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   Poslanci na  zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 20. 9. 2019 
schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.78/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 
zasadnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 28.6.2019 bez pripomienok.
uz.è.79/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie správu o výchovno-
vzdelávacej èinnosti ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove za šk. rok 2018/2019 
bez pripomienok.
uz.è.80/2019/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu o poda-
ných projektoch a realizácii projektov v obci.
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo podanie projektu z Nórskych fondov na 
rekonštrukciu západného paláca NKP Hradu Beckov.
uz.è.81/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Program odpadového hospo-
dárstva na roky 2016 - 2020 bez pripomienok.
uz.è.82/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontro-
lórky k hospodáreniu Obce Beckov za I. polrok 2019.
uz.è.83/2019/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie èerpanie rozpoètu 
Obec Beckov a èerpanie rozpoètu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov za 1. polrok 
2019 na vedomie s pripomienkou.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo správcovi dane z nehnute¾ností predložiś infor-
máciu o plnení výberu daní a riešení nedoplatkov na ïalšom zasadnutí obec-
ného zastupite¾stva.
uz.è.84/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky obce k Zmene rozpoètu obce è. 4  na rok 2019.
uz.è.85/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmenu rozpoètu obce na rok 
2019 è. 4 bez pripomienok.
uz.è.86/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Informatívnu správu 
o vykonaných kontrolách hl. kontrolórky obce za 1. polrok bez pripomienok.
uz.è.87/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś o zmenu 
ÚPN Obce Beckov z plôch urèených na po¾nohospodárske využitie na prie-
myselnú a  výrobnú zónu, o ktorú žiada p. Milan Hurtoò a ostatní spoluvlast-
níci  na pozemky par. è. 2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3, 2042, 2043, 
2041/2, 5092 v lokalite  pri bývalom Hydrostave Trenèianske Bohuslavice.
b) Obecné zastupite¾stvo súhlasilo s vypracovaním zmeny Územného plánu 
Obce Beckov pre žiadate¾a Milana Hurtoòa, Melèice - Lieskové 170, a ïalších 
spoluvlastníkov, nehnute¾nosti par. è. 2041/1, 2041/4, 1987/13, 2041/3, 
2042, 2043, 2041/2, 5092 preklasifikovaś z územia urèeného na po¾no-
hospodárske využitie na územie urèené na výrobnú zónu za podmienok, že 
územie bude využité na sklady, ¾ahkú výrobu a logistiku. Vzniknuté prevádzky 
svojou èinnosśou nesmú zaśažovaś životné prostredie a v rámci skladovania 
úplne vylúèiś procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácii produktov odpado-
vého hospodárstva a za podmienky, že žiadate¾ uhradí náklady na vypracova-
nie zmeny.
uz.è.88/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. Jána 
Pienèáka, bytom Beckov è. 5, o zmenu Územného plánu Obec Beckov v loka-
lite R2 - Geotermálne pramene, z funkèného využitia pre šport a rekreáciu na 
obytné územie - pozemky E-KN par. è. 568/2, 568/1, 594 a registra C-KN 
par. è. 595/2, 595/6.
b) Obecné zastupite¾stvo súhlasilo s vypracovaním územno-plánovacieho pod-

kladu zóny za podmienky, že vypracovanie podkladu uhradí žiadate¾ v pomer-
nej èasti k pozemkom.
c) Obecné zastupite¾stvo uložilo stavebnej komisii, aby spracovala návrh regu-
latívov pre predmetné územie.
uz.è.89/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś - Sadov-
nícke, ovocinárske a vinohradnícke družstvo HEAC Trenèín, Palackého 3477, 
Trenèín - o zmenu ÚPN obce Beckov na pozemkoch par. è. 1582,1583,15
84,1587,5111/2, 5118/2, 1778/1, 1782/1, 1783/1 z po¾nohospodárskej 
výroby na priemyselnú - na priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na 
životné prostredie, služby, sklady, prislúchajúce plochy dopravného a technic-
kého vybavenia.
b) Obecné zastupite¾stvo súhlasilo s vypracovaním  zmeny Územného plánu 
Obce Beckov na pozemkoch par. è. 1582,1583,1584,1587,5111/2, 5118/2, 
1778/1, 1782/1, 1783/1 z po¾nohospodárskej výroby na priemyselnú za 
podmienky, že územie bude využité na sklady, ¾ahkú výrobu a logistiku a prislú-
chajúce plochy dopravného a technického vybavenia.
Vzniknuté prevádzky svojou èinnosśou nesmú zaśažovaś životné prostredie 
a v rámci skladovania úplne vylúèiś procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidá-
cii produktov odpadového hospodárstva za podmienky, že náklady na vypra-
covanie zmeny uhradí žiadate¾.
uz.è.90/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vypracovanie sta-
tického posudku pre posúdenie Domu rozlúèky v Beckove, vypracovaný Ing. 
Miroslavom Lackom, autorizovaným stavebným inžinierom.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu daś vypracovaś podklady na 
opravu Domu rozlúèky a naplánovaś èerpanie finanèných prostriedkov v roz-
poète obce na rok 2020.
uz.è.91/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vypracovanie projektu 
na parkovacie plochy pri parku.
uz.è.92/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś LMT Invest 
s.r.o., Tehelná 1804/61, Nové Mesto nad Váhom, o uloženie inžinierskych 
sietí do pozemku obce - elektrickej prípojky v pozemku par. è. 5127/3, 197/2 
a 193/3, predåženie verejného vodovodu na pozemku par. è. 5127/3 a plyno-
vej prípojky na pozemku par. è. 5127/3 v k. ú. Obce Beckov.
b) Obecné zastupite¾stvo žiada doplniś žiadosś o podklady k územnému kona-
niu.
uz.è.93/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vyjadrenie nesúhla-
su obèanov bytového domu Beckov è.195 k plánovanej výstavbe rodinných 
domov na pozemku par. è. 190/18.
uz.è.94/2019 - a) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu a stavebnej 
komisii zorganizovaś jednanie s užívate¾mi komunikácie nad Tehelòou s cie¾om, 
aby sa podie¾ali na finanèných nákladoch opravy komunikácie. 
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo stavebnej komisii predložiś návrh na ekono-
micky najvýhodnejšieho riešenia cesty nad Tehelòou.
c) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu preveriś možnosś dopravné-
ho obmedzenia vstupu śažkým vozidlám a techniky na cestu nad Tehelòou.
uz.è.95/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo návrh komisie výstavby a územ-
ného plánovania na realizáciu brány do zdravotného strediska.

   Spracovala A. Benková

Uznesenia obecného zastupite¾stva
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OBECNÝ ÚRAD 
DANIEL HLADKÝ - starosta; 0905 506 021; 77427 20
           starosta@obec-beckov.sk 
Zdenka Krasòanská - hlavná kontrolórka - 77427 24; 0902 911 452;
       kontrolorka@obec-beckov.sk 
Anna Benková - matrika, ev. obyvate¾stva, PODATE¼ÒA, stavebná agenda
       77427 21; beckov@obec-beckov.sk 
Ing. ¼ubomír Èikel - úètovníctvo, nahlasovanie vývozu fekálií, 
     7742 725; 0903 742 725; uctaren@obec-beckov.sk 
Ing. Marika Jurèacková - projekty, personalistika a mzdy, majetok obce;
     77427 28; 0917 694 611; projekty@obec-beckov.sk
Mgr. Dana Badžgoòová - sociálne, web, knižnica, Beckovské noviny -
     77427 22; 0911 960 621; socialne@obec-beckov.sk
Lenka Martišová - POKLADÒA, dane a poplatky; kultúra - 77427 23
      dane@obec-beckov.sk;
Alica Stehlíková - pracovníèka pre OcÚ, KD, klub a zdr. stredisko
     0907 072 382; alica.stehlikova@gmail.com

OBECNÁ PREVÁDZKA
Peter Èaòo - pracovník OP; 0904 847 222
Miroslav Malec, Drahomír Minárik, Peter Heldes, Peter Huorka

- pracovníci OP      Vývoz fekálií - 0904 882 333

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB
HRAD BECKOV

Mgr. Peter Pastier - výkonný riadite¾ - 0948 216 735
         riaditel@hrad-beckov.sk 
Iveta Martišová - administratíva - 032 77427 27; info@hrad-beckov.sk 

CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE - FRANTIŠKÁNI, OFM 
P. Jozef Èirák, OFM  - predstavený františkánov, 0915 070 532
       jozefcirak@gmail.com
P. Anton Kraèunovský, OFM  - farský administrátor, 0949 857 551
P. Vavrinec Vadkerti, OFM - laický brat

ECAV Beckov
Mgr. Ondrej Peśkovský - námestný farár CZ v Beckove, 0903 218 143;
       032 6497 101, o.petkovsky@gmail.com  

POHREBNÍCTVO 

Štefan Buèek - 0904 230 875

OBEC BECKOV - kontakty
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Starosta: Daniel Hladký;
 Obecné zastupite¾stvo: Ing. Lenka Bartošová, PhD., Ernest Benko, 
Peter Benko, ¼uboš Hajdúšek, Ing. Jaroslav Hlava, Ing. Marek Jambor, 
Anna Kabelíková, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš;
Zástupca starostu: Ing. Jaroslav Martiš - uz.è.6/2018;
Poslanec poverený zvolaś a viesś OZ: Ernest Benko - uz.è.2/2018;
Sobášiaci: Daniel Hladký - starosta a Anna Kabelíková
    - poslankyòa OZ - uzn.è.5/2018;
Obecná rada - èlenovia: Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko,
         Ing. Ján Macejka - uz.è.29/2019. 
Komisie pri OZ - uz. è. 3/2018 - schválení predsedovia komisií, uz. è.
20/2019 - schválení èlenovia komisií.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov - èlenovia (len poslanci OZ): Ing. Lenka Bartošová, Peter 
Benko, Ing. Jaroslav Hlava - uz.è.23/2019; 
Komisia na vybavovanie sśažností proti samosprávnej èinnosti orgá-
nov obce - èlenovia (len poslanci OZ): Ing. Jaroslav Martiš, Ernest Benko, 
Ing. Ján Macejka (Ing. Marek Jambor - náhradník) - uz.è.24/2019;   
 Komisia finanèná, správy majetku a podnikania - predseda: Ernest 
Benko, èlenovia: Ing. Tibor Kováèik, Ing. František Horeèný, Ing. Ján 
Macejka, Ing. Jaroslav Hlava, Ing. Marek Jambor, ¼uboš Hajdúšek; Ing. 
¼ubomír Èikel - tajomník; 
 Sociálna komisia - predsedníèka: Ing. Lenka Bartošová, PhD., èle-
novia: Andrea Deneková, JUDr. Ivana Hudecová, Zuzana Szijartová; Mgr. 
Dana Badžgoòová - tajomníèka; 
 Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch - predsedníèka: Anna 
Kabelíková; èlenovia: ¼uboš Hajdúšek, Silvia Hlavová, Jana Horeèná, Anna 
Gábová, Ing. David Jarošèiak, Mgr. Petra Jurèacková, Boris Klèovský, Mgr. 
Adam Straka, Jaroslav Straka, Ing. Andrea Trstenská, tajomníèka - Lenka 
Martišová;
Komisia životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb 
- predseda: Ing. Marek Jambor; èlenovia: Ing. Gabriela Dedíková, Vlastimil 
Kolesík, Ing. Viliam Maslo, Marek Šutovský; Anna Benková - tajomníèka; 
 Komisia výstavby a územného plánovania - predseda: Ing. Jaroslav 
Martiš; èlenovia: Ing. Jaroslav Martiš ml., Ing. Ján Macejka, Peter Benko; 
Anna Benková - tajomníèka; 
Èlenstvo obce v organizáciách
Dozorná rada OOCR Trenèín a okolie - èlen dozornej rady: Peter Ben-
ko - uz.è.22/2019.   

