobra a domáhania spravodlivosti. Pán Silvester Krčméry 
(RKC), lekár, politický väzeň, organizoval podzemnú tajnú cirkev počas 
komunizmu a manželia Stanislav a Eva Gurkovci z Veľkého Slávkova, 
ktorí založili Stredisko ED „Dom na polceste“ a svoje životy obetovali 
službe a pomoci najmä mladým mužom, ktorí opúšťajú detské domo-
vy. Venujú  sa mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krí-
zovej situácie (bezdomovci, závislí či ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze). 
V prítmí františkánskeho chrámu bolo silným momentom, keď si ka-
ždý z nás prišiel pred oltár zapáliť sviečku, aby si tak symbolicky 
odniesol so sebou svetlo Ježiša Krista a bol vyzvaný ísť do sveta a ko-
nať dobro. V evanjelickom kostole sme hovorili o téme: Domáhajte sa 
práva! Ďakovali sme za Božie nespočetné dary. Vypočuli sme si z úst 
detí básne Milana Rúfusa. Páter Anton a ses. farárka ponúkli každému 
kúsok chleba. Chlieb ako symbol všetkého, čo každodenne prijímame 
z láskavých a štedrých Božích rúk pre náš telesný i duchovný život.
Zišli sme sa v príjemnej a radostnej atmosfére, otvorili sme svoje srdcia 
a boli sme pozvaní hľadať bohatstvá jednoty a poklady našej rozma-
nitosti, výzva ku konaniu dobra a domáhania sa práva a spravodlivos-
ti zostáva našou každodennou úlohou. Obe stretnutia sme zakončili 
priateľským posedením Agapé v cirkevných priestoroch františkán- 
skeho kláštora a evanjelického cirkevného zboru. Rozchádzali sme sa 
s Božím požehnaním a výzvou prorockých slov: prestaňte robiť zlo, 
učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vy-
môžte právo sirote, obhajujte vdovu.

   Mgr. Monika Cipciarová

• do 30. apríla 2023 zaslanie vyhlásenia da-
ňovníkmi, za ktorých daňovú povinnosť vy-
konáva zamestnávateľ (zamestnanec okrem 
vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení 
dane).
Za prejavenú dôveru Vám úprimne ďakuje-
me. Rodičovské združenie a Mgr. Jozef Peka-
rovič, riaditeľ školy

V uplynulom polroku si žiaci našej základ-
nej školy vyskúšali aplikáciu na učenie sloví-
čok – Wocabee. Boli natoľko snaživí, že ako 
odmenu pre najlepšie „včielky“ – za získanie 
1. miesta v okrese – mohli používať apliká-
ciu ďalšie dva mesiace zdarma. Po tejto skú- 
senosti s používaním Wocabee Rodičovské 
združenie pri ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov 
zvážilo požiadavku uhradiť žiacke licencie na 
ďalšie obdobie zo svojich prostriedkov. Žiaci 
sa budú môcť sami zábavnou formou doma 
zdokonaľovať v slovnej zásobe z cudzieho 
jazyka. Aplikáciu je možno využívať aj počas 
vyučovacích hodín na testovanie slovíčok 
s okamžitým vyhodnotením, na súťaže v sku-
pinkách i medzi jednotlivcami a iné metódy 
na spestrenie vyučovacích hodín cudzieho 
jazyka. DJ

Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Darujte nám 2% z dane
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Rozlúčka s poľovníkom

Blahoželanie k jubileu

Poďakovanie

Spomienka na priateľa

Dňa 5. januára 2023 sa konal pohreb dlhoročného funkcionára SPZRgO 
Trenčín Rajmunda Rapaiča, ktorý zomrel 2. januára 2023. Menovaný 
dlhú dobu pracoval v Jednote Trenčín ako energetik a do jeho kom-
petencie patril aj Hotel Kolár v Beckove. Vyučoval poľovníctvo na RgO 
a vychoval mnoho beckovských poľovníkov. Zúčastňoval sa streleckých 
aktivít poriadaných PZ Hurban Beckov a jeho rady a pripomienky sme 
vždy rešpektovali. Pôsobil ako súdny znalec v obore poľovníckeho stre-
lectva a zbraní. Svoju životnú púť ukončil vo veku 77 rokov. 

Česť jeho pamiatke! PZ Hurban Beckov  

Dňa 17. januára 2023 sa 
dožil krásneho životného 
jubilea – 85 rokov – pán 
Jozef Lacko.
Do ďalších dní hlavne veľa 
zdravia a pohody v kruhu 
najbližších praje celá ro-
dina, susedia a kamaráti 
z futbalu.

Dňa 26. februára 2023 sa 
dožíva 80 rokov Rudolf 
Šimko. K tomuto krásne-
mu jubileu mu prajú všet-
ko najlepšie, veľa zdravia 
a spokojnosti manželka 
Marta, deti Rudolf, Zden-
ka, Tibor a Marta s rodi-
nami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, ktorí sa 
prišli dňa 4. januára 2023 rozlúčiť s naším manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom pánom Jozefom Tekulom, ktorý nás opustil 2. januára 
2023 vo veku 80 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku úprimne ďakujeme pátrom Egidovi a Masseovi, 
OFM, a všetkým Vám za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

Dňa 10. januára 2003 pri komplikovanej operácii ukončil pozemskú púť 
člen PZ Hurban Beckov, člen Záhradkárskej osady Lipky a zamestnanec 
ORPZ Nové Mesto nad Váhom Milan Chaban. Menovaný sa často po-
hyboval v našej obci z pracovných dôvodov a mal tu svoje voľnočasové 
aktivity. Patril aj do kolektívu našich rybárov.

Česť jeho pamiatke! PH

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
JANUÁR - FEBRUÁR 2023

Mená všetkých jubilantov uverejňujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, zákon č.18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov (jubilant ako dotknutá osoba dal súhlas so zverejnením svojho veku, 
mena a priezviska).

Jubilanti:
• 50 rokov: Ivana Vavrová, Ľudovít Löcsei,  
 Dana Macejková
• 55 rokov: Ing. Jana Kubánová 
• 60 rokov: Jaroslav Fidler, Oľga Koníčková
• 70 rokov: Marta Pavlíková, 
 Vladimír Šimončic 
• 75 rokov: Jozef Štefánik, Daniela Šimková,  
 Margita Šrámková 

• 80 rokov: Jaroslav Švehla, Rudolf Šimko
• 85 rokov: Jozef Lacko 
• 91 rokov: Mária Uhrinová, 
 Helena Klechová, Viktória Nožinová
Rozlúčili sme sa: 
Mária Marázová • Jozef Tekula, Anna 
Španková, Milan Remenár • Anna 
Půlpánová

