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OBEC BECKOV 
 

Beckov č. 180 
916 38 Beckov 

 

 

Kronika obce Beckov 

2012 
 

 

Táto kronika obsahuje 85, slovom osemdesiatpäť, očíslovaných strán. 

 

 

 

      

 

     

Podpis zástupcu starostu obce    Podpis starostu obce Beckov 

Údaje do obecnej kroniky zapísala Mgr. Dana Badžgoňová, kronikárka obce od roku 2012 – 

schválená obecným zastupiteľstvom Obce Beckov dňa 15.6.2012 uz.č. 171/2012. 

Podpis kronikárky obce:  

 

 

Kronikárka vykonáva funkciu kronikárky obce od 15.6.2012. 



3 
 

Slovo na úvod  

Od roku 2012 došlo v súvislosti s osobou obecnej kronikárky v Beckove k zmene – novou 

kronikárkou obce uz.č. 171/2012 sa stala Mgr. Dana Badžgoňová, rod. 

Michalcová, inak od 1.9.2005 zamestnankyňa obecného úradu v Beckove. 

V pracovnej náplni má sociálnu prácu, aktualizáciu obecnej web-stránky 

a rozlúčku so zosnulými občanmi za obec na polovičný pracovný úväzok 

a popri tom pracuje od roku 2007 aj ako šéfredaktorka Beckovských novín. 

Absolvovala gymnázium v Novom Meste nad Váhom (1980), odbor 

Kultúrno-výchovný pracovník s maturitou (1982) a dejiny umenia a estetiku 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1982-1987). Zložité rodinné 

problémy jej nedovolili pracovať v obore (po skončení školy vyše 14 rokov opatrovala svoju 

imobilnú matku), ale boli príčinou jej rekvalifikácie na sociálnu pracovníčku. Kurz sociálny 

pracovník obce v rozsahu 240 hodín teórie a 1200 hodín praxe absolvovala od septembra 

2005 do júna 2006 prostredníctvom nadácie SOCIA, nadácie na podporu sociálnych zmien, 

v Trenčianskych Tepliciach a popri tom pracovala pre obce Beckov a Kálnica ako sociálna 

pracovníčka.  

Dana Badžgoňová vystriedala vo funkcii obecnej kronikárky p. Margitu Bubeníkovú (1936), 

bývalú učiteľku a sprievodkyňu na hrade Beckov, ktorá na 12 rokov (2000-2011) prevzala 

písanie obecnej kroniky po p. Emílii Kusendovej, rod. Jamrichovej (1988-1999). Pred ňou 

obecnú kroniku dvadsaťtri rokov písala p. uč. Ružena Hubinová (1967-1989) a dva roky 

ev.a.v. farár Emanuel Varga (1965-1966). Zistenie mien predchádzajúcich obecných 

kronikárov bude predmetom bádania okrem iného aj v obecných archívoch v budúcom roku. 

Obecné kroniky sú uložené v trezore na obecnom úrade. Najstaršiu kroniku máme z roku 

1939, v ktorej sú uvedené aj historické záznamy p. Jozefa Kubičeka, novomestského 

úradníka a nadšeného historika amatéra, ktorý zozbieral veľa cenného materiálu z dejín 

našej obce. Prepísal ich beckovský notár Kazimír Ilavský. Záznamy od strany 77 do 140 sú 

vyrezané a pre nás asi stratené. Strany 141 a ďalšie sa týkajú rokov 1943, 1944 (s. 145-154), 

1945 (s. 155-167), 1946 (s. 169-175), a 1947 (s. 177-179). Kronika končí na strane 179, rok 

1947 nie je dopísaný. Základná škola J.M. Hurbana vlastní školskú kroniku, v ktorej sú 

doplnené záznamy od konca 19. storočia.  

Kronikárka obce 

 

Na rozlúčku s p. Bubeníkovou pripájame článok z Beckovských novín č. 4/2012, s. 20. 

Ďakujeme, pani kronikárka! 

V Beckovských novinách č. 1/2011 sme uverejnili rozhovor s p. Margitou Bubeníkovou, 

s jednou z najznámejších osobností našej obce (76). Bývalá učiteľka, ale aj sprievodkyňa na 
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hrade, obecná kronikárka, aj predsedníčka miestnej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska či 

prispievateľka do Beckovských novín. Dnes je už toto všetko „bývalá.“ Aj v jej prípade vekom 

pribudli zdravotné problémy vlastné i manželove, takže zo všetkých aktivít zostala 

dôchodkyňa, mama a babička a pribudla opatrovateľka.  

1. Pani Bubeníková, rokom 2011 končí aj Vaša činnosť kronikárky Beckova. Celých 12 rokov 

ste zaznamenávali na stránky obecnej kroniky dianie v našej obci. Bola to práca zaujímavá 

i záslužná. Po kom ste „zdedili“ obecnú kroniku? Viete, kto bol kronikárom v Beckove 

v minulom storočí?  

V roku 2000 ma oslovil starosta obce p. Karol Pavlovič, či by som sa dala na písanie obecnej 

kroniky. Vedela som, čo to je, v minulosti som písala školskú kroniku. Prevzala som túto 

prácu po p. Emílii Kusendovej, rod. Jamrichovej, písala kroniku 10 rokov. Pred ňou to bola p. 

uč. Ružena Hubinová. Keď som čítala zápis po roku 1945, nezistila som, kto bol pisateľom, 

myslím si, že sú to zapísané pamäti.  

2. Čo Vám dala práca kronikárky za tých 12 rokov? 

Každá práca človeku niečo dá. Keď sme prišli v roku 1972 bývať do Beckova, tak sme 

pravidelne vo štvrtok chodili na mäso a pri čakaní som sa od starších dozvedela veľa z dejín 

Beckova. Rada si spomínam na p. Vlnovú, Fiedlerovú a Zverbíkovú, boli to živé kroniky 

Beckova. Pri písaní kroniky vás zaujímajú rôzne veci a diania, čo by ste ináč nevedeli, obohatí 

vás to.  