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO
A KOMISIE 2018 - 2022

 Naša obec sa v posledných rokoch rozrastá väèším tempom, na aký 
sme boli zvyknutí, a tak naša infraštruktúra potrebuje neustále investície. 
Nie je ¾ahké urobiś dobré rozhodnutia o tom, kam investovaś. Táto śarcha 
spoèíva na pleciach starostu a poslancov v obecnom zastupite¾stve. 
 Ukázalo sa, že väèšina rozhodnutí v minulosti nám v súèasnosti pri-
niesla významné výhody. Zoberme si za príklad školu. Výstavba jedálne 
a kuchyne je v ére „obedov zadarmo“, ve¾mi racionálny poèin, ktorý nás 
uchránil od ve¾kých problémov.
 Už od roku 2002, odkedy máme povolenie na výstavbu kanalizácie, 
„tlaèíme“ pred sebou problém likvidácie splaškov, ktorá je už dlhé roky 
predražená tým, že sa dováža do èistièky.
 Po celé roky sme sa snažili získaś peniaze na túto investíciu z cudzích 
zdrojov, avšak obce do 2000 obyvate¾ov mali len malé, resp. žiadne, 
šance, pokia¾ by sa nespojili s inou obcou, aby sa poèet napojených 
obyvate¾ov zvýšil. U nás takéto riešenie nebolo možné, pretože èistièka 
má obmedzenú kapacitu, ktorá staèí akurát pre nás. Teraz sa situácia 
zmenila, ale aby sme mohli v tejto veci nieèo urobiś, museli sme zainves-
tovaś do doplnenia a úpravy projektovej dokumentácie, ktorá by mala byś 
spracovaná zaèiatkom budúceho roka. 
 Okrem školy, kde je ešte potrebné dokonèiś podkrovie na hospodárs-
kom pavilóne, obec vlastní aj nieko¾ko ïalších budov, v ktorých postupne 
prebiehajú rekonštrukcie a opravy. V súèasnosti sa ukonèujú spevnené 
plochy pri zdravotnom stredisku, pripravuje sa údržba a opravy domu roz-
lúèky.
 Aby sme sa mohli pustiś do väèších rekonštrukcií a opráv, je nutné maś 
pripravenú projektovú dokumentáciu. Je pravidlom, že proces prípravy 
väèšej investície je ove¾a dlhší, než jej samotná realizácia. Preto sa vede-
nie obce tento rok sústredilo na projektovú prípravu.
 Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy 
obecného úradu, ktorej výsledkom by malo byś zníženie energetickej 
nároènosti budovy. Jedná sa o výmenu okien na èasti slúžiacej ako kul-
túrny dom, zateplenie obvodového plášśa a strechy a rekonštrukciu elek-
trických rozvodov. Pokia¾ bude opäś vyhlásená výzva na tento úèel, bude-
me sa uchádzaś o nenávratný finanèný príspevok z európskych fondov, 
prípadne zo štátneho rozpoètu. Takto budeme pripravovaś aj projekt na 
hasièskú zbrojnicu. 
 V súèasnosti je rozpracovaný projekt na parkovacie plochy v centre 
obce pri parku a celkové dopravné riešenie. A intenzívne h¾adáme projek-
tanta na rekonštrukciu chodníkov, èo je v súèasnej dobe ne¾ahká úloha.
V tomto roku sa nám podarilo získaś peniaze hlavne pre oblasś kultúry. 
Naše kultúrne akcie, ktoré sa niesli v duchu spomienky na Ladislava 
Medòanského, boli finanène podporené z Trenèianskeho samosprávne-
ho kraja, a to z fondu predsedu (1000 eur) a prostredníctvom Participatív-
neho komunitného rozpoètu (2000 eur). Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu „Trenèín a okolie“ podporila tieto aktivity finanèným príspevkom 
5200 eur.
 Na údržbu NKP Hrad Beckov sme z dotaèného programu Minister-
stva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ získali 20 000 eur na projekt 
„Reštaurovanie èastí hradnej kaplnky“ (podprogram 1.1 Obnova kul-
túrnych pamiatok) a 18000 eur na projekt „Obnova NKP hrad Beckov 
s úèasśou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“ (podprogram 1.4 
Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom sta-
vebno-technickom stave). Projekt „Obnova NKP hrad Beckov s úèasśou 
pracovníkov v evidencii nezamestnaných“ je zároveò podporovaný aj Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Európskeho sociál-
neho fondu a štátneho rozpoètu v rámci poskytnutí finanèných príspevkov 
na podporu vytvorenia pracovných miest pre uchádzaèov o zamestnanie 
v oblasti obnovy kultúrneho dedièstva v rámci národného projektu „Zapo-
jenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedièstva - 2“. Úrad práce 
financuje personálne náklady na 8 pracovných miest.
 Vzh¾adom k tomu, že èasś hradu - západný palác - vykazuje vážne 
defekty, hlavne na vonkajšej fasáde a oknách, ktoré sú nad obývanou 
zónou, sa vedenie obce rozhodlo, že obec podá žiadosś na Nórske fon-
dy o finanèný príspevok na rekonštrukciu západného paláca. Maximálna 
výška poskytnutého príspevku je 1 mil. eur. V prípade, že bude projekt 
úspešný, budeme musieś ukonèiś jeho realizáciu do decembra 2023.   
     Ing. M. Jurèacková

Projekty, investície, dotácie 
v roku 2019

Cesta nad Tehe¾nou po úprave, foto: Daniel Hladký
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 ...aj na obecnom úrade, aby sme šli príkla-
dom. Ïalšie trojice nádob na sklo, papier 
a plasty sme umiestnili aj v priestoroch 
školy a zdravotného strediska, aby všetci, 
malí aj ve¾kí, mali možnosś ukázaś v praxi, 
že vedia, ako separovaś. Samozrejme, na 
OcÚ, zdravotnom stredisku aj v škole sepa-
rujeme už nieko¾ko rokov, ale aj táto iniciatí-
va komisie životného prostredia, ako nás uèí 
každodenná skúsenosś, je ve¾mi potrebná, 
pretože je stále dosś ¾udí, ktorí separovanie 
komunálneho odpadu berú na ¾ahkú váhu. 
Uvedomme si, že od percenta vyseparova-
nia závisia aj naše poplatky za komunálny 
odpad - èím viac separujeme, tým menej 
odpadu pôjde na skládku (z odpadových 
nádob na zmiešaný komunálny odpad, kto-
ré máme pred domami), a tým menej bude 
obec nútená zvyšovaś poplatky za KO na 
rok a obyvate¾a. 
 Separovanie komunálneho odpadu sa týka 
nás všetkých!    DB

Separujeme...
 Recyklaèné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípa-
de priamo na výrobkoch, a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sle-
dovaním týchto znaèiek si môžete u¾ahèiś rozhodovanie, do akej nádoby 
na separovaný zber máte výrobok vhodiś, a tým umožniś jeho následnú 
recykláciu.
 Trojuholník zložený zo šípok znamená, že obal, alebo výrobok je 

recyklovate¾ný. Súèasśou znaku 
je oznaèenie materiálu, z ktoré-
ho je obal vyrobený. Oznaèenie 
materiálu môže byś zobrazené ako 

èíslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo 
kombináciou oboch spôsobov.

Recyklaèné symboly

 Tak ako každý rok, aj tento rok seniori prijali pozvanie na slávnostný 
program v Kultúrnom dome v Beckove.
 Úèasś bola pekná a spokojnosś všetkých zúèastnených sa odrážala na 
ich tvárach. Chcem sa touto cestou poïakovaś v mene všetkých seniorov 
za prípravu tohto milého podujatia. Naše poïakovanie patrí p. starostovi 
a kultúrnej komisii, deśom a uèite¾kám z materskej školy, p. Ožvátovi, èle-
novi opery SND, a, samozrejme, všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom 
podie¾ali na príprave a priebehu tohto kultúrneho podujatia. Bolo to príjem-
né spestrenie našich všedných dní.

   Eva Budiková, predsedníèka ZO JDS v Beckove

Október - mesiac úcty k starším

 Po dohode so starostom sme chceli uprataś okolie klubu. Dohoda zne-
la: utorok o 14.00 hod. OK!
 Oslovila som pár šikovných èleniek, ale keï sme prišli na miesto èinu, 
vyzbrojené hrab¾ami a metlami, pracovníci prevádzky stihli urobiś prácu za 
nás - ïakujeme. Bolo krásne popoludnie, a tak v dobrej nálade sme sa 
vyhrievali na jesennom slnieèku a kuli plány, èo urobíme na budúce. 
 Nechcete sa pripojiś? 
Pondelok 28. 10. 2019 - príprava na aranžovanie vencov na hroby.
Utorok 29. 10. 2019 - aranžujeme pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej.

   Eva Budiková,  predsedníèka ZO JDS

Brigáda, ktorá sa nekonala...

 Pod¾a novely è. 222/2019 zákona o vianoènom príspevku (zákon 
è. 592/2006 Z. z.) najvyšší, v tomto roku dvojnásobný, vianoèný prís-
pevok - až 200 eur - dostanú dôchodcovia s príjmom do 210,20 eura 
(aktuálna suma životného minima, Opatrenie MPSVR è. 183/2019). 
Horná hranica dôchodkovej dávky, pri ktorej zostáva nárok na  vianoèný 
príspevok, je 658,50 eur. 
 „Suma vianoèného príspevku pod¾a § 1 ods. 8 písm. b) sa urèí 
pod¾a tohto vzorca: VP = 200 - 0,36 * (D - ŽM), kde VP je suma vianoè-
ného príspevku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov, ŽM 
je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“ Na ilustrá-
ciu: dôchodca s dôchodkom 300 eur dostane vianoèný príspevok vo 
výške 167,60 eur (minulý rok dostal 83,80 eur). VP dostane 1,3 milióna 
dôchodcov, SP im rozdelí 154,3 milióna eur.
(Zdroj: SP, zakonypreludi.sk) DB 

Vianoèný príspevok 2019
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Návštevníci hradu mohli ochutnaś stredovekú kuchyòu.
(zdroj: Facebook)

 Už žiadne preba¾ovanie v aute, na lavièkách èi skrývanie sa v kútoch 
hradu, aby mohli maminy svoje dieśa nadojèiś. Hrad Beckov v rámci zlep-
šovania svojich služieb zakúpil preba¾ovací pult a stolièku na dojèenie, 
ktoré majú rodinám s bábätkami návštevu hradu nielen spohodlniś, ale aj 
u¾ahèiś. Nové vybavenie sa nachád-
za v priestore toaliet pre hendikepo-
vané osoby a keïže je sklápacie, 
nijako nebráni v pohybe návštevní-
kov na vozíèku. Rodiny s bábätkami 
tu však nájdu svoje súkromie a záro-
veò sú chránené pred nepriazòou 
poèasia. „Preba¾ovací pult a sto-
lièka boli síce inštalované ešte len 
koncom augusta 2019, no návštev-
níci tento krok od zaèiatku hodnotia 
ve¾mi pozitívne a preba¾ovací pult 
pravidelne využívajú. Investícia do 
najmenších a ich pohodlia sa tak 
naozaj vyplatila,“ hodnotí progra-
mová asistentka Kristína Jurzová 
s tým, že rodiny s deśmi chvália aj 
novú prístupovú cestu, vïaka ktorej 
sa k hradu dostanú ove¾a rýchlejšie 
a jednoduchšie.    

Hrad Beckov myslí aj na najmenších, 
zakúpil preba¾ovací pult

 Celosezónna letná akcia Tri k¾úèe pre Katarínu, poèas ktorej mali 
turisti zbieraś k¾úèe z Beckovského, Èachtického a Plaveckého hradu, je 
slávnostne ukonèená. V sobotu 21. septembra sa na hrade Beckov konal 
Festival dobovej kuchyne, ktorý bol zároveò aj závereèným programom 
venovaným tejto téme.
 Podujatie prinieslo množstvo zaujímavých chutí a vôní, ktoré si návštev-
níci mohli vychutnaś v súśaži stredovekých kuchýò. O priazeò turistov bojo-
vali varešky historických skupín Via Castrum, Kompánia z Turca, Vir Fortis, 
Argenti a Wagus.
 Každý z návštevníkov získal  hodnotiaci hárok, do ktorého si znaèil 
bodovanie jednotlivých ochutnávok. Chuśové poháriky turistov napokon 
najviac oèarila skupina Via Castrum z Martina, ktorá si za odmenu odniesla 
vzácne Lesné sklo používané najmä v stredoveku.
 Umenie varenia dobových jedál však hodnotila aj odborná porota 
poèas ve¾kolepej š¾achtickej hostiny.  Za vrchstolom sedel vojvoda Stibor 
zo Stiboríc a jeho pani Dobrochòa, beckovský hradný kastelán a jeho choś 
a Kristína s Miroslavom z obce Melèice-Lieskové, ktorí vyhrali slávnostné 
stredoveké hodovanie v súśaži na Facebooku.
 Ako predjedlo boli podávané pirohy nasladko (Vir Fortis) a nasledoval 
domáci vývar z bažanta a prepelièiek s peèeòovými haluškami (Argenti). 
Prvým hlavným chodom bolo famózne kura romanum s granátovým jabl-
kom (Kompánia z Turca) a druhým hlavným chodom boli tajomne znejú-
ce kurence mladé uhorským obyèajom (Via Castrum). Slávnostnú hostinu 
zakonèili napokon vínové šišky z ¾ahuèkého cesta podávané s tradièným 
koreneným vínom (Wagus).
 Odborná porota hodnotila nielen kvalitu a vzh¾ad podávaných pokrmov, 
ale aj spôsob ich servírovania a prezentovania. Diváci popri tom mohli obdi-
vovaś aj stredovekú etiketu stolovania, a niektorí z nich tieto netradièné deli-
katesy smeli ochutnaś tiež. A keïže podávané jedlá boli naozaj famózne, 
porota sa napokon rozhodla odmeniś všetky skupiny a každej z nich udelila 
èestný Rád Stiborovej varešky.
 Podujatie sprevádzalo množstvo zábavy, dobová hudba, škola tancov aj 
turnaj rytierov. Celý program moderoval skvelý Miro Kasprzyk, ktorý prítom-
ných zabával svojím umením ako hradný šašo a kaukliar. Na záver privítal aj 
Katarínu z rodu Stiborovcov, ktorá verejne vylosovala víśazov v celosezón-
nej súśaži Tri k¾úèe pre Katarínu. A dve ceny vrátane tej hlavnej putovali do 
Beckova. 
 Výhercom srdeène blahoželáme a tešíme sa na vás aj poèas turistic-
kej sezóny 2020 s ïalším zaujímavým programom!