V tomto roku začíname 28. ročník. Neuve-
riteľné, ako rýchlo beží čas a koľko čísel BN 
sme za tie roky pripravili, koľko informácií 
poskytli našim čitateľom. Beckovské noviny, 
to sú v prvom rade čitatelia, keby nebolo ich 
– našich Beckovčanov a priaznivcov Becko-
va – tak vydávanie novín by nemalo zmysel. 
Na druhom mieste, ale rovnako dôležití, sú 
tvorcovia novín – autori článkov, fotografií, 
grafici, tlačiari a tím Redakčnej rady BN. Na 
treťom mieste, hoci najdôležitejší, sú poslan-
ci OZ a starostovia obce, ktorí zabezpečovali 
financie a ostatné materiálne veci – úprimne 
im ďakujeme. 
Keby sme vám dali otázku, koľko ľudí sa vy-
striedalo v redakcii BN, asi by ste nevedeli 
odpovedať. Nevedela som to ani ja, a preto 
som urobila malý prieskum. Od roka 1996, 
kedy vyšlo prvé číslo BN, až po prvé číslo, 
ktoré vyšlo v roku 2023, bolo a je v redakč-
nom tíme 26 ľudí. V súčasnosti má RR BN 6 
aktívnych členov. 
Dovolím si uviesť mená všetkých redaktorov, 
z ktorých boli vo funkcii šéfredaktora: Mgr. 
Anežka Ilavská (1996–1998, 2001–2004), Ive-
ta Čechvalová (1999–2000), Iveta Martišová 
(2005–2007) a Mgr. Dana Badžgoňová (od 
septembra 2007 do súčasnosti). 
V reakcii pracovali: Mgr. Anežka Ilavská 
(1996–2004), Marta Striežencová (1996–
2004), Daniel Hladký (1996–1998), Akad. 
arch. Marián Strieženec (1996–1998), Marta 
Šimková (1999–2000), Margita Bubeníko-
vá (1999–2001), Jozef Páleník (1999–2000), 
Soňa Jaroščiaková (1999–2001), Iveta Če-
chvalová (1999–2000), Ing. Darina Jarábko-
vá (od 1999 do súčasnosti), Iveta Martišová 
(2001–2014), Ľubomír Paulus (2001–2019), 
Mgr. Martina Striežencová (2005–2012), Len-
ka Martišová (2007–2014), Mgr. Dana Badž-
goňová (od 2007 do súčasnosti), Mgr. Kristí-
na Jurzová (2012–2019), Mgr. Petra Šutovská 
(2014–2016), Jana Ježovicová (2014), PaedDr. 
Radka Prokopenská (2015–2017), Dana Kl-
čovská (2015–2016), JUDr. Katarína Križanová 
(2017–2018), Silvia Hlavová (2019–2022), Zu-
zana Tehlárová (od 2019 do súčasnosti), Ing. 
Katarína Kučerová (od 2021 do súčasnosti), 
Mgr. Adam Straka (nový člen od 2023), Mgr. 
Jozef Pekarovič (nový člen za školu, od 2023). 
V roku 2016 Beckovské noviny získali ocene-
nie na Dňoch obce – cenu starostu k 20. vý-
ročiu založenia. 
Zmenám podliehala aj registrácia a spôsob, 
ako sa uvádzal vydavateľ. BN najskôr vydáva-
la Redakčná rada komisie pre kultúru, osvetu 
a cestovný ruch pri obecnom zastupiteľstve 
obce Beckov (1996 – 1998), potom Obecný 
úrad Beckov (1999 – 2012) a od roka 2013 sa 
uvádza, že ich vydáva Obec Beckov ako regi-
onálne periodikum. Od roka 2022 sú nepre-
dajné, všetci obyvatelia s trvalým pobytom 
v obci ich dostávajú do schránok (1 výtlačok 
na 1 dom)... Mgr. Dana Badžgoňová

Beckovské noviny 
majú 27 rokov

Teší nás, že BN majú dobrý ohlas medzi čita-
teľmi, posielame ich asi tuctu bývalých Bec-
kovčanov a priaznivcov obce, ktorí sa tešia 
s nami z každého vydaného čísla. Radi by 
sme sa prihovárali obyvateľom obce a všet-

Smútiaca rodina

kým čitateľom naďalej, ale čas uteká, z tímu 
sme už polovica dôchodkyne, a preto by sme 
radi našli následníkov. Nie hneď, ale človek 
nikdy nevie...



11Február - 2023

storoch vystavili atraktívnu výstavu modelov hradov, stredovekých 
miest a rôznych historických objektov. Modelov by malo byť okolo 
päťdesiat a ich autor bude pravidelne dvakrát do mesiaca realizovať 
s návštevníkmi aj rôzne modelárske prednášky a dielničky, kde budú 
môcť nazrieť do tajov tvorby takýchto miniatúr. Radi by sme nasle-
dovne nechali vyrobiť aj model hradu, ktorý bude zobrazovať hrad 
z obdobia 17. storočia. 
Tak ako som naznačil, práce na hrade nespočívajú len v realizačnej for-
me. Veľakrát pre to, aby sme mohli žiadať finančné prostriedky z rôz-
nych grantov alebo ich financovať z vlastných zdrojov, musíme spraviť 
aj náročné prípravné práce. Medzi nich patria rôzne výskumy (nemá-
me doložené presné zobrazenia, projektové dokumentácie z minu-
losti) ako sú napríklad archeológia, architektonicko-historický výskum 
alebo reštaurátorský výskum. Z nich vznikne návrh obnovy, ktorý musí 
štandardne zapracovať do projektovej dokumentácie projektant. Do 
tohto je potrebné spracovať cez pamiatkový úrad aj metodiku obnovy 
a až potom sa viete zaoberať napríklad procesom verejného obstará-
vania alebo samotnou realizáciou. 
Podobne sme sa teda aj v roku 2022 venovali takejto prípravnej fáze. 
Hrad Beckov, n.o., z vlastných zdrojov zafinancovala výskum a pro-
jektovú dokumentáciu na realizáciu poslednej miestnosti severného 
paláca vo východnom trakte. Tu sa nachádza vykurovacie teleso, tzv. 
hypokaust. Zaujímavosťou je, že vďaka nemu už na prelome 14.-15. 
storočia mali podlahové vykurovanie. Ak budeme mať dostatok fi-
nančných prostriedkov, tak by sme sa do postupného sprístupňovania 
tohto priestoru radi pustili už v tomto roku. 
Ďalším projektom, ktorý sme pripravili v roku 2022 je odvodnenie 
stredného nádvoria a architektonicko-historický výskum JZ bašty. Tá 
je aktuálne jedným z posledných havarijných objektov, ktorý sa na-
chádza priamo nad obcou (západná strana hradu) a je potrebné ju mi-
nimálne zakonzervovať, aby sa ďalej nerozpadala. Jedná sa o priestor 
pod terasou západného paláca. Tu sme žiadali Ministerstvo kultúry SR 
z projektu Obnovme si svoj dom o finančné prostriedky na jej obnovu. 
Keď sa nám podarí tento projekt dotiahnuť do zdarného cieľa, tak 
opäť sprístupnime tento priestor verejnosti. Radi by sme sem umiest-
nili aj expozíciu časti kamenných článkov, ktoré sa na hrade nachádza-
jú a dokumentujú zručnosť remeselníkov v minulosti.
Hrad napriek všetkým týmto aktivitám bude aj v budúcnosti mať 
charakter ruinálny. Preto pracujeme nielen na stavebných sprístupne-
niach priestorov návštevníkom, ale snažíme sa využívať aj rôzne mo-
derné formy prezentácie, ktoré nám pomôžu ukázať hrad tak, ako 
mohol vyzerať v dobách svojej zašlej slávy. Koncom februára by sme 
mali uviesť novinku, ktorou bude po úspešnom projekte tzv. „Okno 

do minulosti“ (zobrazenie hradu z obdobia 
17. storočia v jeho kontúrach na sklenenej 
tabuli za hradom) aplikácia, ktorá zobrazí 
centrálne nádvorie hradu pred kaplnkou, ako 
mohlo vyzerať v období na začiatku 15. sto-
ročia. Novinka je pripravovaná v spolupráci 
s Krajskou organizáciou cestovného ruchu 
Trenčín región, ktorá projekt financuje.
Obnova hradnej zrúcaniny je náročný proces 
a z hľadiska stavebných procesov aj nákladný. 
Časť financií sa snažíme získavať prostredníc-
tvom rôznych grantov, časť ide z vyzbiera-
ného vstupného a rôznych aktivít. Od roku 
2023 však môžeme žiadať ako nezisková or-
ganizácia aj 2% z vašich daní. Ak sa vám naša 
činnosť páči a máte radi národnú kultúrnu 
pamiatku hrad Beckov, radi by sme vás po-
prosili, aby ste nám venovali svoje 2%. Takto 
získané prostriedky investujeme do jedného 
z vyššie spomenutých projektov záchrany 
a obnovy tohto krásneho hradu. Viac infor-
mácií môžete získať na stránke hradu www.
hrad-beckov.sk .