3. Aké sú najväčšie úskalia pri práci na obecnej kronike? 

Pri písaní treba diania v obci opísať tak, aby i po 30-50 rokoch si čitateľ kroniky vedel 

predstaviť, ako to bolo. Teda nie je to len štatistika, ale celý dej, ktorý sa nesie postupne od 

stavu obyvateľov, 

činností komisií OcÚ, 

možnosti zamestnania 

v obci. Zápis všetkých 

udalostí dopĺňa 

fotodokumentácia, 

ktorá má ročne 170-190 

fotiek, ktoré treba 

popísať. Podklady si 

musí kronikár prácne 

získať, čo niekedy trvá aj 

dva-tri mesiace 

chodenia, opakovaných 

návštev a trpezlivosti, 

lebo čo sa zapíše, treba 

dokladovať 
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v dokumentácii, ktorá sa zakladá do archívu, aby bolo možné do nej nahliadnuť. Práca 

kronikárky je hodnotená Krajským pamiatkovým úradom, p. Mgr. Lackovičovou. Jej rada bola 

vždy pre mňa cenná, tiež mi veľa dali i jej školenia.  

4. V roku 2000 ste získavali Cenu starostu obce udelenú na II. Beckovských letných 

slávnostiach a v roku 2008 pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov 

ste dostali Pamätný list za významný podiel na rozvoji kultúry obce. Pocta, do ktorej sa 

„zrátali“ všetky Vaše činnosti na poli kultúry. Predstavitelia obce i občania Vám takto mali 

možnosť poďakovať. Ste spokojná s tým, čo ste  dokázali urobiť v tejto oblasti?  

Keď je človek mladší, má rád ľudí, veď o nich to je, prácu kronikára má ako koníčka, musí ho 

to zaujať. Treba veľa času a trpezlivosti, čo prajem i mojej pokračovateľke p. Mgr. Danke 

Badžgoňovej. Danka, nech sa Vám darí! 

Pani Bubeníková, dovoľte mi ako pokračovateľke vo Vašej práci vysloviť poďakovanie 

a vyjadriť uznanie za tú mravčiu, obetavú a tvorivú prácu, ktorú ste venovali pre dobro našej 

obce.           Dana Badžgoňová  

DOKUMENTÁCIA:                                                                                                                             

Dok_K2012 č. 1: Menovací dekrét kronikárky obce z 18.6.2012                                                                                                     

Dok_K2012 č. 2: Beckovské noviny č. 4/2012, str. 20.                                                                                                                               

Foto_K2012_1: Nová kronikárka obce Dana Badžgoňová.                                                                      

Foto_K2012_2: Margita Bubeníková, kronikárka obce  v r. 2000-2011. 

 

 

OBYVATEĽSTVO ZA ROK 2012 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2012:  1361 (pre porovnanie o 3 menej ako v r. 2011) 

    

 2012 2011 

Z toho muži 637 629 

Ženy  724 735 

Deti do 18 rokov 292 278 

Obyvatelia od 18 do 60 rokov 838 820 

Ostatní obyvatelia 231 266 

Prisťahovaní 31 62 

Odsťahovaní    29 25 

 
 
Narodené deti v roku 2012:   12  ( tiež 12 v r. 2011) 
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Martin Bandík, Maxim Porubský, Rebeka Jamborová, Richard Šimko, Matej Keleši, Natália 
Štefúnová, Rebeka Klčovská, Petronela Šutovská, Patrícia Kollárová, Lucia Tinková, Melisa 
Patyková, Patrik Záruba.  
 

Počet uzavretých manželstiev:    14 (pre porovnanie - v r. 2011 to bolo 17) 

Z toho občania Beckova:   5  (v roku 2011 – 3) 
Občianske sobáše:   4  (v roku 2011 – 2) 
Radoslav Bartoš a Marcela Cibulková 
Boris Klčovský a Dana Košnárová 
Peter Patyk a Zuzana Kováčová 
Vladimír Potoček a Ivana Wilfertová 
Cirkevné:     1  ( v roku 2011 – 1) 
Marcel Hrušovský a Zuzana Straková 

 

Počet úmrtí v roku 2012:        13  (v roku 2011 – 7) 

Oľga Masárová, Alica Nožinová, Anna Jaroščiaková, Anastázia Bednáriková, Anna Uhrinová, 
Jozef Pažitný, Ignác Holota, Bohuslava Masariková, Pavel Hubina – pohrebný sprievod na 

fotografii z 9.3.2012;  Martin Golány, Jozef Špánik, Helena Jamrichová, Anna Kobidová. 
Je smutné, že v prípade Martina Golányho došlo k predčasnému ukončeniu života vlastným 
zavinením – ako poľovník obrátil loveckú zbraň proti sebe vo veku nedožitých 42 rokov. 
V mesiaci júli boli tri úmrtia, 6. júla umrela Helena Jamrichová, 8. júla Martin Golány a 31. 
júla Bohuslava Masariková. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                      
Dok_K2012 č. 3 : Podklady z obecnej matriky pripravila Anna Benková                
Foro_K2012_3: Pohrebný sprievod 
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Zoznam 80-ročných a starších obyvateľov Beckova v roku 2012 (zoradení podľa č. d.): 
 
1. Mináriková Justína, 04.03.1925 (u syna v Tr. Bohuslaviciach) 
2. Nožina Emanuel,  20.05.1929 
3. Pavlíková Mária, 18.12.1923 
4. Uhrinová Mária, 20.02.1932 
5. Tunegová Mária, 24.02.1925 
6. Zverbíková Magdaléna, 23.09.1925 
7. Gestingerová Mária, 10.10.1932 
8. Gestinger Jozef, 07.12.1932 
9. Pavlovič Július, 08.10.1932 
10. Koníčková Mária, 05.11.1932 
11. Uherčík Anton, 13.10.1932 
12. Ďuriš Rudolf, 23.07.1925 
13. Tupý Bohuslav, 12.02.1925 
14. Koníček Jozef, 03.10.1931 
15. Haščicová Valéria, 10.12.1927 
16. Klechová Helena, 22.02.1932 
17. Bánovský Michal, 08.10.1932 
18. Ševčík Jozef, 02.10.1930 
19. Klinčúchová Ema, 05.07.1927 
20. Sládková Mária, 26.11.1922 
21. Hlávková Oľga, 28.04.1924 
22. Klinčúch Ivan, 17.02.1932 
23. Šimončič Július, 05.04.1931 (v CSS Nové Mesto nad Váhom) 
24. Sabadková Anna, 24.05.1929 
25. Šimončič Jozef, 25.10.1927 
26. Čelková Valéria, 09.09.1932 
27. Straková Mária, 06.08.1925 
28. Straka Anton, 10.11.1925 
29. Zbudilová Mária, 29.04.1927 
30. Prikrylová Anna, 31.03.1932 
31. Bubeník Jozef, 16.01.1929 
32. Biel Ervín, 17.02.1930 
33. Šatkovská Marianna, 07.09.1925 
34. Marázová Mária, 09.11.1929 
35. Letková Mária, 28.04.1926 
36. Nožinová Viktória, 27.02.1932 
37. Križanová Mária, 18.08.1929 
38. Paceková Margita, 12.07.1931 
39. Tupá Viola, 17.06.1932 
40. Klčovská Anna, 04.10.1923 
41. Vazovanová Mária, 17.10.1923 
42. Vavrisová Antónia, 22.09.1932 
43. Blašková Alojzia, 02.07.1926 
44. Zverbíková Terézia, 09.06.1924 
45. Kollárová Anna, 05.02.1929 (v Dome Humanity – zariadenie pre seniorov, Trenčín) 
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Najstarší občania Beckova – 85 až 90 rokov:  
 