   Kristína Jurzová

Hradný pán Stibor a jeho pani Dobrochòa poèas slávnostnej hosti-
ny. (zdroj: Facebook/Hrad Beckov)

Akcia Tri k¾úèe pre Katarínu 
slávnostne ukonèená,

dvaja víśazi sú aj z Beckova

Výhercovia festivalu dobových kuchýò
z historickej skupiny Via Castrum.
(zdroj: Facebook/Via Castum)

 Zájazd na HUSACIE HODY do Slovenského Grobu - kto má záujem, 
môže sa prihlásiś u p. Kubíèkovej. Termín: 7. november.

ZO JDS V BECKOVE pripravuje



 Zaèiatok októbra priniesol hradu Beckov nielen jeseò, ale aj nové pria-
te¾stvá a možno aj budúcu spoluprácu. Zamestnanci hradu Beckov sa 1. 
októbra vybrali na stredoveký èeský hrad Hukvaldy, ktorý sa nachádza 
v Moravskoslezskom kraji. Tento hrad je síce väèší ako Beckov, no svo-
jou architektúrou, históriou a aktuálnym vedením je nám podobný. Cie¾om 
návštevy bola výmena cenných skúseností a nadviazanie bratských vzśahov, 
èo sa aj podarilo, pretože už 7. októbra nám osadenstvo z Hukváld návštevu 
opätovalo.
 Milovníkov histórie oèarí
 História hradu Hukvaldy je mimoriadne bohatá a roène ho navštívi prib-
ližne 70-tisíc turistov. Za zakladate¾ov sa pokladá rod z Hückeswagen, kto-
rý hrad vybudoval v 70. až 80. rokoch 13. storoèia a zároveò mu vpeèatil 
meno. Netrvalo to však dlho a Hukvaldy sa dostali do správy biskupstva 
a postupne vystriedal aj množstvo iných majite¾ov. Zaujímavosśou však je, 
že hrad bol dlhé obdobie využívaný aj ako kòazské väzenie, prièom jeden 
z kanonikov poèas úteku otrávil nieko¾kých olomouckých biskupov. 
   Najväèší stavebný rozmach nastal koncom 15. storoèia a dnes je z Hukváld 
tretia najväèšia hradná zrúcanina v Èeskej republike. Návštevníka zaujme 
nielen samotná rozloha hradu, ale predovšetkým kaplnka sv. Ondreja, ktorá 
bola v roku 1975 kompletne obnovená a krásne vyma¾ovaná.
 Prechádzka hradom Hukvaldy urèite osloví každého milovníka histórie. 
Poèuś tu nielen ruch prebiehajúcich prác, keïže hrad sa stále opravuje, 
ale aj šum stromov, ktoré rastú priamo v areáli a dotvárajú celkovú príjem-
nú atmosféru. Okrem ve¾kých nádvorí, palácov a zachovaných architekto-
nických prvkov zaujme aj premyslený obranný systém, množstvo expozícií 
a ochodzí, ktoré roz¾ahlosś hradu ešte umocòujú. A èerešnièkou na torte je 
výh¾ad z veže do celého šíreho okolia, ktoré sformovala rieka Ondøejnica.
 Centrum turizmu
 Prísś do Hukváld stojí naozaj zato, a to najmä v jeseni. Hrad totiž tróni na 
vrchole kopca, ktorý obklopuje historická obora. Niektoré stromy sú naozaj 
majestátne, majú vyše dvesto rokov. A my sme mali to šśastie, že sme iba 
kúsok od nás videli vo¾ne žijúce daniele priamo poèas súboja v ruji. Urèi-
te sa však oplatí zastaviś aj pri bronzovej soche líšky Bystroušky, ktorá je 
symbolom celého regiónu. Veï práve touto líškou sa preslávil známy èeský 
skladate¾ Leoš Janáèek, ktorý uzrel svetlo sveta v Hukvaldoch, kde dodnes 
stojí jeho rodný dom.
Hukvaldy však nie sú len hrad. Sú to aj starobylé ulièky s pekne upravenými 
domami, voòajúcou pekárnièkou a s podnikmi, v ktorých máte chuś posedieś 
si. Už na prvý poh¾ad vidno, že tu to turizmom žije, že to nie je iba miesto, 
kam prídu turisti iba na hrad a koniec. Dá sa tu stráviś èas. Pokojne deò aj 
dva, aby ste si pozreli všetky pamiatky, okolité zaujímavosti èi ochutnali fan-
tastické miestne frgále, ktorými nás srdeène pohostili priamo na hrade.
 V spoloènosti zamestnancov z hradu Hukvaldy nám bolo tak dobre, až 
sa nám nechcelo odísś. Ale šli sme. Nasiaknutí novými zážitkami, nápadmi, 
cennými radami aj užitoènými tipmi. A že to bol naozaj zážitok, svedèí aj to, 
že niektorí z nás dokonca veèer nemohli ani zaspaś.
 Èrtá sa na novú spoluprácu
   A že sme si naozaj všetci padli do oka, svedèí aj to, že ani nie o týždeò 
sme ich privítali u nás. Hrad Beckov našich vzácnych hostí oèaril najmä tým, 
že je vybudovaný na vysokej strmej skale. A aj keï nie je taký roz¾ahlý ako 
Hukvaldy, detailná prehliadka im ukázala všetky zákutia nášho hradu a jeho 
zaujímavosti, ktoré si bežný turista bez sprievodcu zrejme nevšimne. Poroz-
právali sme im históriu nášho hradu, jeho povesti aj pútavý príbeh rytiera 
Stibora a jeho krá¾a Žigmunda, ktorý nás s Èechmi spája. A na pohostenie 
sme im ponúkli tradièný domáci mrežovník, ktorý láskavo napiekla naša pani 
pokladníèka. „Ve¾mi sa im u nás páèilo, hrad Beckov a jeho zamestnanci na 
nich pôsobili pozitívne a my sme si zase odniesli od nich inšpiráciu pre prí-
padné nové podujatia a systém štruktúry urèitých podujatí,“ zhodnotil situá-
ciu Peter Pastier, výkonný riadite¾ Hradu Beckov.
   Tieto vzájomné návštevy však priniesli ove¾a viac. „Hrad Hukvaldy má 
v súèasnosti aktívnu spoluprácu so slovenským hradom Budatín, no nebrá-
ni sa aj spolupráci s nami, ba priam ju víta,“ doplnil výkonný riadite¾. „Èerpali 
od nás marketingovú stratégiu a informácie, ktoré sú pre nich prospešné. 
Potencionálne sme sa dohodli na tom, že vzh¾adom na sezónu 2020 je 
śažké riešiś spoluprácu vo forme nejakých spoloèných podujatí už v nasle-
dujúcej sezóne, ale radi by sme h¾adali prieseèníky možnej spolupráce 
pre sezónu 2021 aj z h¾adiska toho, že systém riadenia hradu Hukvaldy 
aj samotný vizuál hradu je ve¾mi podobný tomu nášmu. Históriu spoloènú 
nemáme, ale èo máme spoloèné zo súèasnosti, je zameranie sa na podob-
ný štýl programovej štruktúry a práce s návštevníkmi. Rovnako ako u nás aj 

na hrade Hukvaldy prebiehajú víkendové programy a pre nás to bola neoce-
nite¾ná výmena skúseností medzi oboma našimi hradmi.“

   Kristína Jurzová
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Hrad Beckov nadviazal priate¾stvo s hradom Hukvaldy
a vymenili si cenné skúsenosti

Jesenný hrad Hukvaldy. (zdroj: Facebook/Hukvaldy hrad)

Návšteva z Hukváld na hrade Beckov.Návšteva z Hukváld na hrade Beckov. (zdroj: archív Hrad Hukvaldy)

Zamestnanci hradu Beckov so sprievodkyòou Monikou.Zamestnanci hradu Beckov so sprievodkyòou Monikou.
(zdroj: archív Hrad Beckov)

Zastavili sme sa aj pri soche slávnej líšky Bystroušky.
(zdroj: archív Hrad Beckov)
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 Všetko odštartovala jedna èiernobiela fotografia, ktorá sa medzi bývalý-
mi èlenmi speváckeho zboru Zvonèek šírila po internete rýchlosśou blesku. 
Snažili sme sa zistiś, kto je kto. A veru nebolo to jednoduché. Napadlo nám, 
že na obecnom úrade sa predsa nachádza kronika nášho zboru, a tam by 

mohla byś odpoveï na naše otázky. Žia¾, niektorých 
bývalých èlenov sa nám celkom nepodarilo identi-
fikovaś ani pomocou kroniky. Ale... Zistili sme inú 
skutoènosś. A to, že tento rok je tomu už 35 rokov, 
èo Zvonèek zaèal fungovaś pod vedením reho¾nej 
sestry Cecílie z Kongregácie školských sestier de 
Notre Dame.     
 Zaèiatky zboru siahajú teda až do roku 1984, kedy 
politická situácia v Èeskoslovensku nebola ve¾mi 
priaznivá a takéto aktivity neboli v tom èase žiadu-

ce. Prvé èlenky zboru sa tajne stretávali každý piatok o druhej popolud-
ní v dome pani Márie Opatovej, ktorá nám vždy na dve hodiny poskytla 
priestory svojej obývaèky a my sme sa mohli vzdelávaś v hudobnej náuke, 
hraś na flautách a uèiś sa spievaś piesne. Neskôr sme zaèali nacvièovaś na 
fare a potom v kostole, kde už prebiehali naozajstné skúšky na vystúpenia, 
ktoré však boli len pre potreby kostola. Na verejnosś sme sa dostali až po 
Nežnej revolúcii, v roku 1990. Vystúpili sme na sviatok sv. Mikuláša a pri-
pravili sme aj vianoèný program v Kultúrnom dome v Beckove. 
 Do zboru prichádzali stále noví èlenovia. Repertoár, ktorý väèšinou 
pozostával z autorských piesní sestry Cecílie, sme rozšírili o nové divadel-
né predstavenia, dokonca operetu. A zaèalo sa cestovanie na vystúpenia. 
Miesta, v ktorých sme vystúpili s programom boli: Bratislava (trikrát), Petro-
va Ves, Soblahov, Nemšová, Dolná Poruba, Horná Súèa, Koèovce, Ryba-
ny, Krušovce, Topo¾èany a, samozrejme, každoroène Beckov. Za najväèší 
úspech Zvonèeka považujeme pozvanie, ktoré sme dostali od Slovenskej 
televízie, kde sme vystúpili v relácii Dobrá zvesś s pásmom piesní a so spo-
mínanou operetou Desaś vnúèat starej mamy, od autorky Anny Ivanovej, 
ktorá mala v našom podaní až 15 repríz.
 Za našimi úspechmi však boli nekoneèné hodiny sebazapierania, 
nácvikov, spievania, uèenia sa textov, skúšok, zháòania divadelných kos-
týmov a pod. Poèet èlenov, ktorí boli v Zvonèeku v rôznom èase, sa blíži 
k èíslu 100. Je to úctyhodné èíslo. Toto všetko sme dokázali pod prísnym, 
ale láskavým vedením sestrièky Cecílie. Nesmieme však zabudnúś ani na jej 
spolupútnièku na tejto nároènej ceste, a to na sestru Andreu Skalièanovú, 
ktorá nám v zbore ve¾mi pomáhala pri nácvikoch, formovala a usmeròovala 
nás najmä vo vzśahoch k sebe navzájom i k Bohu. Spevácky zbor ukonèil 
svoje pôsobenie v roku 2003.
 Za všetky tieto chvíle sme my „Zvonèeky“ nesmierne vïaèné. Pre-
dovšetkým Pánu Bohu za talenty, ktorými nás obdaril a dvom sestrám de 
Notre Dame, ktoré v nás tieto talenty rozvíjali.
 Na toto všetko krásne i nároèné sme si pospomínali pri stretnutí, ktoré 
sa uskutoènilo dòa 5. októbra 2019 v Beckove. Stretlo sa nás dvanásś. 
Strávili sme spolu ve¾mi pekné a veselé chvíle, popretkávané vzájomnými 
rozhovormi a spevom piesní. Tieto momenty boli pre každého z nás ve¾-
mi príjemným osviežením v tom našom každodennom pracovno-rodinnom 
stereotype. Bolo na èo spomínaś, o èom debatovaś... Za to¾ké roky sa 
tých zážitkov a spomienok naozaj nazbieralo neúrekom. Ani sme si nestihli 
všetky vyrozprávaś. A tak sme si odložili aj do budúcnosti, aby sme mali 
dôvod sa opäś stretnúś aj s ostatnými èlenmi spevokolu Zvonèek. Možno už 
o rok.
Za zdarný priebeh a prípravu tohto stretnutia sa chceme poïakovaś všet-
kým, ktorí sa o to zo všetkých síl prièinili a taktiež aj pánovi starostovi za 
poskytnutie priestorov Klubu pri parku. Na záver tohto èlánku uverejòujeme 
autentické prianie sestrièky Cecílie, ktoré poèas života napísala pre všet-
kých èlenov spevokolu Zvonèek. A nielen pre nich.