Prehľad stavebných aktivít na hrade 2022 - Plány na sezónu 2023

V stručnosti dnes môžeme povedať, že rok 2022 sa niesol v znamení 
výrazných stavebných aktivít. Nechcem sa priamo venovať prácam 
na západnom paláci, o nich sme písali v roku 2022 a určite sa k nim 
vrátime aj v tomto roku, keď bude stavba definitívne odovzdaná do 
užívania. Napriek tomu veľa z vás si určite, rovnako ako my, vydýchla, 
keď z hradu v druhej polovici januára bola demontovaná chcená/
nechcená dominanta roka 2022 – žeriav. Tento veľký pomocník tu 
s nami bol od mája a vďaka nemu sa nám podarilo na horný hrad 
v relatívne krátkom čase vyniesť množstvo ton materiálu. Rovnako 
smerom dole putovalo veľa odpadu a sute zo stavby. Spomeniem len 
ako príklad drevené trámy na strop v rytierskej sále vážili viac ako 9 
ton. Neviem si predstaviť, že by sme ich vynášali ručne, za plnej pre-
vádzky, k západnému palácu. Toto všetko je však už za nami. V paláci 
prebiehajú ešte práce na osvetlení, montujú sa kľučky a mala by pri-
budnúť zeleň na tzv. „zelenej streche“. Po kolaudácii, pevne veríme, 
že sa tak udeje koncom apríla, tak tento priestor bude môcť privítať 
svojich prvých návštevníkov. Zatiaľ ešte bez inštalovanej expozície. Jej 
inštalácia je plánovaná na mesiac júl. Pevne verím, že sa nám to podarí 
stihnúť. V tomto procese sú však, paradoxne, najviac nevyspytateľné 
administratívne procesy pri verejnom obstarávaní. 
Na hrade sa však nezastavili činnosti ani čas len v priestore západného 
paláca. Napriek tomu, že ten je ešte pre verejnosť zatvorený, hrad sme 
pre návštevníkov otvorili už 11. a 12. februára. Hrad aj v tomto chlad-
nom období má svoje čaro. Prví prichodiaci mohli ochutnať varené 
víno u Ovocinára Hrehora zo Skalice ako aj v hradnom bufete. A, sa-
mozrejme, mohli si pozrieť aj nové priestory horného hradu. 
V severnom paláci (západné krídlo – to, 
ktoré je priamo nad obcou), sme pokračovali 
v prácach v priestore palácovej pivnice. Do-
robili sa výplne okien v západnej a severnej 
stene. Súčasne bola zrealizovaná vápenná 
liata podlaha v druhej miestnosti. Tu musím 
pochváliť svojich kolegov, ktorí na základe 
schválenej metodiky Krajského pamiatko-
vého úradu z Trenčína začali ako vôbec prví 
na Slovensku realizovať tento typ podlahy. 
Proces to bol dlhšie trvajúci, aj keď samotná 
práca na riešení podlahy trvala niečo okolo 
štyroch dní. Už v roku 2021 sa obaja zúčastni-
li na workshopu na hrade Uhrovec, ktorý bol 
venovaný výskumu a postupom prác pri liatí 
tejto podlahy. Nasledovne zrealizovali vlast-
né vzorky v priestore paláca. Vyskúšali sme 
tvrdosť a po predložení žiadosti s popisom 
postupu, nám práce boli v roku 2022 schvále-
né. Dnes tak môžeme povedať, že po hradnej 
kaplnke má hrad Beckov už druhý komplet-
ne uzavretý priestor (steny, dvere a okná), 
ktorý vie slúžiť návštevníkom. Tento rok by 
sme od mája do augusta radi v týchto prie- Mgr. Peter Pastier  

riaditeľ Hrad Beckov, n.o.



liansko. Štáty Dohody bojovali proti Ústred-
ným veľmociam, tu hlavnú úlohu hralo Ne-
mecké cisárstvo a Rakúsko-Uhorsko, neskôr sa 
k nim pripojilo Turecko a Bulharsko. Legionári 
si medzi sebou tykali bez rozdielu hodností 
a oslovovali sa brat, bratia.
Československé légie vznikli najskôr v Rus-
ku, kde ich základ na začiatku vojny tvori-
la spočiatku už v roku 1914 Česká družina 
(v nej 12 Slovákov), boli to občania Rak-
úsko-uhorskej monarchie. Z tejto druži-
ny a postupne z dezertérov a zajatcov Ra- 
kúsko-uhorskej armády (do leta roku 1917 
ich bolo v ruských zajateckých táboroch už 
viac ako 200 000 Čechov a Slovákov), vzni-
kali ďalšie a ďalšie roty a pluky legionár- 
skej armády v Rusku, až do celkového počtu 
viac ako 72 000 bojovníkov – dobrovoľníkov.                                                                         
Iná situácia vzniku légií bola vo Francúzsku, 
kde najskôr vznikla česká dobrovoľnícka rota 
NAZDAR, pomenovaná podľa českého po-
zdravu, ktorým sa vojaci zdravili, a postupne 
sa k nej pridávali dobrovoľníci z radov ame-
rických emigrantov Čechov a Slovákov a ra- 
kúsko-uhorských zajatcov zajatých v Srbsku, 
čiastočne aj v Taliansku, a neskôr už ako le-
gionárov prevelených do Francúzska. Francúz-
skych legionárov Čechoslovákov bolo menej 
ako ruských. Celkove išlo o viac ako 10 000 
dobrovoľníkov.
Légie v Taliansku vznikali hlavne zo zajatcov 
a zbehov z rakúsko-uhorskej armády, ktorí 
dobrovoľne vstúpili do legionárskeho vojska. 
Celkove ich bolo menej ako 20 000. Treba ešte 
podotknúť, že v Taliansku vznikli po doho-
de gen. M.R. Štefánika s talianskou vládou aj 
pracovné oddiely z rakúsko-uhorských zajat-
cov Čechov a Slovákov, ktorí nevstúpili dob-
rovoľne do légií. Ich počet stúpol až na viac 
ako 22 000 zajatcov, ktorí budovali zákopy a 
iné obranné zariadenia pre taliansku armádu. 
Neskôr sa stali v roku 1918 spolu s legionármi 
základom československej armády v Taliansku.
„Čechoslováci si vydobyli na Sibíri, vo Francii 
a v Taliansku svoje práva na samostatnosť.“
Raymond Poincaré, francúzsky prezident na paríž-
skej mierovej konferencii 18.-21. januára 1919.

Viliam KLECH
Viliam KLECH (20.9.1885 Beckov – 25.8.1969 
Beckov) uvádzaný v legionárskych záznamoch 
aj ako Vilém, kmeňové číslo 76.587, náš bec-
kovský rodák. Dobrovoľník – legionár, prísluš-
ník 7. roty, 12. československého streleckého 
pluku s čestným názvom Pluk M.R. Štefánika, 
ktorý patril do III. streleckej divízie Českoslo-
venského vojska na Rusi. Veliteľom divízie bol 
generál Lev Prchala.
Viliam Klech sa narodil 20. septembra 1885 
v Beckove ako syn Jakuba Klecha a Márie Kle-
chovej, rod Želiarovej. Pochádzal z roľníckej 
rodiny,  po absolvovaní obecnej školy v Becko-
ve (v maďarskom jazyku) sa vyučil u Lonského 
v Trenčíne za strojného zámočníka. Základnú 
vojenskú službu si odkrútil u 71. pešieho pluku 
v Trenčíne ako infanterista (pešiak) v rokoch 
1903 až 1906. Počas ôsmich rokov do začiatku 
I. svetovej vojny pracoval ako strojný zámoč-
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 PROLÓG
V júni tohoto roka uplynie 109 rokov od osud-
ných výstrelov v Sarajeve, ktoré odštartovali 
vojnovú vravu, akú dovtedy naša planéta ne-
poznala. 70 miliónov vojakov 34 štátov sveta 
stálo proti sebe na rôznych frontoch tohoto 
globálneho konfliktu. Medzi nimi aj viac ako 
1,5 milióna Čechov a viac ako 400 000 Slo-
vákov v cisárskej armáde Rakúsko-Uhorska. 
Mnohí z nich sa nikdy nevrátili domov z Veľkej 
vojny a na vojenských cintorínoch v ďalekej 
cudzine odpočívajú ich kosti. No mnoho bolo 
aj tých, čo prežili. Medzi nimi sú aj naši bec-
kovskí rodáci. A o tých bude táto séria člán-
kov. Zároveň v nich chcem vyjadriť vďaku, 
hold a úctu všetkým tím našim rodákom, ktorí 
s nasadením vlastného života bojovali za našu 
svojbytnosť, našu slobodu a za novú republi-
ku, za Československo.