1. Sládková Mária – 90 rokov 
2. Klčovská Anna  - 89 rokov 
3. Vazovanová Mária  - 89 rokov  
4. Pavlíková Mária -  89 rokov  
5. Hlávková Oľga  -  88 rokov 
 6. Zverbíková Terézia  – 88 rokov 
7. Tupý Bohuslav – 87 rokov 
8. Tunegová Mária – 87 rokov 
9. Mináriková Justína – 87 rokov 
10. Ďuriš Rudolf – 87 rokov 
11. Straková Mária – 87 rokov 
12. Šatkovská Marianna – 87 rokov 
13. Straka Anton – 87 rokov 
14. Zverbíková Magdaléna – 87 rokov 
15. Letková Mária – 86 rokov 
16. Blašková Alojzia – 86 rokov 
17. Zbudilová Mária – 85 rokov 
18. Klinčúchová Ema – 85 rokov 
19. Šimončič Jozef – 85 rokov 
20. Haščicová Valéria – 85 rokov 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                 
Dok_K2012 č. 4 –Zoznam občanov pre účely poskytnutia vianočného darčeka seniorom 
 
 

Voľby do parlamentu 2012 
 

V 10. týždni sa konali v sobotu 10. marca 2012 voľby do NR SR. Na hlasovaní sa zúčastnilo 
774  voličov z Beckova. Voliči odovzdali 761 platných hlasov. Dvaja voliči využili voľbu poštou 
zo zahraničia. Voľby v Beckove prebehli pokojne, bez rušivých momentov a provokácií. 
Okrsková volebná komisia nezaznamenala žiadne sťažnosti alebo pripomienky k svojej 
činnosti.  Najviac hlasov získala strana Smer – 406, potom Kresťanskodemokratické hnutie -
110 a Slovenská národná strana 49 hlasov. 

 
4. Volebná komisia 

 
5. Volebné urny pripravené... 
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DOKUMENTÁCIA                                                                                                                            
Dok_K2012 č. 5                                                                                                                                
Foto_K2012_4 až 5  - Voľby do NR SR 2012 
 
 

HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2012 
 
 

Rozpočet na rok 2012:    Plnenie rozpočtu v roku 2012: 

Príjmy         -    1.012.414,25 €   Príjmy      -  1.817.558,60 € 
Výdavky      -    1.012.414,25 €   Výdavky   -  1.787.796,47 €   
 

PRÍJMY  

Daňové príjmy: 

Výnos dane z príjmov územnej samospráve                   242.817,02 €  

Dane z  pozemkov, stavieb, bytov        218.221,96 € 

(fyzické osoby a právnické osoby), dane boli vyrubené platobnými výmermi fyzickým 

a právnickým osobám, ktoré vlastnia na území obce nehnuteľnosti. 

Daň za psa                              913,21 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva                         618,60 €    
Daň za komunálny odpad          28.790,91 € 
Daň za ubytovanie                                                                                                      1.322,06 €   
Daň za  hracie prístroje                                                 1.080,00 € 
  

Nedaňové príjmy: 

Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov                             43.261,14 € 
(priestory Klubu pri parku, KD, ZS) 
Správne poplatky                         5.266,32 € 
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia                        425,00 €  
Káblová televízia – poplatky            14.733,43 € 
Beckovské noviny – príjem z predaja             272,97 € 
Z úhrad za vydobyté nerasty                 459,30 €  
Ostatné a náhodné príjmy            15.248,33 € 
 

Transfery: 

Krajský školský úrad v Trenčíne poukazuje finančné prostriedky na prenesené kompetencie 

(základná škola) každý mesiac vo výške  1/12 z ročného rozpočtu školy.                                                                            

Pre rok 2012 to bolo vo výške 255.888,00 €.         
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Zostatok fin. prostriedkov z roku 2011       10.010,00 €  
Vzdelávacie poukazy                          4.205,00 € 
Doprava žiakov             6.336,00 € 
Doprava žiakov zostatok z r. 2011              344,97 € 
MŠ - predškoláci             1.775,00 €  
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a na školské potreby nebola v roku 2012  poskytovaná. 

   

Na prenesený výkon štátnej správy:  

Matričná činnosť  a hlásenie pobytu            2.231,20 € 
(poukazovaná z Obvodného úradu Nové Mesto n. V. pravidelne mesačne vo výške 1/12-tiny.) 
 

Voľby do NR SR konané v roku 2012                               784,25 €    
Transfer  - Životné prostredie                                 143,79 €  
Transfer – Vojnové hroby                    9,40 € 
Transfer – MK SR – bežné výdavky na hrad        40.000,00 €  
Transfer –  bežné výdavky na hrad- Európsky sociálny fond              47.233,66 €   
Transfer  z MF SR na rekonštrukciu soc. zariadení v KD z r. 2011     10.000,00 €  
Transfer na Regeneráciu centrálnej časti        325.909,49 € 
Transfer na Muzeálne nádvorie                                    473.862,69 € 
V roku 2012 Obec Beckov čerpala úvery na investičné akcie: 
Regenerácia centrálnej časti              4.320,00 €  
 

VÝDAVKY  

Bežné výdavky obce boli vo výške 471.269,87 eur. Jednalo sa o výdavky na zabezpečenie 

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

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

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

povinná zabezpečovať. 