 Milovaní!
Pozdravujem Vás pri príležitosti istého výroèia.
Na prvom mieste chcem predovšetkým poïakovaś Pánu Bohu, 
že nás to¾ké roky chránil a požehnával.
Ïakujem Vám, že ste s pomocou Božou vykonali kus dobrej práce.
Cez Zvonèek sme spevom a milým slovom šírili dobré myšlienky.
Ïakujem Vám za to, že ste prichádzali na nácvik, že ste sa vedeli obe-
tovaś.
Jedine touto cestou sa mohlo uskutoèniś to¾ko pekných a správnych 
vecí.
Môžeme to prirovnaś k zapa¾ovaniu malých svetielok všade tam, kam 
sme sa dostali.

A tieto svetielka, tieto malé dobré skutky, na tom mieste zostali a možno 
zapália ïalšie.
Ïakujem Vám za všetku námahu a za všetko, èo zostane nevypoveda-
né!
Buïte verní a vytrvalí v našich zásadách konaś èo najviac dobra.
Aj keby to malo byś vo forme odpustenia - aj vtedy, lebo získate pokoj 
a šśastie.
A nezabudnite na slová starej mamy z operety Desaś vnúèat:
„Aby ten národ malý vzrástol už, v poriadne deti, ženu, muža!“  DO

1) Sr. Cecília Mária Kosecová (17.3.1928 Krušovce - 6.1.2013 Beckov). 
 Zdroj: archív BN.
2) Sr. Cecília s deśmi v kláštore na Vianoce 2002.
 Foto: Kronika SZ Zvonèek. 
3) Desaś vnúèat starej mamy, Topo¾èany 5.5.1996.
 Zdroj: Kronika SZ Zvonèek.
4) Stretnutie zvonèekov, 5. 10. 2019, horný rad z¾ava: Petra Ježková, 
Mária Magièová, Monika Gulášová, Lucia Kubišová, Martina Gábová, 
Martina Uková, Martin Babulic, Zuzana Szijartová, Martina Striežencová, 
Dominika Pevná, dolný rad z¾ava: Dana Ondrèková, ¼ubka Babulicová. 

35. výroèie založenia speváckeho zboru Zvonèek
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Nad Váhom, riekou našej rodiny,
hrozná sa vypína skala,

a na tej skale zámku rozvaliny
a v rozvalinách povesś zastaralá.

Chýry tých skalín strašia tiché kraje,
a z tých rozvalín hrozná kliatba laje.

Z Beckova - tak ten starý hrad volajú -
smutné sa tiene dolinou túlajú...

   Tak ako minulý školský rok i tento rok pokraèujeme v obohacovaní vyu-
èovania rôznymi formami a metódami práce. V škole máme s kolegyòami 
naplánovaných hneï nieko¾ko exkurzií, výletov i prednášok so zaujímavými 
¾uïmi. Èi už budú zamerané medzipredmetovo, alebo samostatne za každý 
predmet, urèite budú prínosom pre vaše deti - našich žiakov. Keïže je vše-
obecne známe, že iba znalosś faktov neznamená, že vieme dobre používaś 
náš mozog, tak sme si išli fakty získané v škole overiś v praxi. Opäś sme 
zaèali od blízkych cie¾ov a budeme pokraèovaś k vzdialenejším. 
   Vo štvrtok 12.9.2019 si žiaci piateho roèníka „oživili“ dvojhodinovku 
dejepisu  exkurziou na hrad Beckov. Privítala nás ochotná a dejín znalá 
sprievodkyòa Klára Polonská, ktorá mala ve¾mi pekne a pútavo pripravené 
rozprávanie nielen o živote na hrade a v podhradí, ale aj rôzne hry a súśaže. 
Žiakov hneï po úvodných slovách rozdelila do skupiniek a pomenovala ich 
po zvieratkách. A mohli sme zaèaś. Najskôr ochutnávkou rôznych korenín, 
hádali sme vône aj chute, ktoré sa v dávnych èasoch používali. Musím 
priznaś, že to nebolo také naj¾ahšie, no žiaci si navzájom poradili, pomohli, 
až kým skutoène uhádli tú správnu chuś èi vôòu. Potom sme pokraèovali 
prehliadkou hradu, a vždy po nejakom úseku sme sa zastavili, aby nám 
naša sprievodkyòa doplnila ïalšie zaujímavé informácie, alebo aby sme si 
opäś zasúśažili. Napríklad stre¾bou z luku alebo z malej kuše. 
   Výnimoène na nás pôsobila èasś prednášky v kaplnke hradu, kde sme si 
pozreli aj kópiu Madony. Hovorí sa, že Stibor so svojou manželkou nemohli 
maś deti, a tak dal v 14. storoèí vyrobiś v Tirolsku sochu Madony s dieśaśom. 
Vraj prvý zázrak, ktorý spravila bol, že sa im narodili tri deti - syn a dve dcéry. 

V hradnej kaplnke i v múzeu v Novom Meste nad Váhom  sú kópie a originál 
Madony je v Koryèanoch na Morave, kam si ju v 16. storoèí ako dedièstvo 
vzala so sebou Anna, sestra Ladislava Bánffyho. Kto má rád dejiny, najviac 
sa o nich dozvie priamo na miestach, kde sa odohrávali. Popri poèúvaní 
a prezeraní si prostredia sa výborne cibrí i predstavivosś a fantázia. Èo je 
v dnešnej technickej dobe dôležité pre naše deti. Poèas prehliadky hra-
du sme sa dozvedeli nielen fakty, no i vtipné zaujímavosti. Napríklad, èo 
je to taký prevét - z latinského locus privatus. No to už skúste popremýš¾aś 
sami. V neposlednom rade sme sa nadýchali èerstvého vzduchu, aby sa 
nám lepšie uèilo a vychutnali sme si z každej strany nádherný výh¾ad do 
širokého okolia. A na rozlúèku dostali žiaci malú sladkú odmenu od našej 
sprievodkyne. Ïakujeme, Klárka!     Ing. Kuèerová Katarína 

Dejepis na hrade Beckov 

 Nebolo to tak dávno, presne povedané - iba pred dvoma mesiacmi, 
èo sme tu spoloène stáli ukonèujúc minulý školský rok a už tu stojíme 
opäś. Naše mysle sú oddýchnuté, obohatené o prázdninové zážitky, 
naše pokožky opálenejšie a aj poèasie sa nám pomaly ale isto zaèína 
meniś. Možno už aj pod¾a neho je nám všetkým zrejmé, že leto a s ním 
spojené radosti sú dneškom preè. 
 Tento školský rok so sebou nesie jednu zvláštnosś. Je to už totiž 60. 
krát èo sa v tejto škole zaèína nový školský rok. Toto jubileum si budeme 
tento školský rok pripomínaś viackrát, ale tu a teraz chcem daś v tejto 
súvislosti našim žiakom prvú domácu úlohu: zapojiś sa aktívne do osláv 
výroèia školy a premyslieś spôsoby, ktorými by sa toto výroèie mohlo pri-
pomenúś spolužiakom, uèite¾om, ale i blízkemu okoliu školy a jej pria-
te¾om. 
 Každoroène sa školský rok otvára a za život to stihneme absolvovaś 
nieko¾kokrát. Predsa však sú tu medzi nami žiaci, ktorí to práve zažíva-
jú po prvýkrát. Naši najmenší prváèikovia dnes prvýkrát prichádzajú do 
našej školy ako jej žiaci. Prajem im, aby sa im tu páèilo, a aby si rýchlo 
našli dobrých kamarátov a kamarátky.
Špeciálne vítam aj našich skúsených a vedomosśami ostrie¾aných devia-
takov. Na vašich pleciach tento rok leží ve¾ká zodpovednosś - dobre 
nasmerovaś svoj život a èo najlepšie absolvovaś dve ve¾ké skúšky: Testo-
vanie 9 a prijímacie pohovory. Ve¾mi silno vám držím palce, aby ste ich 
zvládli so cśou a aby ste zužitkovali všetko to, èo vám vaši uèitelia už ve¾a 
rokov odovzdávajú.
 Milí žiaci! Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Zaèala sa škola 
a ja verím, že ste si všetci dobre oddýchli a do nového školského roka 
ste naèerpali dostatok síl. Verím, že ste cestovali, videli cudzie kraje, nav-
štívili svojich príbuzných a dúfam, že máte znova chuś do uèenia. Urèite 
vám nemusím pripomínaś, aký význam má vzdelanie pre mladých ¾udí v 
dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, oèakáva ¾udí samostat-
ných, schopných postaraś sa samých o seba, vedieś sa rýchlo zorien-
tovaś, vedieś použiś vedomosti, prípadne rýchlo získaś nové informácie. 
K tomu potrebujete maś solídne základy vzdelania, potrebujete vedieś 
využívaś nové informaèno-komunikaèné technológie a,  samozrejme, 
ovládaś cudzie jazyky. 

 Dúfam, že zažijete len príjemné okamihy vášho vzdelávania, upevníte 
vzśahy medzi uèite¾mi i žiakmi a budete sa tešiś z dobrých výsledkov vašej 
práce. Otvára sa vám priestor na to, aby ste si mohli lepšie uvedomiś to 
pozitívne, èo so sebou nový školský rok prináša.
 V tento prvý školský deò vítam aj všetkých pedagógov a pani vycho-
vávate¾ky. Tým novým želám, aby sa ich predstavy o dobrých deśoch vypl-
nili, a tým skúsenejším, ktorí už svojich dobrých žiakov poznajú, a pre-
to k nim prišli aj dnes, želám, aby nestrácali trpezlivosś a odhodlanie... 
Kolegovia a kolegyne, chcem vám vyjadriś svoj obdiv a úctu za to, že ste 
si napriek súèasnému postaveniu uèite¾a v našej spoloènosti vybrali toto 
krásne povolanie a ste odhodlaní obetovaś sa pre budúcnosś, pre vás, 
milí žiaci, lebo vy ste naša budúcnosś a my do vás vkladáme všetku svoju 
energiu a schopnosti, aby ste vy raz urobili svet lepším a krajším. 
Chcem sa krátko prihovoriś aj k rodièom, ktorých tu dnes prišlo dosś. 
Zverili ste kolektívu uèite¾ov tejto školy to najcennejšie. Chcem tu pred 
všetkými povedaś za našich uèite¾ov a uèite¾ky, že si to vážime. Budeme 
sa snažiś vnímaś vaše deti aj z poh¾adu rodièa, ale chcem vás poprosiś, o 
to isté - aby ste sa i vy skúsili pozrieś na svoje dieśa z poh¾adu uèite¾a.
 „Mal som taký sen“ - takto èasto zaèínal svoje prejavy Martin Luther 
King - americký kazate¾ a bojovník za obèianske práva a nosite¾ Nobe-
lovej ceny za mier, a ja si ten jeho úvod prepožièiam a trošku upravím. 
Mám taký sen, aby tento školský rok prebehol na našej škole v duchu 
tolerancie, úcty a porozumenia navzájom všetkých nás, ako tu stojíme. 
Želám to nám všetkým, rodièom, žiakom, pedagógom, nepedagogickým 
zamestnancom, ale i kuchárkam tejto školy a verím, že tejto škole a mne 
pomôžete tento sen splniś. 
 Robme malé veci s ve¾kou láskou. Zo srdca si želám, aby táto škola 
takto fungovala. Prosím vás o to, aby ste tomu pomohli všetci, tými svo-
jimi „malými skutkami“ tam, kde budete - disciplínou v triedach, poriad-
kom v nových šatniach, vïaènosśou za dobré jedlo v jedálni, èi radosśou 
na krúžkoch a v družine.
 Ve¾a chuti do práce i života, pevné nervy a elán! Školský rok 
2019/2020 je týmto otvorený!

   Mgr. Jozef  Pekaroviè, riadite¾ školy

Vážení hostia, rodièia, pedagógovia, milí žiaci!
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„Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.“ Ludwig Feuerbach
 Každý z nás sa niekedy ocitne v stave, keï si len tak zaspomína na staré 
èasy, krásne a nezabudnute¾né chvíle alebo len tak zaène snívaś. K tomu, 
aby sme si naše sny prípadne realitu mohli dokres¾ovaś do absolútnych 
detailov, potrebujeme istú dávku fantázie, ktorá pramení v neodmyslite¾nej 
miere v literatúre. Aby sme naše deti nauèili žiś v harmónii reality okolitého 
sveta s ich snami je dôležité vychádzaś z múdrostí našich predkov...
 Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla zorganizovaś exkurziu do centra 
našich kultúrnych dejín, politického i spoloèenského života nás Slovákov, 
do Martina. Práve tam položili významní predstavitelia našej histórie základy 
slovenskej politiky a kultúry, z ktorých vychádzame a èerpáme dodnes.
 Dòa 23. 09. 2019 žiaci druhého stupòa spolu s vyuèujúcimi navštívili 
Slovenskú národnú knižnicu v Martine, kde nás už èakala zamestnankyòa 
SNK, ktorá nám pútavo predstavila a oboznámila nás s fungovaním jedinej 
národnej knižnice na Slovensku. Naši žiaci sa dozvedeli mnoho pre nich 
nových informácií a zaujímavostí, ako napríklad, že Slovenská národná kniž-
nica je konzervaènou knižnicou a depozitnou knižnicou Slovenskej repub-
liky, prednostne zhromažïuje, odborne spracúva, uchováva, ochraòuje a 
sprístupòuje domáce a zahranièné slovacikálne dokumenty. Fondy a zbier-
ky Slovenskej národnej knižnice obsahujú 4,9 milióna knižnièných jedno-
tiek, 1,7 milióna archívnych dokumentov a tisíce muzeálnych jednotiek. 