 LEGIONÁRI
Desiatky tisíc dobrovoľníkov, neskôr ozna-
čovaných ako legionári, sa obrovskou mie-
rou podieľali na samotnom vzniku Česko-
slovenskej republiky v roku 1918. Ba čo viac, 
ich niekoľkoročná bojová činnosť na všetkých 
hlavných frontoch prvej svetovej vojny hlbo-
ko podporila myšlienku zrodu a vytvorenia 
prvého spoločného demokratického štá-
tu Čechov a Slovákov. Myšlienku, ktorou sa  
tieto dva veľmi blízke národy chceli vymaniť 
z područia Rakúsko-Uhorska, a tak ukončiť 
stáročnú nadvládu habsburských a uhorských 
panovníkov v zemiach českých a na Slovensku. 
Železom a krvou bola vydobytá samostatnosť 
československá. Medzi týmito tisíckami bojov-
níkov – dobrovoľníkov bolo 16 (sú o nich do-
stupné záznamy) našich beckovských rodákov, 
ktorí boli príslušníkmi ruských, talianskych a 
francúzskych légií. Boli to vtedy väčšinou mla-
dí chlapci, niektorí slobodní, iní už ženatí otco-
via rodín. Ale boli nebojácni a odhodlaní. Veď 
boli dobrovoľníci.
Československý legionár bol vojak dobrovoľ-
níckej armády, ktorá bojovala v I. svetovej 
vojne na strane Trojdohody. Trojdohoda za-
hŕňala hlavné mocnosti Veľkú Britániu, Fran-
cúzsko a Rusko, ďalej Srbsko a Japonsko. Tiež 
USA. A neskôr sa k nej pripojilo neutrálne Ta- 

Malí hrdinovia veľkej vojny • Legionárska odysea beckovských rodákov
ník, stihol sa oženiť a s manželkou Štefániou, 
rodenou Sabatkovou (23.4.1895–16.12.1975) 
mal už prvú dcéru Valériu.
Prvá svetová vojna, nazývaná aj Veľká vojna, 
začala 28. júla 1914 napadnutím Srbska Ra- 
kúsko-Uhorskom. Aj Vilko Klech musel naru-
kovať. Hneď 1. augusta 1914 nastúpil ku svoj-
mu „kádru“ 71. pešiemu pluku do Trenčína, do 
Fridrichových kasární. 71. peší pluk, vo vojen-
skej hantírke IR 71, patril do zostavy 7. pešej 
brigády, 4. pešej divízie V. armádneho zboru 
a bol v plánoch vojenského velenia určený pre 
boj v Haliči. 71 IR po krátkom výcviku a prí-
sahe už 8. augusta odchádza vojenskými eša-
lónmi na Ruský front do Haliče. Hneď počas 
prvých bojov o mesto Lublin a tiež Ľvov pluk 
mal veľké straty – mŕtvych, ranených, zajatých 
a nezvestných vojakov.
V tom čase pri bojoch o mestečko OPATOV sa 
pri obci MNĚCHOD 8. novembra 1914 dostal 
do ruského zajatia aj náš vojak Vilko Klech. 
Kozáci chudákov zajatcov najprv o všetko, 
čo mali pri sebe, obrali. Ten, kto si nezachrá-
nil aspoň lyžičku, musel jesť kašu, ktorou ich 
kozáci občas kŕmili, z dlaní alebo z čiapky 
rukami. Ani ešus šálky im nenechali. Najskôr 
ako zajatec skončil Vilko v DÁRNICI pri Kyjeve 
v sústreďovacom ruskom zajateckom tábore. 
Trvalo sedem týždňov, než sa peším pocho-
dom dostal z miesta zajatia k nemenovanej 
železničnej stanici, kde kozáci zajatcov nahnali 
do dobytčích vagónov a dopravili do Dárnice. 
Dárnica bola jedným z najhorších zajateckých 
táborov v európskej časti Ruska, ohromne pre-
plnená, zlá hygiena, nedostatok stravy, týfus, 
dyzentéria a iné choroby; úmrtnosť aj viac ako 
tisíc zajatcov denne. Kto prežil, ten musel mať 
veľkú vôľu žiť. Odtiaľto Rusi zajatcov rozdeľo-
vali a posúvali do ďalších zajateckých táborov 
po celom Rusku. Tu Vilko Klech znášal ťažké 
podmienky do začiatku roka 1915. Niekedy 
koncom jari 1915 previezli Rusi tisíce zajatcov 
vlakom cez Jaroslav, Čeljabinsk a Omsk do No-
vonikolajevska na Sibíri. V druhej polovici roka 
1915 sa dostal spolu s inými Slovákmi do zaja-
teckého tábora v Omsku. 
Tak Vilko skončil v Samarskej gubernii v zaja-
teckom tábore v Omsku. Keďže bol vyučený 
ako strojný zámočník, hneď tu našiel uplatne-
nie. Omsk bol vtedy už veľké stotisícové mes-
to na Sibíri, s množstvom strojárskych fabrík 
a zbrojoviek, ktoré vyrábali hlavne pre front. 
Zároveň bol zajatecký tábor veľkou zásobár-
ňou pracovných síl pre tieto fabriky. Ruskí ro-
botníci bojovali na frontoch. Tu náš zajatec, 
ktorému sa trochu zlepšili životné podmienky 
– mal viac peňazí (Rusi za prácu zajatcom pla-
tili), a to znamenalo aj viac jedla a čiastočne 
aj voľný pohyb v meste. Aj prístup k zajatcom 
slovanského pôvodu zo strany Rusov bol mier- 
nejší ako k zajatým Nemcom, Maďarom, Rak-
úšanom. V tomto období, v auguste 1918 
a behom nasledujúcich týždňov, sa dostala 
pod kontrolu legionárov podstatná časť sibír-
skej magistrály, vrátane Omska, čo umožnilo 
voľný prejazd vlakov s legionármi do prístavu 
vo Vladivostoku.
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Vilko v Omsku pracoval v strojárskej fabrike 
až do roka 1918, kedy sa 30. augusta prihlá-
sil ako dobrovoľník do Československých lé-
gií. Bol najskôr zaradený do Omskej zbornej 
stanice, čo bola vojenská báza Českosloven-
ských légií pre tzv. novobrancov. Tu vyfasoval 
nový mundúr brjuky – nohavice s opaskom, 
rubašku – blúzu, furažku s lentočkou – vojen-
skú čiapku s bieločervenou stužkou na leme 
(označenie legionárov), sapogy – čižmy, šinel 
– dlhý vojenský plášť, palatku – stanový dielec 
z nepremokavého plátna, kotelku – ruskú vo-
jenskú poľnú misku, sumky na patróny, poľnú 
lopatku alebo sekerku, miešok – vojenský vak, 
onuce. Všetko ruské veci z bývalých ruských 
armádnych skladov, ktoré legionári buď do-
stali ešte za vlády Kerenského od Ruska, alebo 
neskôr aj ukoristili. Vintovky – flinty a náboje 
hneď legionári nefasovali, pretože ich bol ne-
dostatok. Dostali ich až na ostrých streľbách 
na cvičisku a potom pred bojom, ale už natr-
valo. Po tvrdom výcviku (nie však takom, ako v 
rakúsko-uhorskej armáde, kde prevládal tvrdý 
dril a telesné tresty) bol Vilko už ako legionár 
20. septembra 1918 zaradený do bojových for-
mácií ako strelec.
Najskôr do 1. roty prvého záložného pluku, 
potom 25. septembra 1918 bol prevelený do 
3. pešieho pluku pod právomoc jeho veliteľa 
ako stráž štábu pluku. Už 3. októbra 1918 
prešiel do novovytvoreného 12. pešieho plu-
ku, 4. roty a 7. novembra 1918 do 7. roty to-
hoto pluku, ktorá vznikla prečíslovaním zo 4. 
roty. 7. októbra 1918 bol pluk premenovaný 
na 12. strelecký pluk. Tu slúžil až do 27. júla 
1919. Počas tejto aktívnej služby sa zúčastnil 
mnohých ťažkých a krvavých bojov aj proti 
ruskej Červenej armáde, aj proti rôznym ge-
rilovým skupinám na západnom (uralskom) 
i na východnom (vladivostockom) fronte. Od 
25. septembra 1918 bránil úsek magistrály ako 
príslušník 3. pluku 1. str. divízie v priestore de-
diny Andrasivka proti Čapajevovej divízii (ruskí 
červenoarmejci). Boli to veľmi ťažké a krvavé 
boje. Tu veľa jeho kamarátov legionárov pad-
lo. Ale Vilko prežil. 20. novembra 1918, kedy 
bol Vilko už po prevelení do 12. str. pluku, bol 
pluk premenovaný v dôsledku reorganizácie 
divízie na 2. pochodový prápor, stiahnutý z 
frontu do obce Kamyšlovo na odpočinok. 11. 
decembra 1918 bol rozkazom veliteľa divízie 
gen. L. Prchalu 2. pochodový prápor doplne-
ný IV. pochodovým práporom z 5. čsl. divízie 
a 12. strelecký pluk bol znovu obnovený. 1. 
januára 1919 Vilkov 12. strelecký pluk opus-
til Kamyšlovo a zostal ako záloha pri ochra-
ne magistrály v stanici Jegoršino. 24. januára 
1919 III. strelecká divízia, rozkazom hlavného 
veliteľa Čsl. vojsk na Rusi generála J. Syrové-
ho, dostala za úlohu chrániť úsek magistrály 
od stanice Ačinsk – Marijinska po Nižneudinsk, 
celkove 960 km. V tom čase Vilkov 12. strelec-
ký pluk bránil pred nájazdmi červenoarmejcov, 
ale i miestnych tzv. partizánov (gerilové bandy, 
ktoré prepadávali čsl. vojenské transporty, ale 
aj miestnych mužikov v dedinách a osadách) 
časť magistrály v úseku Ačinsk – Krasnojarsk – 
Kansk. V Krasnojarsku bolo sídlo III. streleckej 
divízie a štáb pluku. Tu Vilko slúžil a bojoval 
proti červeným aj v ťažkých podmienkach si-
bírskej zimy, mrazy až – 40°C a viac, až do leta 
1919, kedy bol poslaný do nemocnice 9. júla 