Kapitálové výdavky vzhľadom na investičné akcie, ktoré obec buduje tvorili významnú časť 

výdavkov v rozpočte.  Kapitálové výdavky boli vo výške 453.309,96 €. Počas roka sa 

pokračovalo  v rekonštrukcii  hradu a námestia. Na tieto významné investičné  akcie boli 

výdavky nasledovné:  

Regenerácia centrálnej časti                                           205.121,40 € 
(Výstavbu a rekonštrukciu vykonáva INFRASTAV – záujmové združenie právnických 
 osôb Bratislava), výstavba a rekonštrukcia  pokračovala aj v roku 2012. 
 
Muzeálne nádvorie NKP Beckov                                                                              230.895,52 € 
(Výstavbu a rekonštrukciu vykonáva INFRASTAV – záujmové združenie právnických 
 osôb Bratislava), výstavba a rekonštrukcia  pokračovala aj v roku 2012. 
 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení                     11.161,79 € 
Finančné prostriedky vo výške 10.000,- Eur boli poskytnuté z MF SR v roku 2011  
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ostatné finančné prostriedky tvoria  spoluúčasť obce z vlastných finančných prostriedkov. 
 
Rozšírenie vodovodu – projekt                       850,00 € 

Socha Sv. Trojice – posledná platba za reštaurovanie                 5.281,25 € 
Zhotoviteľom reštaurovania bol akademický sochár Ján Fiľo z Vlkanovej 
   

 

Finančné operácie v roku 2012 boli vo výške 459.906,49 €. 

Hrad – projekty (splácanie úveru)                                 24.895,44 € 
(splátky úveru boli realizované z vlastných finančných prostriedkov) 
 
Regenerácia centrálnej časti (splácanie úveru)       146.657,39 € 
(splátky úveru boli realizované z refundovaných finančných prostriedkov z EF a ŠR)  
 
Muzeálne nádvorie (splácanie úveru)        247.545,74 € 
(splátky úveru boli realizované z refundovaných finančných prostriedkov z EF a ŠR) 
 
Vývoz fekálií                      40.807,92 € 
(príjmy z podnikateľskej činnosti sú v rozpočte od roku 2012 súčasťou finančných operácií)  
Transfery od obce: 

OŠK Beckov – futbalový oddiel                 3.320,00 € 
OŠK  – kulturistický oddiel               239,10 € 
SZOPK                          139,61 € 
 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov: 
Finančné prostriedky na prenesené kompetencie     255.888,00 € 
Zostatok fin. prostriedkov z roku 2011            10.010,00€  
Vzdelávacie poukazy                            4.205,00 € 
Doprava žiakov                    6.336,00 € 
( z tejto sumy zostáva vyčerpať v r. 2013 na dopravu 416,77€) 
Doprava žiakov zostatok z r. 2011              344,97 € 
MŠ - predškoláci             1.775,00 €  
Finančné prostriedky na originálne kompetencie 
 - na prevádzku MŠ, ŠJ a ŠKD                           96.814,00 €.  
 

Okrem týchto finančných prostriedkov boli ZŠ s MŠ J.M. Hurbana poskytnuté ďalšie finančné 

prostriedky hradené z rozpočtu obce vo výške 109,35 €. Taktiež boli ponechané ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana  všetky vlastné príjmy, ktoré mala počas roka 2012. 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                          
Dok_K2012 č. 6   
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Výstavba obce v roku 2012 
 

 
V roku 2012 boli vydané stavebné povolenia na stavby: 

 Vodný zdroj Ostredky – rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 Rodinný dom Beckov č. 374 – prestavba – Peter Žovinec a Jana Žovincová. 
 Novostavba rodinného domu  - Ing. Milan Pollák. 
 Novostavba rodinného domu – Tomáš Pokopec. 
 IBV 9 rodinných domov – Za ihriskom – rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 Rodinný dom Beckov č. 168 – prestavba – Ing. Norbert Ondrčka a Mgr. Dana Ondrčková. 
 Hala pre stroje a obilniny – PD Beckov. 
 Záhradná chata – Dušan Kulich. 
 Rekreačný dom Zelená Voda – Peter Lexmann. 

 

V roku 2012 boli skolaudované stavby: 

 Rodinný dom - Stanislav Danek a Andrea Daneková. 
 Rodinný dom – Ing. Ján Macejka. 
 Rekreačná chata – Zelená voda – Peter Lexmann. 
 Rodinný dom – Ľuboš Martiš a Lenka Martišová. 
 Rekonštrukcia domu Beckov č. 377 – Milan Kališ a Mgr. Anna Kališová. 
 Rodinný dom – Zdenko Briška a Ing. Martina Brišková. 
 Rodinný dom – Ján Bulava a Katarína Bulavová. 
 Rodinný dom – Radoslav Šprincl. 
 Muzeálne nádvorie - komunikácie a podporná infraštruktúra. 
 Rodinný dom – Ing. Milan Keleši a MVDr. Alena Kelešiová. 
 Rodinný dom – Peter Benko. 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                                 
Dok_K2012 č. 7: Zoznam nových domov v roku 2012 
Foto_K2012_ 6 -13: nové domy v obci. 

 

Rodinné domy 
 

 
6. Rodinný dom Danekovcov 

 
7. Rodinný dom Macejkovcov 
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8. Rodinný dom Martišovcov 

 
9. Rodinný dom Kelešiovcov 

 
10. Rodinný dom Kališovcov 

 
11. Rodinný dom Šprinclovcov 

 
12. Rodinný dom Briškovcov, Beckov č. 65 

 
13. Rodinný dom Petra Benka 

 
Obecné stavby  - NKP Hrad Beckov a Obnova námestia 
 

V roku 2012 sa zavŕšila prvá etapa rekonštrukcie NKP Hrad Beckov a dokončila obnova 

Stiborovho námestia (Trojičné námestie). Obe stavby, podobne ako výstavba parkoviska 

pred obecným úradom (2010), ale aj rekonštrukcia základnej školy (2010), sú výsledkom 

niekoľkoročných prípravných prác  a následnej realizácie kvalitne pripravených projektov, 

cieľom ktorých bola a je celková  modernizácia a obnova našej obce. Beckov by sa mohol 

v dohľadnej dobe stať príjemným miestom pre život svojich obyvateľov, a zároveň by 

postupné uskutočňovanie nadväzujúcich projektov krok za krokom zlepšovalo kvalitu života 
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občanov, čím by sa obec stala príťažlivou aj pre mladé rodiny – a tým vytvárala priestor pre  

svoju budúcnosť. 