 Po prednáške, na ktorej sme mali možnosś opýtaś sa na akúko¾vek otáz-
ku a dotknúś sa skutoène historických kníh, sme sa presunuli do jednotli-
vých oddelení knižnice, kde deti najviac zaujalo najmä pracovisko starožit-
ných expozícií. 
 Keïže  poèasie nám prialo, presunuli sme sa parkovou cestièkou na 
národný cintorín. Národný cintorín v Martine bol pôvodne obyèajným mest-
ským cintorínom. To sa však zmenilo v druhej polovici 19. storoèia, kedy sa 
stal Martin centrom slovenského kultúrneho i politického života. Na cintorín 
zaèali pochovávaś zástupy v meste doživších národovcov, ku ktorým neskôr 
prenášali i telá iných významných osobností, ktoré v Martine nikdy nežili. Z 
cintorína sa postupne stal celonárodný „panteón“ významných predstavi-
te¾ov slovenského kultúrneho, vedeckého a politického života, a zároveò 
najvýznamnejšie pietne miesto na Slovensku. Z približne 400 popredných 
dejate¾ov, ktorí tu našli miesto svojho posledného odpoèinku možno spo-
menúś Martina Benku, Jozefa Cígera Hronského, Ferdinanda Èatloša, 
Štefana Marka Daxnera, Janka Jesenského, Jána Smreka, Janka Krá¾a èi 
Martina Kukuèína. 
 Ako poslednú zastávku na ceste späś sme si urobili v Žiline, kde si deti 
okrem obèerstvenia a všakovakých dobrôt nakúpili suveníry a darèeky pre 
svojich blízkych.            PhDr. Janka Zbojová

Exkurzia do Slovenskej národnej knižnice
a na Národný cintorín v Martine

 21. október je venovaný Dòu pôvodných odrôd jabåk, známy aj ako Deò 
jablka, ktorý je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 
1991. Urèite každý z nás vie, že jablko je u nás asi najèastejšie sa vyskytu-
júce sa ovocie na našich stoloch. Taktiež v kuchyni má rozmanité použitie. 
Jablká sa uplatòujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. 
Kto by nepoznal niektorý z druhov jablèníka, jablkovú, jablkovo-makovú 
štrúd¾u, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šśavu, èi divinu s jablkami 
alebo kto by ho nestretol aspoò raz v kvasenej kapuste?
 Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, pripomenuli sme si ho i my 
rôznymi aktivitami v našej škole. Do tejto vydarenej akcie sa zapojili všetci 
žiaci našej školy. 
 Triedy súśažili v troch kategóriách: 
 1. vyrezávaný výrobok z jabåk - kvetiny, ružièky, labute... 
 2. koláè z jabåk 
 3. kreatívny výrobok s tematikou jabåk - z papiera, dreva, drôtu...
 Žiaci si svoje výrobky mohli pripraviś cez víkend aj doma za pomoci svo-
jich rodièov, starých rodièov a ostatných èlenov rodiny. V pondelok prvé 
dve vyuèovacie hodiny venovali ïalšiemu tvoreniu a príprave, ktorú si žiaci 
nachystali na chodbe, aby aj ostatní žiaci sa mohli pozrieś a nadchnúś roz-
manitými nápadmi iných žiakov.
 Porota v zložení riadite¾, zástupkyòa a pani E. Úradníèková hodnotila 
pod¾a vyššie uvedených kritérií jednotlivé triedy a po sèítaní jednotlivých 

bodov sa z prvého stupòa víśazom stala trieda 1. roèníka a z druhého 
stupòa sa víśazmi stali žiaci deviateho roèníka. Ïakujeme všetkým žiakom, 
rodièom, uèite¾om a ostatným, ktorí sa podie¾ali na príprave tejto akcie.

   Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy

Deò jablka

Foto: ZŠ



 Starosta obce Daniel Hladký 
i ja sme sa ve¾mi radi zhosti-
li úlohy reprezentovaś našu 
obec, keï sme v pondelok 
išli do Trenèína zablahoželaś 
rodákovi a èestnému obèa-
novi Beckova, športovcovi, 
po¾ovníkovi i turistovi Duša-
novi Èikelovi k jeho okrúhlym 
narodeninám, ktoré oslávil 
v piatok 18. októbra 2019. 
 90 rokov je pre väèšinu z 
nás nepredstavite¾ný vek a, 
pravdu povediac, pri poh¾a-
de na Dušana Èikela, poèú-
vajúc ho, zostávame v údive, 
že má „to¾ko“ rokov. Napad-
ne nám, ak takto vyzerá 

deväśdesiatnik, tak „toto“ by sme brali aj my. Lenže, èo môže jeden, nedá 
sa druhému. 
 Áno, urèite mal v živote šśastie, veï mnohokrát stál na stupni víśazov, 
ale ako bývalý èeskoslovenský reprezentant v ¾ahkej atletike, vrcholový 
armádny športovec, rekordman, futbalista, si úspechy musel tvrdo oddrieś. 
Po celý život bol nielen cie¾avedomý a vytrvalý, ale mal aj ve¾ký športový 
talent. A pretože mal aj dobré srdce, našiel si v športovom svete ve¾a pria-
te¾ov a nasledovníkov. 
 Sám si najviac cení zo všetkých medailí a diplomov Hlavnú cenu sloven-
ského olympijského výboru za celoživotné pôsobenie v duchu fair play. Váži 
si aj udelenie èestného obèianstva, lebo puto, ktoré ho viaže s Beckovom, 
je stále živé, v beckovskej prírode, na svojej chate, trávi ve¾a èasu. 
 Nie tak dávno vyšla knižka Športový príklad Dušana Èikela. Jej názov je 
príznaèný - naozaj Dušan Èikel, svieži deväśdesiatnik, nám môže slúžiś ako 
príklad nielen v športe, ale aj v bežnom živote. 
  Poèas dvoch hodín spoloèného posedenia ani raz nepadla zmienka 
o chorobách, a keï sa aj zmienil o negatívnych javoch, ktoré sa udialli 
v jeho živote - napríklad krádež väèšiny medailí - tak nie s negatívnymi emó-
ciami. 
 Bolo nám cśou, pán Èikel! Do ïalších rokov želáme ve¾a zdravia a rodin-
nej pohody.   Dana Badžgoòová

Deväśdesiatka Dušana Èikela
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Spoloèenská kronika (október - november 2019)

Narodili sa:   Filip a Dominik Sedláèkoví, Šimon Koník,
     Adela Savická

Manželstvo uzavreli:  Adrián Ryban a MUDr. Monika Èikelová,
       Patrik Tomka a Monika Èikelová,
       Martin Podoba a Paulína Budayová,
       Lukáš Pacek a Barbora Èadová,
       Peter Vazovan a Adriána Klbeèková
Blahoželáme 
50 rokov: Zuzana Fialová, Peter Švík, Marián Veliè, Juraj Psotný
55 rokov: František Šebesta, Peter Èaòo, Ing. Jozef Dúha,
   Ing. Jaroslav Martiš, Edita Èikelová, Margita Rožková
60 rokov: Vladimír Šiška, Ing. Darina Jarábková
65 rokov: Jaroslav Zbudila, Ivan Petkov, Ján Koníèek
70 rokov: Jozef Gucký, Emília Hladká, Július Majzel

Rozlúèili sme sa: Jarolím Gono

 Dòa 28. 9. 2019 sa uskutoènilo stret-
nutie absolventov ZDŠ Beckov, ktorí ukon-
èili školskú dochádzku v roku 1969. Uve-
deného dòa o 14. hod privítal absolventov 
pred ZŠ súèasný riadite¾ Jozef Pekaro-
viè. Po privítaní previedol absolventov 
na èele s predsedom triedy Ing. Jánom 
Krchnavým po obnovenej škole. Nasle-
dovalo posedenie v školskej jedálni, kde 
pri dobrom jedle pripravenom kuchárkou 
Evkou Uherèíkovou, sa prebrali spomien-
ky na školskú dochádzku a ubehnutý ¾ud-
ský život každého zúèastneného. Každý 
mal radosś z toho, že si mohol pohovoriś 
s triednou uèite¾kou p. Martou Reháko-
vou. 
 Spomienky nestarnú, hlavne na uèi-
te¾om, ktorí formovali život mladého èlo-
veka na jeho ceste do života.     PH

Stretnutie po 50 rokoch

„Mám pred sebou starosti, prácu, boje, túžby,
èaká ma deò nádejí, povinností, služby.

Ako vèera, tak znova dnes, po každej únave,
uèím sa, ako slúžiś mám, s láskou, obetave.“

   Slová nábožného pevca si nielen dnes, ale aj v priebe-
hu uplynulých 70-tich rokov života udržiava v mysli p. 
Emília Hladká. Èlenky Beckovského speváckeho zboru 
jej pri príležitosti životného jubilea zablahoželali a vyslovili 
úprimné prianie dobrého zdravia, pohody, spokojnosti, 
nech sú Božou milosśou naplnené ïalšie 
dni v jej živote.

    Naše úprimné ŽIVIÓ patrí aj ïalšej 
èlenke Beckovského speváckeho zboru.
 Ing. Darinka Jarábková v týchto dòoch 
oslavuje krásne životné jubileum 60 rokov. 

Ve¾a z nich venovala službe iným, èi už ako poslankyòa 
obecného zastupite¾stva, dlhoroèná kantorka evanjelic-
kého cirkevného zboru, redaktorka Beckovských novín 
a v neposlednom rade ako èlenka Beckovského spevác-
keho zboru.
 Zo srdca jej prajeme hlavne pevné zdravie, spokoj-
nosś, radosś a Božie požehnanie do všetkého, èo robí, 
èím žije a èo ju napåòa.

Kolektív Beckovského speváckeho zboru
a Redakcia Beckovských novín

Naše jubilantky

 Blahoželáme k 70. narodeninám sestrièke Štefane a želáme jej 
ve¾a zdravia a Božieho požehnania do ïalších rokov života, aby nám 
naïalej spríjemòovala svojím spevom a hudbou naše bohoslužby. 

   Speváci cirkevného zboru 

Blahoželanie k sedemdesiatke



 Keï som pracoval v Kazachstane, všimol 
som si najprv jednu zvláštnosś. Nikde som nevi-
del cintoríny. Až keï sme vyšli ïaleko do stepi, 
teda za mesto, uvidel som na kopcoch hroby. 
Mnohé sa podobali màtvemu mestu (prevažne 
moslimské) a iné zberným surovinám èi šroto-
visku (prevažne pravoslávne). Každý hrob mal 
nejakú ohradu zo železa a, pochopite¾ne, nechý-

bal stôl. Moslimovia na hroby nechodia, alebo 
len výnimoène, a pravoslávni väèšinou len raz za 
rok (ve¾konoèný pondelok). 
 Preèo je to tak? Hovorí sa „iný kraj, iný mrav“, 
ale v pozadí sú iné motívy - praktické aj ideolo-
gické. Na kopcoch vraj preto, aby ich nezaliala 
voda. Ohrádky preto, aby sa tam dobytok nepá-
sol a stôl preto, aby sme sa tam najedli a nieèo 

aj màtvym nechali. Dôležité 
boli však ideologické dôvody 
v bývalom Sovietskom zvä-
ze, aby sme màtvych nemali 
na oèiach. Tým sa vyhneme 
základným otázkam: Naèo žije-
me? Èo po smrti a Kde je náš 
zosnulý? Èi všetko konèí tu 
v hrobe? Odložili sme telo ako 
prebytoènú vec. V európskej 
kultúre je to, našśastie, nao-
pak. Màtvi patria medzi nás. 
V mnohých kostoloch sú kryp-
ty, cintoríny boli èasto ved¾a 

kostolov, cintoríny sa nachádzajú v meste alebo 
na kraji dediny. Mnohí chodia každú nede¾u na 
hroby. Pálime sviece, nosíme kvety èi vence. 
Nechceme zabudnúś na našich zosnulých, a to 
je dobré. 
 Pamätajme na nich však aj v modlitbách. Veï 
veríme vo vzkriesenie tela aj v život veèný. 