1919 s podozrením na gastritídu. No v bojoch 
nikdy nebol ani čo len ľahko ranený. Vojenská 
lekárska komisia pri 3. čsl. vojenskej nemocnici 
v Krasnojarsku nakoniec rozhodla 11. júla 1919 
o hospitalizácii a liečení v 3.čsl. vojenskej ne-
mocnici v Krasnojarsku. 9. októbra 1919 roz-
hodla voj. lekárska komisia o diagnóze – chro-
nická gastritída a legionár Vilko bol preradený 
k tzv. neradovej službe. Mohol byť zaradený 
do strážnej služby alebo pracovať v zbrojárskej 
dielni, ktorú mal zriadenú každý legionársky 
ešalón v jednom z vagónov.
Keďže už v tom období odchádzali transporty 
československých legionárov z Vladivostoku 
domov do vlasti, veliteľ divízie rozhodol aj o 
evakuácii legionára Viliama Klecha domov do 
Československa. Tak v pondelok 27. októb-
ra 1919 Vilko nastúpil vo Vladivostoku spolu 
s ďalšími 1076 legionármi na palubu japon- 
skej lode CAPETOWN MARU (výtlak 9100 
ton). Parník vyplával v noci. Smer EURÓPA. 
Loď sa plavila po trase Vladivostok – Nagasa-
ki – Honkong – Saigon – Singapúr – Kolombo 
– Džibuti – Suez – Port Said – Marseille. Celý 
transport pozostával z invalidov a chorých 
legionárov, ktorých lekárska vojenská komi-
sia zaradila k prednostnému návratu domov. 
Vilko Klech bol rozkazom veliteľa transportu 
zaradený na lodi do tzv. „komendy“ zámoč-
níkov spolu s ďalšími dvadsiatimi legionármi 
do lodnej zámočníckej dielne. Podobne ako aj 
ďalšie komendy – stolárska, strojnícka a iné. 
Všetci členovia komend boli počas celej plav-
by oslobodení od strážnej služby a služby 
v lodnej kuchyni. Legionári, i keď boli dobro-
voľníckou armádou, dostávali aj služné – žold. 
Podľa hodnosti a odslúžených rokov. V Rusku 
to bolo v rubľoch, na lodi počas transportu 
to bolo vo francúzskych frankoch. Strelec, to 
bol aj Vilko, dostával 60 frankov za mesiac + 
10 frankov mesačne za každý odslúžený rok 
v légii v Rusku. Loď, keďže to bol parník, za-
stavovala vo všetkých uvedených prístavoch, 
aby doplnila uhlie a vodu a zásoby potravín. 
Tak naši navrátilci po strastiplnom živote v za-
jatí, ale aj v légiách po viac ako piatich rokoch 
absolvovali cestu exotickou, pre nich doteraz 
nepoznanou cudzinou, od Japonska cez Vi-
etnam, Singapur, Cejlón až po Egypt. Plavba 
prebiehala za každého počasia, pri búrkach 
všetci dostali morskú chorobu. Raz loď štyri-
krát za sebou spustila lodnú sirénu, to zname-
nalo „Muž cez palubu!“ No japonskí námorníci 
do mora spadnutého legionára zachránili. 26. 
novembra 1919 po 30. dňoch plavby už boli 
v Džibuti. 5. decembra 1919 na 39. deň v Port 
Saide. Vo väčšine prístavov loď stála aj viac 
ako 2 dni, a tak legionári poznali aj na vlastnej 
koži kúsok exotiky. A tiež si mohli na miest-
nych trhoch čo to kúpiť na pamiatku, keďže 
mali franky, pretože na lodi dostali zálohovo 
vyplatenú časť služného. Až nakoniec zakotvili 
vo Francúzsku.
Plavba celkom aj so zástavkami trvala 48 dní. 
Do Marseille priplávala Capetown Maru 13. 
decembra 1919. Bratia legionári boli ubytova-
ní na 5 dní v kasárňach v Marseille. Veliteľom 
tohoto lodného transportu bol český legionár 
major Antonín Ulrich – Oborský. Zaujímavým 
faktom bola aj skutočnosť, že po dohode 
československej vlády s generálnym štábom 
Československej armády na Rusi dostali prá-