Obnova Stiborovho námestia alebo projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu i 

eurofondov s názvom „Regenerácie centrálnej časti obce“ bol ukončený 30.9.2012, kedy 

obec podala poslednú žiadosť o platbu a monitorovaciu správu. Ako posledné sa riešili 

kolaudačné rozhodnutia súvisiace s osvetlením prechodu pre chodcov v súlade s platnou 

vyhláškou MVSR č.9/2009Z.z. Obec v žiadosti o platbu vyúčtovala sumu 106.556,19 eur, 

z ktorej oprávnená bola suma 68.889,20 eura, a z ktorej žiadala preplatiť 95%, teda sumu 

65.444,74 eur. Stav úveru k 21.1.2013 bol 203.884,01 eur, mesačný úrok je 424,76 eur. Popri 

tomto projekte vznikli aj ďalšie nutné investície na položenie kanalizácie (v roku 2011 sa 

položili kanalizačné rozvody pod námestie), preloženie elektrických rozvodov do zeme 

a rekonštrukciu vodovodu. 

Obnovené námestie bezprostredne nadväzuje na hradný areál. Ich spojením sa vytvorila 

zóna pre  rozvoj cestovného ruchu, a s tým súvisiace podnikateľské i kultúrne aktivity. 

Výhodnú polohu využil v roku 2012 majiteľ nehnuteľnosti č. 30 Milan Nožina, ktorý stihol do 

konania Beckovských slávností 2012 otvoriť Cukráreň pod hradom – miesto na posedenie 

a občerstvenie pre turistov i domácich (foto č. 17).   

 
14. Obnovené námestie od hradnej cesty... 

 
15. ...pohľad od hlavnej cesty  

 
16. ... námestie v noci... 

 
17. a počas Beckovských slávností 2012. 
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Dominantou Stiborovho námestia sa stalo znovuosadené súsošie sv. Trojica, ktoré opravil 

a na pôvodné miesto osadil sochár a reštaurátor Ján Fiľo z Vlkanovej (o autorovi viac 

v Beckovských novinách č. 4/2012, s.18 v článku Zreštauroval súsošie sv. Trojice – Akad. 

sochár Ján Fiľo – v dokumentácii). Stĺp so súsoším bol demontovaný a prevezený do ateliéru vo 

Vlkanovej v roku 2009. Stĺp „bol očistený, kamenná hmota bola spevnená, poškodené časti boli 

rekonštruované umelým kameňom. Súsošie sv. Trojice bolo domodelované, vyrobila sa z neho forma 

a faximília bola realizovaná z umelého kameňa. Po spätnej montáži bol celý stĺp opatrený 

hydrofobizačným náterom, ktorý chráni pred poveternostnými vplyvmi. Práce na diele trvali 

s prestávkou 3 roky, čo bolo zapríčinené nedostatkom finančných prostriedkov na dokončenie 

a taktiež rekonštrukciou námestia, kde mal byť stĺp so súsoším znovu osadený.“  Súsošie bolo 

osadené 1.mája 2012. Opravený originál sa nachádza vo farskom kostole sv. Štefana Kráľa pri vstupe 

do sakristie. 

 
18. Súsošie sv. Trojice dnes 

 
19. Súsošie – stav pred obnovou 

 
20. Osadenie stĺpa 1.5.2012 

 

Projekt „Muzeálne nádvorie NKP Beckov“ bol ukončený 30.9.2012 - obec podala poslednú  

žiadosť a záverečnú monitorovaciu správu. V dôsledku toho bola uskutočnená tzv. kontrola 

na mieste zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 23.11.2012. Obec 

vyúčtovala 198.993,02 eur, z toho oprávnená bola suma 178.873,66 eur a žiadala vyplatiť 95 

%, teda 169.930,00 eur. Obec uhrádza banke mesačne úrok 557,67 eur z úveru, ktorého stav 

k 21.1.2013 bol 267.602,52 eur. 

 Projekt „Muzeálne nádvorie NKP Beckov“ bol spolufinancovaný z eurofondov a štátneho 

rozpočtu. Pomocou dotácií zo štátneho rozpočtu sa podarilo financovať obnovu západnej 

fasády (fotografie na str. 16) a zastrešenie hradnej kaplnky. S podporou Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry SR sa zachraňovali rozpadajúce sa časti 

historických murív horného hradu a pripravili pre prezentáciu nové objekty.  
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21. Zastrešená hradná kaplnka  20.1.2012 

 
22. Nová podlaha hradnej kaplnky 20.10.12 

 
23.Prechod zo schodiska na horné nádvorie 

 
24.Obnova drevenej podlahy na hornom nádvorí  

 
25. Vstup na horný hrad – 3.brána 

 
26. Tretia brána po ukončení – december 2012 

 
27. Čistenie múrov 30.7.2012 

 
28. Pracovníci  z radov nezamestnaných 
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DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                     
Dok_K2012 č. 7                                                                                                                               
Foto_K2012_14 až 28 

 
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Rekonštrukcia cesty Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom 
 
V apríli 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia úseky cesty vedúcej z Trenčianskych Stankoviec do 
Hôrky nad Váhom v našej obci. Projekt TSK „Rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty II/507 
Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom“ realizovala fi Skanska SK a.s. v celkovej dĺžke 
18,8 km. Náklady boli 2 024 734,64 Eur, z toho Európsky fond regionálneho rozvoja hradil 1 
923 208,16 Eur a TSK 101 526,48 Eur. Cesta v Beckove bola dorobená 3.5.2012. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                     
Dok_K2012 č. 9                                                                                                                                       
Foto_K2012_29 až 30 

 

 
29. Práce na hlavne ceste 17.4.2012 

 
30. Obnovená hlavná cesta 1.5.2012 

 
 

OBEC BECKOV – SLUŽBY OBČANOM 
 
BECKOVSKÉ NOVINY 
 

Beckovské noviny si v roku 2012 píšu už 17. ročník. Cena je nezmenená, 0,27 eura za 
výtlačok. Táto suma je viac symbolická – náklady na vydanie BN sú cca 1,5 (čiernobiele plus 
jedna farba) až 2 eurá (farebná obálka) na jeden kus a hradí ich obec z rozpočtu.  Príjem 
z predaja BN bol v roku 2012 spolu 186.30 eur za predaj 690 kusov BN. 
 