P. Anton, OFM, administrátor farnosti
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 Narodil sa vo Ve¾kých Uherciach, okres Partizán-
ske, jeho rodièmi boli Ján Foltán a Pavlína Dvonèo-
vá. Študoval v Prievidzi, teológiu v Nitre, za kòaza 
bol vysvätený 18. júna 1933. Ako kaplán pôsobil  
v rokoch 1933-1936 vo farnostiach Ve¾ké Chlievany 
(pri Bánovciach nad Bebravou), Ve¾ké Rovné (okr. 
Bytèa) a Skalité (Èadca). V Skalitom pôsobil v roku 
1935-1936 vo farskom kostole sv. Jána Krstite¾a: 
„V Skalitom vzniklo jeho prièinením 25.11.1935 
Združenie katolíckej mládeže“ (s. 58: Stanislav Kocúr 
- Róbert Stenchlák: H¾a, Boží stánok je medzi ¾uïmi... Far-

ský úrad Skalité a Obecný úrad Skalité, 2001).
 Tri roky a päś mesiacov (1936-1940) pôsobil ako správca farnosti  
v Pružine, kde sa mu podarilo v roku 1938 pre tamojší kostol sv. Žofie zakú-
piś a posvätiś nové zvony. Ako kaplán pôsobil v Èadci (1940-1941), Varíne 
(1941-1942) a Považskej Bystrici (1942-1943). V Považskej Bystrici staval 
na cirkevnom pozemku katolícky kultúrny dom. „Tehla sa vyrobila a vypálili 
ju vo farskej záhrade. Túto stavbu viedol mladý kaplán Ing. arch. Ferdinand 
Foltán. Tento katolícky kultúrny dom nesie meno Štefana Závodníka, národ-
ného budite¾a.“ (http://www.povazska-bystrica.sk/?program=50&module_acti-
on__0__id_clanok=1894)
 Ako správca farnosti pôsobil v Rybanoch (1943-1944) a Faèkove 
(1944) - kostol vo Faèkove bol v zlom stave, mal v pláne ho opraviś, ale 
vojnové roky tomu zabránili, zostalo len pri vypracovaní plánov na prístav-
bu kostola a vybudovaní základov, lebo F. Foltána preložili 22.10.1944 do 
Pruského, kde pôsobil ako kaplán rok (1944-1945), potom ako správca 
farnosti v Nemšovej (1945-1946), Bolešove (1948-1951), Dolnom Hrièove 
(1951-1959) - ako hrièovský farár navrhol zväèšenie kostola sv. Gala vo 
Visolaje. Od roku 1952 pôsobil ako správca farnosti v Sú¾ove - Hradnej, 
od roku 1969 bol dekanom: „S výstavbou NOVEJ FARY sa zapoèalo 1967. 
Bola ukonèená 1969. Projekt navrhol kòaz Ing. arch. F. FOLTÁN, pôsobia-
ci vo farnosti ako kòaz v rokoch 1952-1969, ako dekan 1983-1987. Bol to 
v obci všestranne angažovaný èlovek.“ Zdroj: http://www.sulov.wbl.sk/Kostoly.
html. 
 Na stretnutia s ním si spomína p. uèite¾ka Margita Bubeníková, Bec-
kovèanka, ktorá v rokoch 1955-1958 pôsobila s manželom Jozefom Bube-
níkom v dvojtriedke v Jabloòovom: „V tom èase tam vyuèoval náboženstvo 
vdp. Ferdinand Foltán, dochádzal autobusom zo Sú¾ova asi 2 km (v Jab-
loòovom vtedy kostol ani fara neboli), spomínam si, že mal ve¾mi prísnu 
gazdinú. Vyštudoval architektúru, a potom teológiu, bol to ve¾mi skromný 
èlovek. Pomáhal aj svojim cirkevníkom zo Sú¾ova a Jabloòového, keï sta-
vali domy, robil im projekty,“ (zdroj: rozhovor na OcÚ v Beckove 12.9.2019). 
 Vo farnosti Belá pomohol pri úprave kostola sv. Márie Magdalény: 

„V roku 1969 vyhotovil nové liturgické zariadenie belský rodák Jozef Hanus 
pod¾a návrhov kòaza Ing. Ferdinanda Foltána,“ - Belské noviny è. 2/1998, s. 

3: 315. výroèie vysviacky kostola.
 V rokoch 1967-1971 sa realizovala 
rekonštrukcia a prestavba pôvodného 
kostola sv. Dominika Savia v Pažiti, farnosś 
Ve¾ké Uherce, pod¾a návrhu Ing. Ferdi-
nanda Foltána (info: vdp. Filip Foltán). 
 Plán kaplnky - kostola sv. Cyrila a Meto-
da vo Ve¾kej Èiernej vypracoval Ing. Fer-
dinand Foltán, dekan a farár v Sú¾ove. 
Posviacka sa konala v septembri 1974 
(Individuálna výroèná správa Obce Ve¾ká 
Èierna za rok 2015, s. 11). 
 V kostole Všetkých svätých v Kamennej 
Porube projektoval retábulum pri ve¾kej 
oprave interiéru  (1975). 

Na dôchodku žil v Sú¾ove v starej fare (zdroj: Margita Bubeníková, Beckov, a 
Anna Èièková, Charitný dom v Beckove), bol stále aktívny, napr. vypracoval 
projekt na výstavbu novej fary v Streène, s výstavbou ktorej sa zaèalo 18. 
apríla 1980 a 23. júla 1981 bola fara dokonèená za pomoci brigádnikov 
z radov veriacich. V roku 1981 bol kòazom 
vo farnosti Bobot. 
 Zo Sú¾ova - Hradnej, kde žil na dôchod-
ku, prišiel 26.2.1996 do beckovskej chari-
ty, kde sa pol roka - až do jeho smrti - sta-
rali o neho sestry vincentky. Pochovaný 
je v Pružine, okr. Považská Bystrica, kde 
pôsobil v rokoch 1936-1940 a kde si navr-
hol aj hrob (zdroj: vincentky - sr. Lýdia, Beluš-
ské Slatiny, a sr. Alžbeta, Nitra). Za fotografiu 
pomníka ïakujeme Michalovi Ušiakovi, sta-
rostovi obce Pružina. 
 Koncom októbra si pripomíname 111. 
výroèie narodenia architekta a rímskokato-
líckeho kòaza Ferdinanda Foltána (24.10.1908 Ve¾ké Uherce - 25.8.1996 
Beckov).     Dana Badžgoòová

1. Ferdinand Foltán. Zdroj: https://www.bobot.sk/index.php?x_page=rectory&x_
subpage=history
2. Kostol sv. Dominika Savia v Pažiti, ktorý postavili v rokoch 1967 - 1971 
pod¾a návrhu F. Foltána. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BEi%C5%A5_
(okres_Partiz%C3%A1nske)
3. Hrob Ferdinanda Foltána v Pružine. Foto: Michal Ušiak, 17.10.2019.

ZOMREL U BECKOVSKÝCH VINCENTIEK
Ing. FERDINAND FOLTÁN (24. 10. 1908 Ve¾ké Uherce - 25. 8. 1996 Beckov) 

bol katolícky kòaz a architekt - stavite¾ kostolov a farských budov. 

Màtvi patria medzi nás
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 Èo by ste si predstavovali, že má byś na hrobe - vašom alebo vášho prí-
buzného? Vence, kvety, kahance, vázy, sošky? Alebo niè - pusto, bez kvetov, 
len kamenná platòa alebo tráva? Niè je asi moderné, zdá sa, lebo niektorí sa 
o to - aspoò na našom cintoríne - snažia. Po troške, sem-tam èosi zmizne, 
k niekomu sa premiestni, aby našlo uplatnenie na inom mieste, prípadne na 
inom hrobe... 
 Ktože to má starosś o „èistotu“ našich hrobov? Odpoveï nevieme, obèas 
podozrievame, dohadujeme sa - bol to ten, lebo..., ale èo znie „logicky“ 
nemusí byś pravda, platí tu známe „kto má škodu, má aj hriech“. Rada: Treba 
pozeraś, kto z cintorína „vynáša“, nie kto „donáša.“
 Nechcem nikomu naháòaś hrôzu, nikoho zastrašovaś, ale spomeòte si 
na hodiny dejepisu, urèite ste aj vy preberali staroveké civilizácie - vznikali 
pri brehoch ve¾kých riek, ktoré sa stávali živite¾kami svojich obyvate¾ov, ale aj 
miestom, kadia¾ sa títo po smrti plavili na „druhý breh“, na miesto posledného 
odpoèinku. Pohrebiská - èi už starovekých civilizácií alebo aj našich predkov 
- Slovanov, ako aj ïalších kultúr až do súèasnosti, sa pokladali za „zakáza-
né územie“ - ležali na posvätnej pôde, kam sa nechodilo bezdôvodne. Ani 
vstup do hrobky egyptského nebožtíka nebol v pláne, to len neúctiví súdobí 
i arabskí a neskôr aj kresśanskí vykrádaèi starovekých hrobov, hlavne od 19. 
storoèia do súèasnosti, neváhali narušiś ich veèný pokoj. Ich cie¾ bol jasný: 
ziskuchtivosś. Pohrebná výbava bývala ve¾mi cenná a úspešný nálezca a jeho 

rodina „boli za vodou“ na dlhú dobu. Neskorší dobrodruhovia, ktorí lúpili pre 
ve¾ké múzeá, si hovorili bádatelia. 
 Ale aké poklady nachádzajú súèasní vykrádaèi cintorínov? Na hroboch 
nie je ani zlato, ani drahokamy, len vence a kvety, umelé i živé, ktoré nepred-
stavujú väèší majetok... Stojí im to za narušenie pokoja màtvych? Už ako malé 
deti nás uèili, že èo je na cintoríne, patrí màtvym, èlovek si odtia¾ niè neodná-
ša, ani po¾ný kvietoèek... 
 Blíži sa sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, èas, kedy hroby 
ośažejú zhmotnenými prejavmi úcty pozostalých svojim drahým zosnulým. 
Kiežby všetko zostalo tam, kde má byś. Lebo - èítajte, èo sa stalo s Marou 
v balade Janka Krá¾a Kríž a èiapka.       DB

Úcta k màtvym

V dedine na kopci, na tom vyšnom konci
zišli sa dievèatá, zišli sa paholci.

Zišli sa sporiadky veèerom na priadky,
dievky na klebety, chlapci na zálety.
Mara susedovie, to je šelma celá,

èo povie, žiadna by duša nezmyslela:
èo slovo, to chichot - lapajú s’ za bruchá!

Akoby jej daèo šeptalo do ucha:
„Keï si ty, Mariška, keï si taká psina,
choï, teraz je polnoc, ved¾a cintorína!
Keï si dievka taká, leś krielami vtáka,

pri cintoríne les, ten krížik nám dones!“

A pri tom cmiteri, èo sa tam nestáva?
Umrlý na hrobe spolnoci sedáva.
A pri tom cmiteri podivné príhody:

Spolnoci pred vrátmi duch umrlý chodí.
A pri tom cmiteri neslýchané divy,

kto z divu neskape tam, ten je šśastlivý!

„A ja sa nebojím, na moju dušièku,
pôjdem spievajúci dolu po chodníèku.

A ja sa nebojím, o strachy nestojím,
kde keï šuhaj pasie, telo sa mu trasie.

Šuhajkova pýcha, že belásky nosí,
a ja ukážem, èo s’ letnièka vyprosí.

Šuhajko rapavý vysoko si rúba,
a ja mu ukážem z peci do kozuba.
A ja mu ukážem z kozuba do peci -

chce ma bláznom spraviś, vysmejú ho všetci!“

Okolo kozuba ticho všetci sedia,
žart prišiel naozaj, èo bude, nevedia.

Kto by to pomyslel, èo žarty nespravia!
Mysleli: chlieb sa je a reèi sa vravia.
Už hlásnik vytrúbil, vatra dohorená -
kdeže je už to¾ko tá naša Mariena?

Príde ona, príde ako srna dáka:
„Chceli ste ma strašiś, spravili ste zraka.

Mysleli ste: dievky strašidiel sa boja -
šuhajko, tu je kríž, tu i èiapka tvoja!

Myslel si: urobím smiešik s òou aspoò raz,
a ja śa poznala ako starý peniaz!“
Okolo kozuba ticho všetci sedia,

Mara sa vyškiera, a tí niè nevedia.
Mariena vystrája žartíky všeljaké,
tí sedia zdumení ako ståpy dáke.
Tí sedia zdumení ako tí zakliati:

„Mariška, chráò nás Boh, aj tí všetci svatí!“

Okolo kozuba ak’ v podzemnom sklepe:

„Daj môj kríž i èiapku!“ von na okno trepe.
„Daj môj kríž i èiapku! Tys’ mi ich nedala!
Postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!

Èo bys’ popod nebo samuèkô lietala,
postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!
Èo bys’ ich hádzala von oknom tisíc ráz,
a ja ti ich nechcem, to si tak psovi hádž!“

Okolo kozuba ak’ v podzemnom sklepe:
„Daj môj kríž i èiapku!“ už rok èo noc trepe.
„Daj môj kríž i èiapku! Tys’ mi ich nedala -
postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!“

Po celej dedine všetko smútok nosí,
nadarmo o pomoc dievka nebo prosí.

Po celej dedine smutné idú hlasy:
„Už spadla tá Mara z tej podivnej krásy.
Už je ti dievèa het, èo bolo ak’ ten kvet -

naèo sú viac priadky pre smutné èeliadky!
Naèo viac prekvitá tá hora zelená,
keï ona vyzerá sśa haluz zlomená!
Naèo ten potôèik po dedine beží,

keï ona nevstáva, ale vždy len leží!“

Rodina, priatelia spytujú sa všade:
„Èi dakto neslýchal o dákej porade?“
„Hen z druhej stolice už boli veštice,
èernokòažník, mnísi aj pustovník kýsi.
Nespomôžu kúzla, nespomôžu èary,

pôjdeme na štvrtú dedinu do fary.
Ten tak, ten zas inak prázdne rady povie,
azda nám pán farár daè dobrého povie!“

Išli oni, išli, v utrápenej mysli,
pán farár dary vzal a hneï i radu dal.

Ej, dal im on radu, odkia¾ náhla pomoc -
plaè celá dedina! Mariška, dobrú noc!

A pri tom cmiteri èo sa tam nestáva:
umrlý na hrobe z polnoci sedáva.
A pri tom cmiteri podivné príhody:

z polnoci pred vrátmi duch umrlý chodí.
A pri tom cmiteri neslýchané divy,

kto z divu neskape tam, ten je šśastlivý!