vomoc velitelia lodných transportov nakupo-
vať cestou v rôznych prístavoch za priaznivé 
ceny čerstvé potraviny pre legionárov, ale vo 
veľkých objemoch, aj zásoby napr. ryže, čaju, 
cukru, kondenzovaného mlieka, cestovín, mä-
sových a rybacích konzerv pre zásobenie ob-
čanov Československa. To robil každý veliteľ 
u všetkých transportov.
Ešte pred vyplávaním rozhodol už 16. júla 1919 
najvyšší veliteľ Československého armádneho 
zboru na Rusi generál Syrový, že bratia legi-
onári dostanú ako prejav vďaky velenia légií 
po ceste aj darček – prekvapenie. A tak pri za-
stávke v Singapure dostal každý bez rozdielu 
praktický darček – 5 kg balíček. Bolo v ňom  
4 kg zelenej kávy, 1/2 kg čaju a 1/2 kg rôznych 
korenín. Všetko v cene 30 frankov. Každý dob-
rovoľník nakoniec prevzal až po tri balíčky.
Z Marseille odišli legionári cez Francúzsko, 
Švajčiarsko a Rakúsko vlakmi do českej pohra-
ničnej stanice Horní Dvořiště, kde dorazili v so-
botu 27. decembra 1919. Odtiaľ pokračovali 
do Prahy, do Štefánikových kasární, kde strá-
vili 14 dní v karanténe. Bratia legionári Slováci 
boli prevelení potom koncom januára 1920 do 
kasární československého vojska v Trenčíne. 
Tu 29. marca 1920 podal Viliam Klech k Čes-
koslovenskému domobraneckému okresnému 
veliteľstvu v Trenčíne žiadosť o superarbitrá-
ciu zo zdravotných dôvodov. Začiatkom apríla 
1920 bol legionár Vilko KLECH zo zdravotných 
dôvodov demobilizovaný a vrátil sa do Becko-
va k svojej manželke Štefánii a dcérke Valérii. 
V rokoch prvej republiky pracoval ako strojný 
zámočník.
Medzitým sa mu narodilo ešte deväť detí. 
K dcérke Valike, ktorá bola neskôr vydatá Ma-
saryková, pribudlo ešte ďalších päť dievčat: 
Mária, vydatá Kročitá, Vilma, vydatá Racková, 
Jozefína, vydatá Hanáčková, po smrti man-
žela znova vydatá Keráková, Helena, vydatá 
Vavrová, Oľga, vydatá Masárová. A tiež štyria 
synovia: Milan, ženatý s Františkou, volali ju 
Francka, rodená Vartová, Viliam – zomrel mla-
dý, Jozef, ženatý s Helenou, volali ju Ilonka, 
rodená Vavrová, Eduard, ktorého všetci volali 
Edo alebo Edko, zostal slobodný. Ďalších päť 
detí zomrelo manželom Klechovcom ako no-
vorodenci. 
V päťdesiatich a šesťdesiatych rokoch praco-
val bývalý legionár Vilko Klech ako kováč v ko-
váčskej dielni beckovského družstva. Zomrel 
25. júla 1969 a je pochovaný spolu s manžel-
kou Štefániou, zomrela 14. decembra 1975, na 
rímsko-katolíckom cintoríne v Beckove. Mys-
lím, že si tento náš rodák zaslúži aspoň malič-
kú tabuľku na svoj náhrobok s textom: BOJO-
VAL AKO RUSKÝ LEGIONÁR – DOBROVOĽNÍK 
V ROKOCH 1918–1919 ZA NOVÉ ČESKOSLO-
VENSKO. Ivan Ondrejovič
Zdroje: Digitální knihovna VHÚ Praha: Poslužný spis 
legionára Viliama Klecha • Digitální knihovna Kra-
merius Praha: Historie 12. čsl. střeleckého pluku M.R. 
Štefánika • Jiří Fidler: Dějiny československých legií 
v datech • Milan Mojžiš: Československé légie 1914–
1920 • Časopis Československé obce legionářské, Směr 
špeciál: Transporty z Ruska.
Foto: Legionár Viliam Klech so svojimi synmi Milanom 
a Eduardom v čase ich vojenskej základnej služby. S 
láskavým zvolením pani Oľgy Bánovskej, vnučky 
legionára Viliama Klecha.
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Netradičné zeleniny 
v našej kuchyni

Zuby múdrosti

Tretie moláre, tzv. osmičky, sú najvariabil- 
nejšie zuby v ústnej dutine. Erupcia zubov 
múdrosti do ústnej dutiny prebieha medzi 
17.–30. rokom života. Môžu sa prerezať aj 
skôr alebo oveľa neskôr, no ideálne je, keď sa 
prerežú ľahko a bez komplikácií.
Zuby múdrosti majú veľmi často atypické 
tvary korunky aj koreňov, a tak sa stáva, že 
sa jednoducho nezmestia tam, kam by mali, 
neprerežú sa (sú retinované) alebo je len pre-
rezaná časť korunky (zub je semiretinovaný), 
časť je krytá sliznicou (operculum) a vzniká tu 
habituálne nečisté miesto, ktoré podmieňuje 
bakteriálne osídlenie, tvorbu povlaku a ku- MDDr. Matúš Gašpar, MPH 

dentoalveolárny chirurg

muláciu zvyškov potravy. Všetky tieto faktory 
prispievajú ku vzniku lokalizovaného zápalo-
vého procesu, až môže vzniknúť opuch, hni-
sanie, začervenanie okolitej sliznice spojené 
s bolestivosťou; ak nemajú dostatok miesta 
na prerezanie, vzniká tlak okolitých štruktúr, 
ďalej môže vzniknúť sťažené otváranie úst, 
problémy s prehĺtaním, bolesti hrdla či ucha. 
V ťažšom prípade sa môže objaviť opuch 
lymfatických uzlín, bolesť, opuch príslušnej 
polovice tváre, zvýšená teplota, bolesti hlavy, 
malátnosť, zápal sa môže dostať do okolitých 
anatomických štruktúr a vzniknúť nebezpeč-
ný okoločeľustný zápal. 
Dôležité je klinické vyšetrenie pacienta – 
anamnéza, správna diagnostika – na základe 
RTG snímky zhodnotíme stav aktuálneho pre-
rezania, polohu, kazovú aktivitu, patologické 
zmeny; detailnú polohu a vzťah k nervovému 
kanálu v sánke a k prínosovej dutine v hor-
nej čeľusti je dôležité doplniť CBCT (3D RTG). 
Pretože sa zub múdrosti nachádza v blízkosti 
anatomických štruktúr, extrakciu by mal vy-
konávať skúsený chirurg.
Ak sa prerezali zuby múdrosti do dutiny úst-
nej bez problémov, ľahko, a podarilo sa im 
zaradiť do zubného oblúka, treba sa o ne 
starať ako o zvyšok chrupu a užívať si zdravé 
zuby (kefka–pasta–ráno–večer).

Hromnice
Od Troch kráľov po Hromnice sa uzatvára ob-
dobie Vianočné a nastáva akási doba medzi 
zimou a obdobím jari, čas boja svetla a tmy. 
Dalo by sa povedať, že prichádzame do svet-
la. Víťazstvo svetla nad tmou ale nie je sa-
mozrejmosťou. Morena sa drží vlády zubami-
-nechtami a Vesna je ešte slabá. Príchod jari 
je sprevádzaný búrkami, hromobitím.
A nie je v tom nik iný než Perún. Boh hromu, 
ktorému už podľa názvu tieto sviatky patria. 
Nový život prichádza za veľkého hromobitia. 
Perún svojim hromom oslobodzuje zem od 
zimy. 
Hromnice patria ku skupine svetlo-slávnych 
sviatkov a vyvrcholia obdobím Veľkej noci. 