V roku 2012 vyšli Beckovské noviny (BN) z rozhodnutia starostu obce štyrikrát. Všetky 
výtlačky BN sú uložené v dokumentácii obecnej kroniky. Vo všetkých číslach sú v rubrike 
Z rokovaní obecného zastupiteľstva, obvykle na str. 2, uvedené uznesenia z rokovaní 
obecného zastupiteľstva a na str. 3 starosta obce vysvetľuje niektoré problémy obce 
čitateľom a občanom. Otázky pripravuje šéfredaktorka BN, ktorá je tiež  kronikárka obce 
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a sociálna pracovníčka. Členmi redakčnej rady sú Ing. Darina Jarábková, Iveta Martišová, 
Lenka Martišová, Ľubomír Paulus a novou členkou je Kristína Jurzová, študentka žurnalistiky 
v Nitre, ktorá vystriedala Mgr. Martinu Striežencovú, v súčasnosti veľmi zaneprázdnenú 
predsedníčku kultúrnej komisie a aktívnu učiteľku základnej školy. 
 
Pravidelné rubriky :  BN začínajú článkom „Na slovíčko, pán starosta.“ Na pripravené otázky 
odpovedá starosta obce p. Karol Pavlovič. Prvé strany sa obvykle venujú oficiálnym veciam, 
poskytujú informácie o výstavbe obce, rekonštrukcii hradu, činnosti komisií. V každom čísle 
BN býva rozhovor s podnikateľom či živnostníkom žijúcim v obci. Dve strany dávajú priestor 
škole na prezentáciu vlastných aktivít a výsledkov. Priestor majú aj spoločenské organizácie, 
využívajú ho pravidelne poľovníci a dôchodcovia z Jednoty dôchodcov Slovenska. Redaktori 
pripravujú aj články z histórie obce – a to z čias druhej svetovej vojny, približujú osudy našich 
občanov v zajatí a v koncentračných táboroch; zaznamenávajú spomienky seniorov na bežný 
život spred 50-100 rokov. BN pripomínajú sviatky, rôzne pamätné udalosti, výročia. Svoje 
miesto v nich má aj duchovné slovo – v roku 2012 sa čitateľom prihováral dekan z charitného 
domu vincentiek Mgr. František Kurkin a ev. farárka a.v. Mgr. Monika Cipciarová. Viac povie 
obsah uvádzaný nižšie, prípadne samotné BN uložené v dokumentácii ku kronike.  
 
BN č. 1 : 
Na titulnej strane boli fotografie z osláv 195. výročia narodenia J.M. Hurbana konaných 

v evanjelickom a.v. chráme v Beckove 17.3.2012. Ďalšie 
tituly: Voľby do NR SR 2012 v Beckove; Na slovíčko, pán 
starosta; Z rokovaní OZ; Sadzba daní a poplatkov v r. 
2012; Pomoc Martinovi; Hrad bude otvorený od 
19.5.2012 verejnosti; Všadeprítomné stopy našej 
civilizácie – o problémoch s nechcenými skládkami 
odpadu v našom chotári; informácie z činnosti komisií; 
J.M. Hurban – portrét k jubileu; PhDr. Graca napísal 
Život a naše prežívanie; predstavili sme kňaza z domova 
od vincentiek - Pán dekan Kurkin; Veľká noc 2012 – 
príhovor p. dekana; Desať rokov podnikáme v Beckove 
– Ing. Peter Dedík rozpráva o svojej okrasnej škôlke; 
základná škola prispela: Fašiangový ples, Snežienky 
2012; Hviezdoslavov Kubín a Poďakovanie sponzorom; 
stránka ECAV: Lutherova záhrada – o sadení stromu 
reformácie; Spomienkové služby Božie pri príležitosti 
195. výročia narodenia J.M. Hurbana; Rok 2011 
v cirkevnom zbore; Vojenská ubytovňa verzus škola – 

spomienka na vojnu; Pôda – slovo či hodnota? Fujara a jej majster fujaráš – o Pavlovi 
Striežencovi; Kurz servítkovej metódy; Neznámy hrdina Jozef Pacek – pokračovanie v 
rozprávaní o vojnových zajatcoch; Vzácne ocenenie za záchranu rodiny Kurzovcov – 
rozprávanie o Salaši a rodine Urbanovcov z Kálnice;  Spoločenská kronika; Smútočné 
poďakovanie, pozvánka na Lampiónový sprievod k pamiatke oslobodenia našej obce; 
blahoželania Márie Martišovej, Helene Klechovej a Viktórii Nožinovej; pripomenutie 8. 
marca, sviatku žien - MDŽ; Výročná členská schôdza ZO JDS v Beckove; Beseda 
s cestovateľom Petrom Ondrejovičom u dôchodcov; pani doktorka prispela o cukrovke 
v rámci článkov o zdravotníckej osvete; MUDr. Durdíková z oboru geriatrie radí seniorom 
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v článku - Máte 65 rokov a viac; Spomienky na roky 1950 – 1968 – už 9. časť spomienok sr. 
Cecíie Kosecovej; Ing. V. Maslo zo SZOPK napísal prvý článok k Beckovským studienkam; Ing. 
Gustáv Rumánek krstil svoju knižku Sto haiku a verše; poľovníci napísali Výročná členská 
schôdza PZ Hurban Beckov a upozornenia adresované občanom; stolnotenisti sa zúčastnili 8. 
ročníka turnaja v Hrádku; aktívny senior – hráč biliardu Milan Záhumenský rozpráva 
o svojom živote; tréner žiakov píše o prípravnom zápase svojich zverencov; Beckovské zimné 
slávnosti v riporte; Horela lipka, horela – o vandalizme a na záver Fašiangové porekadlá 
a piesne, pranostiky. Spolu 57 titulov na 24 stranách. Vyšli 4.4.2012. 
BN č. 2: 
Titulná strana prináša fotografie z otvorenia sezóny na hrade po dvojročnej rekonštrukcii 

a v ďalšom texte sa píše o Výsledkoch päťročného úsilia 
a spolupráce; Na slovíčko, pán starosta; až po str. 11 sa 
BN venujú otvoreniu hradu: Zvyknite si na stredovek – 
príspevok manažéra ZZ Hrad Beckov; Otvorenie hradu 
pre domácich 12.5.2012; Kastelán nie je len kľučiar na 
hrade; krátke predstavenie Beckovčanky Ivety 
Jurčackovej, mladej tvorkyne hesla Beckovský hrad – Tu 
prítomnosť dýcha minulosťou, príďte sa nadýchnuť; 
Beckovský hrad začal žiť – z otvorenia hradu; Oživená 
keramika hradu a podhradia – o majstrovi hrnčiarovi 
Petrovi Vozárikovi; Poďakovanie - všetkým, čo prispeli 
k obnove radu; Postrehy turistov a návštevníkov obce; 
Ishtar na Beckovskom hrade – orientálna tanečná 
skupina; od strany 12: Z rokovaní OZ a ďalšie oficiálne 
informácie, okrem iného k 1. máju, k oslobodeniu obce, 
dňu matiek, dňu detí a Rozprávkovej soboty. Predstavili 
sme Jiřího Foldynu, fotografa a dlhoročného grafika BN. 