Naprostred cmitera ¾ud modlí s’ dokola:
„Daj môj kríž i èiapku!“ ak volá, tak volá.
„Daj môj kríž i èiapku! Tys’ mi ich nedala!

Postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!“
Dosś si sa naèakal, môžeš ešte málo,
dosś si sa navolal, môžeš ešte málo.
Zvony vyzváòali, hlboká noc tmavá,
pán farár Mariške požehnanie dáva;

požehnanie dáva pri ve¾kej žalosti,
porúèa ju Bohu a jeho milosti.

Naprostred cmitera ¾ud modlí s’ dokola:
„Daj môj kríž i èiapku!“ ak volá, tak volá.
„Daj môj kríž i èiapku! Tys’ mi ich nedala!

Postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!“
Dosś si sa naèakal, môžeš ešte málo,
dosś si sa navolal, môžeš ešte málo.

Voda, potok huèí, vietor pofukuje -
Mara sa od svojich milých rozluèuje.

Narieka otec, maś, narieka sestra, brat,
aj ten starý otec plaèe ako chlapec.
„Èi sme śa, Mariška, na to vychovali?
Èi sme śa v kolíske malú preklínali?
Èi sa to na svete už muselo tak staś,

že ty v mladom veku musíš takto kapaś?“

Voda, potok huèí, vietor pofukuje,
Mara sa od svojich milých rozluèuje.
Nariekajú všetci, ak ve¾kí, tak malí:

„Radšej by nás s tebou vedno pochovali!

Dosia¾ nám svietilo slnieèko v brezine -
èo to potom bude na našej dedine?

Svietieval nám mesiac, už nám nebude viac,
na svätého Vida, èo nebude nikdá!“

„Jaj, neplaète za mnou: tam na božom súde,
keï ma Pán Boh vezme, veï mi dobre bude!

Tam na božom súde, ak v Boha dúfame,
veï sa my tam všetci zase raz zvítame!“

Naprostred cmitera ¾ud plaèe dokola:
„Daj môj kríž i èiapku!“ ak volá, tak volá.
„Daj môj kríž i èiapku! Tys’ mi ich nedala!

Postav ich na miesto, skadia¾ si ich vzala!“
Veï mu ona dala, veï mu postavila:

skríkla - viac nedýchla a dušu pustila…

V dedine na kopci, na tom vyšnom konci
zídu sa dievèatá, zídu sa paholci.

Ko¾ko ráz sa zídu, na všelièo prídu,
zo žartu do žia¾u, Maru spomínajú.

Spomínajú Maru pri pustom komíne:
„Nie priam bude dievky takej na doline.
Moc dolu Liptovom tým vyteèie vody,
kým sa taká dievka na doline zrodí.

Nie priam Liptov vidí takú pannu drieènu -
daj jej, milý Bože, kde je, slávu veènú!“

Zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/276/
Kral_Kriz-a-ciapka/1#ixzz5zDIhb24c

Kríž a èiapka - Janko Krá¾

Beckovský cintorín na konci októbra...



 Každý  z nás vie, èo je to strata blízkej osoby. Niet èloveka, ktorý by to as-
poò raz v živote nepocítil. Po našich zosnulých zostalo už len prázdne miesto 
za rodinným stolom. Po odchode z èasnosti na veènosś majú miesto pokojné-
ho odpoèinku na cintoríne. Denne sa nám v mysli vynorí spomienka na nich, 
v srdci pocítime len smútok, a tak si už len vzdychneme. Našu lásku, vïaè-
nosś a poïakovanie za všetko, èo pre nás v živote urobili, sa snažíme prejaviś 
drobnými dekoráciami ich hrobov. Èasto sú to kvety, ktorých krása a sviežosś 
symbolizujú našu stále èerstvú spomienku na nich.
 Bohužia¾, druhýkrát pocítime bolesś pri návšteve cintorína, keï na hro-
boch nachádzame prázdne miesta bez kvetináèov, prázdne vázy bez kvetov, 
niekedy dokonca nenájdeme ani nádoby. Je to nepochopite¾né, ale taká je 
realita. Dokazuje to len skutoènosś, že sú medzi nami aj takí, pre ktorých je 
odcudzenie vecí z hrobu spoluobèanov bežná praktika. Akoby nemali srdce a 
bez výèitiek takýmto spôsobom okrádajú zosnulých a ich pozostalých. 
   „Fantóm“ na cintoríne takýmto spôsobom už mnohých priviedol k slzám 
rozhorèenia, ¾útosti a bezmocnosti. Nuž, zostáva nám už len èakaś, veï aj on 
je smrte¾ný, raz odíde na veèný odpoèinok tam, odkia¾ už niet návratu, a hroby 
blízkych už nebudú viac okrádané.    Ing. Darina Jarábková
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Astrid Lindgrenová, Nebezpeèný život detektíva Kalle Blomkvista 2.,
Slovart 2014
Astrid Lindgrenová, Ppipi dlhá panèucha 1., Slovart 2016
Astrid Lindgrenová, Ppipi dlhá panèucha 2., Slovart 2016
Astrid Lindgrenová, Ppipi dlhá panèucha 3., Slovart 2016
Roald Dahl, Jakub a obrovská broskyòa, Enigma 2014
Roald Dahl, Charlieho továreò na èokoládu, Enigma 2009
Peter Karpinský, Ako sme s Ťukśukom śukśukovali, Slovart 2018
Jaroslava Blažková, Maèky vo vreci, Q 111
Branislav Jobus, Žubrienky inštalatérky, Slovart 2017    DB

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI
September - október 2019

 V septembri vyšla propagaèná publikácia Èarovné Stredné Považie, jej 
redaktorom a dizajnérom je Martin Kmeś. Je to „zelená kniha - jej kúpou 
podporujete lesné hospodárenie šetrné k prírode a miestnym ¾uïom. Kni-
ha bola vytlaèená na papieri s certifikátom PSC.“
 Pre nás je potešujúce, že na stránkach tejto knihy, do prípravy ktorej 
sa zapojila aj naša obec, nájdete popri krátkom texte a základných údajoch 
o obci (s. 147) aj fotografie Beckovského hradu. Z firiem v obci sa prezen-
tuje KLIMAT (s. 184 - 185). Autorom piatich fotografií je ¼uboš Balažoviè 
(s. 20, 21, 32, 33, 147) a po jednej Peter Kováèik (s. 13) a Juraj Sollár 
(s. 52). Knižku vydalo CBS spol. s r. o. - Creative Business Studio v poète 

6 600 ks; pred tromi rokmi vydali aj 
knižku Stredné Považie z neba s tro-
ma fotkami Beckova a krátkym textom 
o beckovskej povesti (s. 29). Texty 
oboch kníh sú zároveò preložené do 
angliètiny.   
 Èarovné Stredné Považie je dostup-
né online na prelistovanie na: https://
www.cbs.sk/kniha/carovne-stredne-
povazie/. Tlaèenú verziu si môžete 
zakúpiś na OcÚ.     Foto - zdroj: CBS 
    DB

Èarovné Stredné Považie
na fotografiách

 V rámci projektov Európskej únie Európsky fond regionálneho rozvoja 
- Spoloène bez hraníc, Trenèín Región a INTERREG V-A Slovenská repub-
lika a Èeská republika vznikla publikácia o regióne Sme si bližšie, ako 
myslíme. Trenèín región a Východná Morava: Trenèín, Považská Bystrica, 
Trenèianske Teplice, Myjava, Bojnice. Zámerom publikácie je propagácia 
turistických cie¾ov v oboch regiónoch, o Beckove je zmienka v èasti Trasa 
5. Publikácia je obojstranná - 
z druhej strany je èeská èasś 
Objevte krásu bez hranic. 
Východní Morava a Trenèin 
region: Zlín, Uherské Hradiš-
tì, Valašské Meziøíèí, Kromì-
øíž, Luhaèovice. 
 Publikácia obsahuje map-
ky jednotlivých oblastí a krátke 
informaèné texty; je dostupná 
na Beckovskom hrade. DB

Trenèín región
a Východná Morava 

 Desaś kníh Stôp dávnej minulosti postupne vychádza od roku 2002, 
výpravne sú ilustrované fotografiami Jakuba a Pavla Dvoøáka mladšieho, synov 
Pavla Dvoøáka. Edícia získala cenu Najkrajšie knihy Slovenska, cenu Alexiusa 
Austa, cenu SAV za popularizáciu vedy. Autor získal Pribinov kríž II. triedy, 
cenu UNESCO najkrajšie knihy sveta, Cenu osobnosś obrazovky Otto, Krištá-
lové krídlo, Cenu Ervína Kischa a mnohé ïalšie ocenenia. 
 Na stránke vydavate¾stva RAK sa môžete dozvedieś podrobnosti o príprave 
posledného zväzku desaśdielneho cyklu, ktorý zachytáva dejiny územia Slo-
venska od najstarších èias po koniec tureckých vojen. Dokonèila ho Daniela 
Dvoøáková na základe archívu, osobnej korešpondencie a nepublikovaných 
textov Pavla Dvoøáka: „Keï sa nás po Pavlovej smrti pýtali, èi vydáme Stopy 
dávnej minulosti 10, odmietali sme to. Nik nemôže napísaś knihu za Pavla 
Dvoøáka. Lenže kniha sa cezo mòa aj tak vypýtala na svet. Akoby Pavel chcel 
zavàšiś svoje dielo, veï svojím èitate¾om s¾úbil desaś zväzkov Stôp. Zaèali sme 
so synom cestovaś po Slovensku a tvoriś obrazovú prílohu na miestach, odkia¾ 
písal svoje listy, kde h¾adal svoje príbehy. Tak 
ako to robil to¾ké roky on sám so synom Jaku-
bom. Našli sme nové kapitoly, neznáme texty z 
archívu, rozpracované scenáre… Postupne sa 
zrodil posledný diel edície Stopy dávnej minu-
losti - Nenapísaná kniha.“ 
 Knižku si môžete zakúpiś v kníhkupectvách 
alebo priamo vo vydavate¾stve RAK so z¾avou - 
kontakt: Vydavate¾stvo RAK s. r. o. Budmerice 
819, 900 86 Budmerice.
 O Beckove sa doèítate predovšetkým v 
šiestom zväzku - Slovensko v stredoveku, èas 
cudzích krá¾ov.     DB

Stopy dávnej minulosti Pavla Dvoøáka 
1. novembra 2019 vyjde posledný diel cyklu

 V monografii Beckov 1, s. 175, autorka príspevku Kultúrne dedièstvo 
Beckova píše o kamennom kríži na evanjelickom cintoríne. Dovo¾ujem si poo-
praviś jej tvrdenie. V monografii sa píše: „Na cintoríne bol postavený kamenný 
kríž, ale keïže údajne zavadzal na ceste, v 50. rokoch 20. storoèia ho zvalili 
- jeho èasti ležia dodnes na okraji prístupovej lipovej aleje.“ I keï bol v strede 
cesty, nezavadzal nikomu. V 70. rokoch si skracoval tadia¾ cestu traktorista, 
ktorý hornú èasś kríža odlomil. Ve¾a rokov bola táto èasś položená ved¾a kríža. 

Približne v roku 1992 jednému èlenovi 
presbyterstva ev. cirkvi „zavadzal“, tak 
bol odstránený. Jeho èasti sa nachádza-
jú zarastené machom pod starou lipou, 
ved¾a miesta, kde pôvodne stál. Podo-
týkam, že keï pôjdete lipovou alejou 
vchodom  od cesty, po ¾avej ruke, pod 
5. lipou, sú jeho èasti. 
 Tento kríž má viac ako sto rokov, èo 
tak pouvažovaś a nájsś mu znova dôstoj-
né miesto na cintoríne?
 ¼ubomír Paulus 

Príbeh kríža 

Cintorínový „fantóm“
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 Aj tento rok sa pri príležitosti Dní obce oceòovali obèania. Je to, myslím 
si, po 24. krát. Nedá mi, aby som nenapísal pár riadkov. Vypísal som si 
z 25 Beckovských novín ocenených od roka 1995 po rok 2019, a zisśujem, 
ko¾kokrát boli niektorí obèania ocenení, za èo a v akej oblasti. 
 Zastavím sa pri roku 2016. Na týchto Dòoch obce boli ude¾ované ceny 
starostu obce Beckov, medzi nimi aj Redakcii Beckovských novín. Bolo to 
pri príležitosti 20. výroèia ich vzniku. Je to ocenenie za prácu v tomto perio-
diku a Redakcia BN si to cení. Odmenu (100 eur) obecný úrad, nevedno 
preèo, neodovzdal tým, ktorým patrí, a to redakcii Beckovských novín - t. 
j. šéfredaktorke a kolektívu redakènej rady. Myslím, že je naèase stranspa-
rentniś podmienky oceòovania. 
 Pre zaujímavosś uvediem, že Nové Mesto nad Váhom s poètom obyva-
te¾ov cez 20 000, tento rok malo 5 osobností - a kvalitných - na toto oce-
nenie. Taktiež Trenèiansky samosprávny kraj využíval verejnosś, aby nomi-
novala osobnosti, ktoré robia dobré meno Trenèianskemu kraju. Nedalo by 
sa aj u nás inšpirovaś u susedov?     ¼ubomír Paulus 