AS

Ľudia zvykli páliť sviečky, dávali ich do okien 
s modlitbami, aby ich príbytky boli ochrá-
nené pred ohňom, bleskom, pred hnevom 
Perúnovým. Svetlo bol opäť aj symbolom 
nádeje a nového života, prosbou, aby sa 
dni predlžovali a noci krátili „na Hromnice 
o hodinu více“. Ľudia zvykli vyjadrovať úctu 
zemi, klaňali sa jej, bozkávali zem, niektorým 
prácam (rúbanie, sekanie dreva) sa vyhýbali. 
Sekeru ako symbol Perúna na tento čas zatí-
nali do zeme, aby jej on, boh hromu, svojou 
silou požehnal a doprial zemi úrodnosť. Tie-
to obrady sa viažu väčšmi na obdobie pred-
kresťanské, no niektoré zvyky si uchovávame 
dodnes. 
V kresťanskom ponímaní sa oslavuje „Obe-
tovanie pána“ (do roku 1969 Očisťovanie 
Panny Márie) alebo príchod Ježiša do chrá-
mu v Jeruzaleme na 40. deň od jeho na-
rodenia. Počiatky tohoto sviatku siahajú do 
7. storočia v Ríme, kedy sa zaviedli sviečko-
vé sprievody, procesie. K týmto oslavám sa 
požehnávajú a pália v kostoloch i domoch 
sviečky, tzv. hromničky. Beckovčania si toho 
roku rovnako od 1. do 2. februára mohli dať 
vo farskom kostole (farnosť sv. Štefana kráľa) 
posvätiť svoju hromničnú sviečku – ako znak 
pokánia a očisty.
Svetlo spája rôzne tradície. Svetlo oživuje.

Portulaka zeleninová – šrucha zeleninová
Rastlina, ktorú už poznali aj v starovekom 
Egypte, no u nás je takmer neznáma ako uži-
točná zelenina alebo liečivka. Skôr je známa 
ako burina, ktorá býva nočnou morou niek-
torých záhradkárov.
Pôvod tejto rastlinky nie je presne určený, od-
borná literatúra uvádza, že pochádza z Gréc-
ka, ale možno i z Číny (Himaláje). Poznali ju už 
Egypťania a dokonca aj severoamerickí indiá-
ni. Pravdou je však, že momentálne je rozšíre-
ná po celom svete viac-menej ako burina. No 
sú oblasti v Európe, kde ju dokonca poznajú 
a pestujú aj ako výbornú a užitočnú zeleninu. 
Tam, kde ju poznajú v kuchyni, sa radí medzi 
kultúrnu zeleninu.
Latinský názov Portulaca oleracea, je jedno-
ročná rastlina, listy sú zelené, stonky červen-
kasté, kvety prevažne žlté. Stonka aj listy sú 
sukulentné (zadržujú vodu a rastlina dokáže 
prežiť aj dlhšie obdobie sucha). Jedlé sú listy, 
stonky, kvety a dokonca aj semená. Možno ju 
dopestovať výhradne zo semienok, vysieva sa 
od marca do konca apríla. 
Okrem priaznivých nutričných vlastností má 
šrucha aj medicinálne účinky a používa sa 
v ľudovom liečiteľstve. Šrucha je výbornou 
zásobárňou vitamínov a minerálnych látok. 
Obsahuje hlavne vitamín C, E, B1, B2, B3, 
provitamín A, množstvo vápniku, zinku, ďa-
lej fosfor, horčík, železo a dokonca aj omega 
3-mastné kyseliny. Používa sa čerstvá rastlina 

alebo čerstvo vylisovaná šťava, nesuší sa.
Účinky: Významná je v ľudovom liečiteľstve 
u východných národov, hlavne v čínskej me-
dicíne sa používa vo forme odvaru z listov 
a stoniek na zlepšenie imunity a dokonca 
pôsobí aj proti starnutiu buniek. Tiež možno 
prikladať čerstvú rastlinu na rany a popále-
niny – urýchľuje hojenie rán. Účinkuje aj pri 
poštípaní hadom alebo hmyzom. V kuchyni, 
najmä v Nemecku, Francúzsku, v Grécku, ale 
i v arabskom svete, v Ázii a v Mexiku sa po-
užíva na prípravu šalátov aj v zmesi s inou 
zeleninou, môže sa použiť ako špenát, do 
polievok a omáčok, tiež do nátierok.
Recept na šalát zo šruchy
Zoberte 3 hrste šruchy, 1 červenú cibuľu, 3 
paradajky, trocha pažítky, 3 lyžice kvalitné-
ho olivového oleja, balzamikový ocot, štipku  
čierneho mletého korenia, soľ podľa chuti. 
Šruchu potrhajte na menšie kúsky, rajčiny 
pokrájajte na osminky, cibuľu na kolieska. 
Zmiešajte v sklenenej miske, pridajte olej, 

Ivan Ondrejovič

zakvapnite balzamikom, okoreňte, posoľte. 
Znovu premiešajte. Podávajte k mäsovým 
jedlám alebo len tak s tmavým cereálnym pe-
čivom. DOBRÚ CHUŤ.

Zdroje: Internet, časopis Dům a zahrada.



15Február - 2023

Vyhrali sme žiacky turnaj v Trenčíne

Beckov - Víťaz turnaja v Púchove

Dňa 8. januára 2023 sa uskutočnil v Mests-
kej športovej hale v Trenčíne turnaj starších 
žiakov U15 poď záštitou ObFZ Trenčín. Na 
turnaji pod vedením trénera Pavla Kapka a 
vedúceho mužstva Erika Budaya obsadili ži-
aci OŠK Slovan Beckov krásne 1. miesto, keď 
iba raz zaváhali po remíze so Skalkou nad Vá- Vladimír Školár

Vladimír Školár

Na fotografii vidíte hráčov Beckova - víťa-
zov turnaja U15 ZsFZ v Púchove. Zápas sa 
konal 21. januára 2023. Za najlepšieho hráča 
turnaja bol vyhlásený Matej Podhorský. 
Krásny úspech – gratulujeme!
Konečné poradie:
1. ObFZ Trenčín, 2. ObFZ Prievidza, 3. ObFZ 
Senica, 4. ObFZ Dun. Streda, 5. ObFZ Nitra, 
6. ObFZ Trnava, 7. ObFZ Galanta, 8. ObFZ 
Topoľčany, 9. ObFZ Levice, 10. Nové Zámky, 
11. Komárno, 12. Pov. Bystrica
Najlepší hráč: Matej Podhorský (ObFZ Tren-
čín) • Najlepší brankár: Adam Mošať (ObFZ 

Domáce zápasy mužov sa budú odohrávať na 
ihrisku OŠK Slovan Beckov.

hom. Okrem 1. miesta na turnaji si vybojovali 
najlepšieho strelca turnaja, s rovesníkom z 
Bošáce strelili zhodne po 6 gólov. Najlepšie 
sa darilo nášmu Matejovi Podhorskému.

Výsledky nášho mužstva so strelcami gólov: 
Trenčianske Stankovce - Beckov 0:2, góly - 
Podhorský 2 • Bošáca - Beckov 0:2, góly Pod-
horský 2 • Beckov - Skalka 1:1, góly Šicko • 
Nemšová - Beckov 1:3, góly Šicko 2, Buday • 
Beckov - Podolie 4:0 góly Buday 2, Podhorský 
2.

Konečná tabuľka turnaja žiakov U15: 

Futbalové zápasy OŠK
jarná časť

Hodnotiaca schôdza 
PZ Hurban Beckov

Senica) • Najlepší strelec: Leon Eduardo Vlha
ObFZ Trenčín reprezentovali hráči: Matej 
Zábora, Gabriel Zamec (Bošáca), Frederik 
Vavrúš, Sebastian Belaj (Tr. Stankovce), Matej 
Podhorský (Beckov), Andrej Švančarek (Skal-
ka nad Váhom), Šimon Papala, Filip Koreň 
(Bošáca), Štefan Herák (Podolie), Nikolas Va-
vruš, Martin Kopelán (Tr. Stankovce), Samuel 
Svedek, Vadym Prozorov (Nemšová), Patrik 
Ivana (Beckov).
Tréner: Igor Gúčik.