Škola pripravila: Úspechy našich spolužiakov, Škôlkari na hrade, Škôlkari navštívili hvezdáreň, 
Rozlúčka deviny a Naši deviataci; Veľká Morava od Júlie Babulicovej. Dôchodcovia 
informovali o výlete na bratislavskú Flóru, predstavili sme nášho rodáka religionistu Miloša 
Hubinu, ale aj zaspomínali na Dionýza Štúra (185. výročie narodenia) a Ladislava 
Mednyánszeho (160. výročie narodenia). Duchovné slovo napísal dekan Kurkin pod názvom 
Kristus a kňaz, uverejnili sme 10. pokračovanie spomienok sr. Cecílie; p. farárka Cipciarová 
prispela k pamätnému dňu upálenia Jána Husa, informovali sme o konfirmácii a Noci 
kostolov. Seniorka p. učiteľka Pišojová zaspomínala na odievanie po vojne a predstavili sme 
Kaderníctvo a holičstvo Júlia Mináriková. Poľovníci sa pochválili svojimi úspechmi a prácou 
pri starostlivosti o zver a zablahoželali k jubileu svojmu kolegovi. Informovali sme o zakúpení 
elektrického skútra Martinovi a o prvom Pivnom dni v Beckove. Na poslednej strane dostali 
priestor usporiadatelia Beckovských slávností – program, plagát, text. V BN bolo 
uverejnených 58 titulov na 28 stranách a  vyšli 11.7. 2012. 
 
BN č. 3 :  
Na titulnej strane bolo Stiborovo námestie v roku 1909 a 2012 – pre porovnanie (nové 
námestie, rekonštruovaná sv. Trojica). Z obsahu: Z rokovaní OZ; Na slovíčko, pán starosta; 
Odpredaj nepotrebného majetku; Folklórny deň v Slavkove; Otvorenie školského roka 2012-
13; z návštevy Túlavej kamery v Beckove (Česká televize); Postreh zo Zadaru; Napísali o nás – 
tentoraz MY-Trenčianske noviny; z aktivít Beckovského hradu: Lukostreľba čistí myseľ; 
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pozvánka na hradnú zabíjačku; Domov použitých kníh; Vtipné zážitky sprievodkýň; Videli sme 
na hrade – výstavy pohľadníc starých i súčasných, malieb, 
propagačných materiálov obce; Stredoveká móda na 
Beckovskom hrade; Beckov plný života; 68. Výročie SNP; 
recepty z jesenných plodov. NODAM a rímskokatolícka 
farnosť informovali o svojich letných aktivitách, p. dekan 
Kurkin napísal Spomienku na všetkých verných zosnulých; 
Vo víre života od dr. Gracu; Predstavujeme Jozefa 
Ševčíka, beckovského krajčíra; Odišiel Karol Kállay; Ján 
Kváčala – 150.výročie narodenia; Loď Beckov – objav 
obytnej lode s menom Beckov; Spomienka na rodinu 
Medňanských od Márie Vazovanovej, báseň Juraja 
Koutného Červený barón; Spoločenská kronika, 
blahoželania a spomienky; 3. výstava ZO JDS v Beckove; 
vojnový príbeh – Ján Psotný, zabudnutý vojnový zajatec; 
11. časť Spomienok sr. Cecílie; Výročie posvätenia 
chrámu a ďalšie články o činnosti ECAV v Beckove: Leto 
plné zážitkov, O jednej rodine. MUDr. Ján Ambro – 

195.výročie narodenia; Jaroslav Hašek v Beckove; Beckovské studienky 2.; Z činnosti PZ 
Hurban Beckov, Beckovská strelnica; XI. Celoslovenský Trabi-zraz.  
Na 28 stranách bolo uverejnených 52 titulov, noviny vyšli 19.10.2012. 
 
BN č. 4: 
Na farebnej obálke bol zimný pohľad na Beckovský hrad od východu s prvým snehom a PF 

starostu občanom obce a na zadnej strane Mikuláš – 
v kostole a v obci. Z obsahu: 2012 – rok 
znovuprebudenia Beckovského hradu; Na slovíčko pán 
starosta; list návštevníka obce; Zrúcanina za tri eurá, nič 
viac nečakajte - reakcia šéfredaktorky na článok 
v Hospodárskych novinách na objednávku; Google 
Street View v Beckove; Beckov – na hrade a v podhradí 
– alebo otázky pre Stanislava Štefánika (autora filmu); 
Z rokovaní OZ; Krásne Vianoce – vinš PZ Hurban; Merry 
Christmas od Petra Šutovského, nášho rodáka žijúceho 
a pracujúceho v USA; Spomíname na Vianoce v Beckove 
– sestry Lompartové; Vianoce z pohľadu kňaza rodáka 
Petra Klecha; 500 rokov malieb v Sixtínskej kaplnke; 
Vianoce a nový cirkevný rok – príhovor p. farárky 
Cipciarovej; Vianočný príhovor p. dekana Kurkina. Škola 
pripravila: Mediálna výchova, Nová učebňa v ZŠ, The 
Human Body; Exkurzia do SNM; Ako sme si ponožky 
opekali; Mikulášku premilý; Beckovské dedinské divadlo; 