Dni obce Beckov

 V sobotu 19. októbra 2019 starosta obce Daniel Hladký otváral o 10. 
hodine prvý roèník štafetového behu pretekárov nad 40 rokov od hradu k 
hradu Beckov - Selec - Trenèín, na ktorom sa zúèastnil aj beckovský obyva-
te¾ Ing. Matúš Varaèka. Traś dlhú 36,6 km zvládli všetci bežci, najrýchlejší 
bol Tomáš Podpera, ktorý zvíśazil za 2:48:31. Usporiadatelia - SPORTKEMP, 
o. z. - dúfajú, že sa preteky podarí zorganizovaś znova o rok a stane sa z nich 
tradícia. 
Pretekári po štarte bežia cez Trojièné námestie k hradu. (Foto: Daniel Hladký)

Trenèiansky polmaratón
Beh od hradu k hradu

Beckov - Selec - Trenèín

 Novú sezónu sme zaèali v krásnych nových kabínach èi už žiaci ako 
aj mužstvo dospelých. Každé družstvo má svoju kabínu, máme zasadaciu 
miestnosś, kde sa môžu konaś zasadnutia výboru OŠK, je to teraz super a 
na úrovni, za èo by sme sa chceli poïakovaś hlavne obci Beckov, obecné-
mu úradu, ktorý nám dokázal takéto podmienky vytvoriś. 
 Èo sa týka našich družstiev, u dospelých sme zaèali h¾adaś mladých 
hráèov, èo sa nám aj podarilo a káder je teraz omladený a stabilizovaný, 
do mužstva pribudli hráèi z vyššej ligy, sú to David Kaèerek ml, Rastislav 
Marták, Andrej Bonèo, Dominik Kováèik - všetci prišli z AFC Nové Mesto 
nad Váhom, ïalej sa vrátil do Beckova Lukáš Sedláèek z Trenèianskych 
Stankoviec a Ivan Kolár, ktorý prišiel z Melèíc Lieskového, ïalší navrátilec 
je Martin Pollák, ktorý sa vrátil z FC Žítková, a nakoniec nás prišiel posilniś z 
Hôrky nad Váhom Jakub Koreò. Ako tréner naïalej zostal Dušan Bartoviè. 
Sezónu sme zatia¾ rozbehli celkom dobre a priebežne sa nachádzame na 
štvrtom mieste tabu¾ky 7. ligy Juh. 
 Ale najväèšiu radosś nám robia naši žiaci, ktorí sa po jesennej èasti 
umiestnili na prvom mieste tabu¾ky 5. ligy starších žiakov Juh, keï stratili 
len dva body za celú jeseò - patrí im ve¾ká pochvala za snahu a bojovnosś a 
niekedy aj ve¾ký profesionálny prístup, èi už hráèom, ale aj trénerom Pavlovi 
Bánovskému a Marekovi Sedláèkovi. Dúfame, že sa im bude takto dariś aj v 
jarnej èasti súśaže. 
 Ïalší roèník by sme chceli v Beckove obnoviś aj družstvo dorastu, aby 
nám naši mladí hráèi zostávali doma a aj hrali doma za OŠK Slovan Bec-
kov. Budeme sa snažiś, aby sme èo najlepšie a najslušnejšie reprezentovali 
obec Beckov.    David Kaèerek, predseda OŠK Slovan Beckov

Futbalová sezóna 2019/2020

 Nedá mi, keï vidím poèas víkendu a vo ve¾kej miere cez týždeò pohy-
bovaś sa v našom parku deti všetkých vekových kategórií. Viem, ko¾ko 
konárov rôznych priemerov tam spadlo z prestarnutých líp a z vyrastajúcich 
jaseòov kvetnatých. Vždy to padá cez noc, ale èo keï? Treba vykonaś kon-
trolu arborétom Mlyòany (röntgen) a choré stromy vyśažiś, aby sa, nebodaj, 
nestalo to, èo v Nitre (smrś školáka).      PH
Park ráno 28.8.2019 po víchrici. Foto: DB

Kontrola stromov v parku 
 Tento príspevok mal byś pôvodne o jednej svetelnej novinke na beckov-
skom futbalovom ihrisku. Ale nakoniec som si uvedomila, že je dosś ve¾ká a 
vidite¾ná a môžu si ju všetci všimnúś aj bez zvláštneho upozornenia. Koho si 
však všimne málokto, sú ¾udia, ktorí sa o toto prekvapenie pre fanúšikov aj 
hráèov postarali. Sú to ¾udia, ktorí trávia na ihrisku ve¾mi ve¾a zo svojho èasu 
(môže sa zdaś, že sú tam viac, ako doma) a beckovským futbalom žijú.
 Takýchto ¾udí (a nielen vo futbale) je urèite viac, ale ja by som rada dala 
do pozornosti dvoch - sú to bratia Peter a Pavol Bánovský. Priznám sa, nie 
som ve¾ký futbalový fanúšik, ale upútala a nadchla ma ich zanietenosś a 
vernosś beckovskému Slovanu v dobrom aj zlom. A všetko, èo preò robia, 
robia nezištne a úplne automaticky. Z lásky k tomuto športu, pre radosś 
a pre to, aby beckovský futbal „nezakapal“.
 A tak, keï bola zakúpená tabu¾a so svetelným ukazovate¾om skóre, 
neváhali a zabezpeèili elektrikára, pripravili materiál, pozvárali, a za pomo-
ci Mareka Sedláèka pripevnili na ståp konštrukciu aj samotnú tabu¾u. Aj 
vïaka nim mohli futbaloví fanúšikovia prvú septembrovú nede¾u sledovaś 
stav zápasu na zariadení, ktoré je už štandardom na mnohých dedinských 
ihriskách.
 Ve¾a èinností, ktoré robíme èi už doma, pre seba a rodinu, v práci alebo 
pre obec, berieme ako samozrejmosś. Za každým vidite¾ným výsledkom sú 
však „nevidite¾ní“ ¾udia. Oni sú za skonštatovaním, že „sa“ nieèo urobilo. 
Lebo to „sa“ sú konkrétni ¾udia, ktorým patrí naše ÏAKUJEM.

   Iveta Martišová

Nevidite¾ní medzi nami

Peter a Pavol Bánovskí a Marek Sedláèek. Peter a Pavol Bánovskí a Marek Sedláèek. Foto: IMFoto: IM
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 Dòa 22. 9. 2019 o 8,00 hod sa v po¾ovníckom areáli Tehelòa kona-
la èlenská schôdza PZ Hurban Beckov, ktorej súèasśou bola praktic-
ká stre¾ba èlenov z gu¾ových zbraní. Kategóriu do 55 rokov vyhral Ing. 
Marek Jambor, kategóriu nad 55 rokov vyhral Jaroslav Èaòo, stre¾bu 
z krátkej zbrane (pišto¾) vyhral predseda PZ Miroslav Uherèík.          PH

Èinnosś v po¾ovníckom areáli 
Tehelòa Dòa 13. 9. 2019 za krásneho rána na parcele pri Beckovskom hra-

de prof. MUDr. Štefan Durdík z Bratislavy, hosś PZ Hurban Beckov, ulovil 
jeleòa s atypickou trofejou vo veku 12 rokov na hranici bronzovej medaile. 
Za jeho pozitívny vzśah k našej obci a okolitej prírode ho táto obdarila skve-
lým úlovkom.        Text a foto: PH

Skvelý úlovok

 Dòa 27. 8. 2019 od 18,15 hod do 18,50 hod úhrn zrážok 45 mm.
 Po dlhšej dobe búrka - supercela - udrela na obec Beckov v celej svojej 
sile, ale bez podpory silného vetra, èo bolo šśastie. Nevyèistený kanál pri 
Kurzovom majeri popod cestu 2/507 nebral vodu, ktorá bola odrazená do 
obce, kde skonèila pri nehnute¾nosti Nemèekovcov v parku pod hradom. 
Priepuste na Pieskovej doline, vybudované obcou v roku 2007, sú vplyvom 
jazdy śažkej techniky znièené. Voda nažíva z roviny od Bakoša a smeruje do 
obce. Predtým vnikala okolo nehnute¾nosti Mariána Sládeka, ale po vybu-
dovaní priepustov, a teda rozdelení unikajúcej vody do viacerých jarkov, bol 
pokoj. V súèasnej dobe uniká voda po ceste na vodojem a odchádza cez 
pozemok PZ Hurban Beckov do záchytného kanála, ktorý bol zanesený 
a znovu sa musí vyèistiś, èo zrealizujeme. Trochu nám narobila problém 
voda z rozrobenej, zle pooranej parcely Novákovcov, kde malá vrstva hliny 
natiekla aj s vodou, ktorú sme z dlaždíc odstránili. Hlavný problém je cesta 
okolo strelnice na vodojem, ktorú treba dokonale opraviś, keï chceme, aby 
na vodojem a do polí jazdili śažké mechanizmy a vozidlá. Tento problém 
a realizáciu úpravy pôdy proti povodniam v tejto èasti pred èasom písomne 
vypracoval Okresný úrad životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, 
vtedy predseda p. Ševcech. V súèasnosti chýba prevencia, starosta obce 
nech rozhýbe príslušnú komisiu po technickej a materiálnej stránke. 
 Zverejòujem mená tých, ktorí odstraòovali následky supercely na našom 
pozemku dòa 30. 8. 2019. Patrí im poïakovanie a uznanie: Eugen Juro-
vich - vedúci, Ján Tekula, Ing. Martin Neboháè, Milan Hladký, Ján Koníèek, 
Mário Pavlík, Jaroslav Èaòo, Miloš Jarošèiak a Jozef Novák s technikou.   

   PH

Supercela nad Beckovom

 Dòa 13. 9. 2019 o 18,00 hod 
Beckovan Michal Èaòo ulovil 
v revíri è. 2-5590-Zelená Voda od 
obce Beckov sumca: dåžka 184 
cm, váha 46 kg, na šnúru 0,54 
mm, spôsob lovu vábnièka, nástra-
ha èervíky, svedkovia Jozef Jurík 
a Dušan Èikel, obidvaja z Becko-
va. Po odvážení a premeraní bol 
sumec pustený znovu do Zelenej 
vody, odkia¾ bol vytiahnutý.  

Text a foto: PH

Kapitálny úlovok

 Šśastný majite¾ štíhlej vretenovej jablonky nazberal 3 debnièky chut-
ných jabåk. Jabloò bola zasadená v roku 2016 do kamenistej pôdy dvora 
pri nehnute¾nosti pod hradom v obci Beckov. 
 Záhradkársky dozor: Štefan Slávik a Eugen Jurovich.    PH

Vretenové stromy majú budúcnosś 

 Do dnešného dòa, t. j. 22. 10. 2019, nebola ani jedna z diviaèích 
vzoriek na AMO zaslaných z revíru Beckov do laboratória Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy SR vo Zvolene pozitívna. Všetky nariadenia 
Okresného úradu PLO Nové Mesto nad Váhom plní PZ Hurban Beckov 
zodpovedne aj za pomoci obèanov obce.  PH

Africký mor ošípaných
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 je súśaž, ktorú organizuje MB TECH BB s.r.o., so sídlom Zvo-
lenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obch. regis-
tri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.è.:8822/S (ïalej len 
„usporiadate¾“, technickú podporu zabezpeèuje spoloènosś Vizua 
s. r. o., Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica. 
 Súśaž prebieha od 1. 10. 2019 (12:00:00) do 30. 11. 
2019 (23:59:59) na území Slovenskej republiky.
 Výhercovia súśaže budú urèení a vyžrebovaní pod¾a princípu 
uvedeného v bode è. 4. a 6. pravidiel súśaže.
 Výhry v súśaži pre zúèastnené školy sú v kategórii „malé 
školy“ - kam patrí aj naša základná škola:
1. cena: nákup v hodnote 5.000 € na www.skolskatechnika.sk 
2. cena: nákup v hodnote 2.000 € na www.skolskatechnika.sk 
3. cena: nákup v hodnote 1.000 € na www.skolskatechnika.sk
V èase písania tohto textu Základná škola s materskou školou J.M. 
Hurbana v Beckove bola na 3. mieste s poètom 775 hlasov. 

 Podrobné pravidlá súśaže si môžete pozrieś na https://nano-
vylevel.sk/pravidla. Úèastníkom súśaže môže byś iba fyzická oso-
ba plne spôsobilá na právne úkony, a to prostredníctvom hlasova-
cieho formuláru v èase konania súśaže, v rámci ktorého zaslaním 
SMS (spoplatnenej sumou 0,10 € s DPH) súhlasí s podmienkami 
súśaže ako aj s podmienkami používania, spracovania a ochrany 
osobných údajov. Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 telefó-
nneho èísla odovzdaś iba 1 hlas denne. Každý súśažiaci sa môže 
staś výhercom hlavnej výhry len raz v rámci celej súśaže.
 Za našu školu môžete zahlasovaś pomocou SMS na èíslo 
6662 v znení NNL ZUC - je to kód školy. Po odoslaní sms-ky 
dostanete poïakovanie a upozornenie, že môžete hlasovaś len 
raz denne. 
 Podporte aj vy našu školu svojím hlasovaním! ÏAKUJEME! 

DB
(zdroj: nanovylevel.sk a https://zs-beckov.edupage.org/news/#)

NA NOVÝ LEVEL