Dňa 18. februára 2023 o 9.30 hod. v zasa-
dačke Obecného úradu v Beckove sa konala 
hodnotiaca členská schôdza PZ Hurban Bec-
kov. Prítomných na schôdzi privítal predseda 
Miroslav Uherčík, hospodárenie za uplynulú 
sezónu 2022 / 2023 predniesol poľovníc-
ky hospodár Pavol Hladký, pokladník Karol 
Nedbal a tajomník Ing. Ján Pavlovič. Záro-
veň predniesli víziu činnosti zduženia počas 
poľovníckej sezóny 2023 / 2024. 
Ako najlepší poľovníci v činnosti PZ boli vy-
hodnotení 1. Ing. Lukáš Pavlovič, 2. Marek 
Čaňo a 3. Michal Čaňo, ktorí si z rúk pred-
sedu prevzali vecné dary. Za čakateľov na 
členstvo boli prijatí Miloš Jaroščiak – garant 
Jaroslav Čaňo, Mário Pavlík – garant Michal 
Čaňo. 
V tomto roku sa dožívajú životných jubileí: 
Dipl. Ján Smetana – 80 rokov, Ján Tekula – 50 
rokov. 

Spolupráca medzi združením a občanmi obce 
bola vyhodnotená ako veľmi dobrá a bez zá-
vad. Africký mor ošípaných (AMO), podľa 
vzoriek v katastri obce sa momentálne ne-
nachádza (ani sa doposiaľ nevyskytol) a na-
riadené opatrenia sa plnia. Tiež besnota náš 
chotár ešte nezasiahla. 
Vážení občania, blížia sa mesiace marec a ap-
ríl, a s tým aj kladenie mláďat zveri. Preto je 
lepšie nevstupovať pri vychádzkach do prí-
rody do súvislých porastov lesov ako aj do 
súvislých trávnatých porastov. Pri tom psíkov 
treba mať na vodítku, hlučne sa nesprávať, 
aby nedochádzalo k zbytočným stratám na 
mláďatách zveri, a tiež aby nedochádzalo 
k plašeniu diviačej zveri, ktorá sa rozptýli, 
a tým sa môže preniesť AMO do inej časti 
chotára. PH a LP
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Prehľad podujatí na Hrade Beckov • február - marec 2023
• 25. – 26. február 2023 
 Potulky Beckovom 
Posledný februárový víkend vychádzku na 
hrad spestrí pátracia hra o hradnej histó-
rii, dobové hry a isto zahreje aj varené víno. 
Upozorňujeme, že západný palác je naďalej 
pre verejnosť neprístupný, ďakujeme za po-
chopenie.
• 4. – 5. marec 2023 
 Kráľovné a slúžky 
Pri príležitosti MDŽ nahliadneme do života 
stredovekej ženy prostredníctvom pátracej 
hry, v ktorej sa dozviete nielen o významných 
uhorských kráľovnách, ale taktiež chudob-
ných špiónkach. Do každodenného života 
stredovekej ženy vám isto pomôže nahliad-
nuť krajčírska dielňa. MDŽ na Beckovskom 
hrade sa ani tento rok nezaobíde bez dobré-
ho vína od Ovocinára Hrehora. Šoféri sa budú 
môcť zas zohriať pre dobrej káve či čaji a isto 
si na svoje prídu aj deti v šermiarskej aréne či 
iných aktivitách. Dámy platia len symbolické 
vstupné a čaká ich aj drobný darček v podobe 
bylinkového čaju. Upozorňujeme, že západný 
palác je naďalej pre verejnosť neprístupný, 
ďakujeme za pochopenie.

• 11. – 12. marec 2023 
 Komu patril hrad
Druhý marcový víkend sa pozrieme v pátra-
cej hre na zúbok niekdajším vlastníkom hradu 
– rodu Stiborovcov a Bánfiovcov, ale taktiež 
osudom hradu v nasledujúcich storočiach. 
Prečo získal Beckov práve poľský šľachtic? 
Ako s Beckovom súvisí rodina Révaiovcov 
a kto vlastne hrad postavil? Nebudú chýbať 
sprievodné aktivity pre deti aj dospelých, ko-
mentované prehliadky a remeselná výroba. 
Upozorňujeme, že západný palác je naďalej 
pre verejnosť neprístupný, ďakujeme za po-
chopenie.
• 18. – 19. marec 2023 
 Návšteva kráľa Žigmunda
Presne pred 635 rokmi a dvoma dňami hrad 
Beckov navštívil uhorský kráľ a budúci ci-

sár svätej rímskej ríše nemeckého národa, 
Žigmund Luxemburský. Pri tejto príležitosti 
nahliadneme do života tohto výnimočného 
a energického panovníka. Tešiť sa môžete 
aj na rytierske úlohy, disciplíny a výcvik pod 
aktovkou skupiny Vir Fortis, na konci ktorých 
budú Deti pasované za rytierov. Upozorňuje-
me, že západný palác je naďalej pre verejnosť 
neprístupný, ďakujeme za pochopenie.
• 25. – 26. marec 2023 
 Víkend s J.R.R. Tolkienom
Druhý ročník podujatia venovaný fantastic-
kému spisovateľovi fantastiky a jazykovedco-
vi, J.R.R. Tolkienovi. V sobotu aj v nedeľu sa 
môžete tešiť na viacero hier a aktivít pre deti, 
ktoré ich uvedú do tvorby tohto významného 
spisovateľa a jazykovedca, ale niektoré budú 
isto výzvou aj pre naslovovzatých odborní-
kov. Okrem dobrodružnej pátračky a súťaže 
kostýmov nebude chýbať čítačka a rekon-
štrukcie slávnych bitiek Stredozeme, tema-
tické hry a súťaže, maľovanie na tvár či se-
minár správneho fajčenia fajkového tabaku. 
Gurmánov isto potešia špeciality stredozem-
skej kuchyne, športovcov napr. lukostreľba či 
šermiarska aréna. Upozorňujeme, že západný 
palác je naďalej pre verejnosť neprístupný, 
ďakujeme za pochopenie.
• Február – Marec 2023 
 Dve percentá na hrad
Od tridsiatych rokov, kedy sa začali na hrade 
prvé záchranárske práce, sa toho na hrade 
mnohé zmenilo. Od archeologických výs-
kumov, cez konzervovanie prastarých múrov 
až po obnovu jednotlivých priestorov hradu 
– gotickej kaplnky, v súčasnosti západného 
paláca s rytierskou sieňou a renesančný-
mi arkiermi. Obnova hradov je však zdĺhavá 
a finančne náročná práca, ktorú by sme bez 
pomoci iných nezvládli. Tento rok môžete 
pomôcť aj vy – darovaním 2% z vašich daní 
neziskovej organizácii Hrad Beckov. Peniaze 
získané z dvoch percent budú použité na ob-
novu a údržbu hradu.
• Celoročne 
 Hradná permanentka
Hrad otvorí svoje brány už o pár týždňov 
a tak ako každý rok, aj v 2023 pre vás pri-
pravujeme množstvo zaujímavých, tradičných 
aj celkom nových, programov. Vrátime sa 
do minulosti, preskúmame storaké remeslá 
a umenia a nazrieme aj na ďaleký východ. 
Oplatí sa nás preto navštíviť viac ako jeden-
krát. A aby sme vám to uľahčili, tento rok 
okrem predplatených vstupeniek pre rodiny 
či jednotlivca (vždy praktický darček) sme si 
pre rodiny s deťmi pripravili aj permanentky 
na 5 vstupov. Cena permanentky je 66 €, čo 

znamená, že 1 vstup máte zadarmo! Zakúpiť 
si ju môžete na OcÚ Beckov alebo v pokladni 
hradu počas úradných/otváracích hodín, ale 
taktiež mailom na info@hrad-beckov.sk.

Fašiangy na hrade

Fašiangy sa konali aj na hrade Beckov. Ná-
vštevníci si mohli vyrobiť masky a pochutnať 
na klobáskach a jaterniciach z Farmy Beckov, 
či domácich šiškách a guláši.