Pomôžte nám s výdajňou stravy pre deti; Fašiangový ples.  Dlhý, dlhší, najdlhší – beckovský 
rekord v pečení mrežovníka; Vianočná voňavá kuchyňa – recepty Marty  Striežencovej; 
Ďakovný list ZO JDS v Beckove za dlhoročnú obetavú prácu; Ocenenie darcov krvi z Beckova; 
Akad. sochár Ján Fiľo – zreštauroval súsošie sv. Trojice – rozhovor; Posledný súd – príhovor 
dekana Kurkina; Ďakujeme, pani kronikárka – rozhovor s bývalou kronikárkou Margitou 
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Bubeníkovou (je prepísaný v úvode kroniky); Vzácny predvianočný dar – spomienky 
návštevníčky hradu na D. Štubňu-Zámostského; blahoželania - aj Márii Sládkovej k 90-tinám; 
dokončenie Spomienok sr. Cecílie na roky 1950-1968 a nasledujúce (12.). K Vianociam: 
O Darčekove, Vianoce, Štedrý deň v predstihu, Nový rok, Vianočné oplátky, Služba pastierov 
prievozníkov. Informácia o obraze Ladislava Mednyánszkeho s Beckovským hradom; Nový 
kňaz z našej farnosti – Otázky pre Ladislava Proksa a jeho rodinu.  
Na 28 stranách bolo uverejnených 54 titulov. BN č. 4/2012 boli rozdané 17. a 18. decembra 
do domácností a zopár kusov bolo od 19.12. 2012 v predaji, ostatné išli na propagáciu obce. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                 
Dok_K2012 č. 10  (BN č. 1 - 4/2012) 
Foto_K2012_ č. 31 až 34 
 
 
 

SOCIÁLNA PRÁCA V ROKU 2012 
 

Od 1. januára 2012 boli zvýšené dôchodky, cit. SP, ústredie: „Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe štatistických údajov ustanovilo percento 

zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2012 opatrením č. 344/2011 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012, podľa ktorého sa 

dôchodkové dávky zvýšia v roku 2012 o 3,3%.“ Bc. Monika Pavlíková, odbor metodického riadenia 

a opravných prostriedkov, Sociálna poisťovňa, ústredie 

Vianočný príspevok bol vyplatený dôchodcom aj v roku 2012 v decembrovej dôchodkovej 
dávke. Hranica poskytnutia VP sa posunula oproti roku 2011 o 10 eur, a to na 471,60 eur. 
V tabuľke je uvedená výška príspevku v závislosti od sumy dôchodku.  
 

Dôchodok (D) Príspevok (VP) Dôchodok (D) Príspevok (VP) 

150 € 66,39 € 370 € 48,84 € 

195 € 66,34  400 € 45,84 € 

245 € 61,34 € 430 € 42,84 € 

290 € 56,84  471,60 € 38,68 € 

315 € 54,34 € 472 € 0 € 

Nárok na vyplatenie Vianočného príspevku mali  (zákon č. 592/2006 o poskytovaní 
vianočného príspevku v znení neskorších predpisov) poberatelia nasledujúcich dôchodkov:  

 starobného, 
 predčasne starobného, 
 invalidného, 
 pozostalostných dôchodkov, 
 a sociálneho dôchodku. 
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SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI 
 
Sociálna pracovníčka obce poskytujúca sociálne služby občanom obce v polovičnom 

pracovnom úväzku (majúca úradné hodiny v pondelok, v stredu a piatok) v zmysle zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytla základné sociálne poradenstvo v priebehu roka 

pre cca 100 občanov, s ktorými sa stretla pri riešení ich sociálnych problémov jednorazovo 

alebo viackrát do roka, v niektorých prípadoch aj pravidelne 2-3-krát do mesiaca.  

Bolo vydaných 10 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 7 rozhodnutí pre 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 1 v zariadení opatrovateľskej služby, 2 

na opatrovateľskú službu. Dvaja žiadatelia odmietli posúdenie na základe ich žiadosti a jeden 

žiadateľ v priebehu posúdenia umrel. Spolu požiadalo o posúdenie odkázanosti na sociálnu 

službu 13 občanov.  

Nadviazala sa spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad 

Váhom, s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v jednom prípade 

šetrenia na maloletého.  

Vybavilo sa 7 žiadostí o podporu na narodené dieťa v roku 2012. 

V tejto súvislosti sa zmienime o nešťastí, ktoré postihlo Beckovčanku Margitu Jurákovú (nar. 

1940). Nad ránom 29.7.2012 od 

poškodeného elektrického vedenia 

začal horieť jej dom (na foto č. 35 - 

dom pred požiarom ). Pani 

Juráková upadla do bezvedomia, 

zachránili ju mladí ľudia idúci zo 

zábavy a sused Tehlár, ktorý volal 

záchranku. Dlho ju kriesili, našťastie, 

jej stav, hoci veľmi vážny (ťažké 

popáleniny hlavy a horných končatín 

i nôh, nadýchanie splodín a šok) sa 

v nemocnici v Trenčíne, Bratislave 

a v Ilave napokon stabilizoval a pani Juráková sa za pomoci dcéry 

vyliečila. Jej dom, už aj predtým nie celkom vhodný na bývanie 

(dom mala zaprataný odpadkami a obývaný mačkami, o ktoré sa 

vzorne starala), napokon bol určený na zbúranie a pani Juráková 

našla od konca septembra nový domov v domove dôchodcov 

Domicile v Papradi pri Starej Turej, v blízkosti jej dcéry Jany, 

bývajúcej v Starej Turej. Pri hľadaní miesta na bývanie poskytla 

pomoc sociálna pracovníčka obce.   

  36. Stopy po ohni na okne od ulice.  
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Sociálna pracovníčka sa rozlúčila v mene obce s 9 zosnulými občanmi na ich poslednej ceste 

v rámci kresťanských cirkevných pohrebov. Pripomeňme si ich mená: Anna Jaroščiaková, 

Oľga Masárová, Pavel Hubina, Ignác Holota, Anna Uhrinová, Helena Jamrichová, Bohuslava 

Masariková, Anastázia Bednáriková a Alica Nožinová.  

 
POTRAVINOVÁ POMOC 2011  
odovzdanie občanom v dňoch 25. - 26.1.2012.   

 
Trnavská arcidiecézna charita priviezla dňa 25.1.2012 do obce Beckov  potravinovú pomoc 
(ďalej len PP) pre 141 občanov obce a pre 70 klientov charitatívnych organizácií, spolu pre 
211 obyvateľov, t.j. 8,440 ton; z toho pre obec 5,640 ton (na 1 paletu vošlo 770 kg múky, 490 
kg kolienok alebo špirál, 800 kg slovenskej ryže) – spolu priviezli 11,2 paliet potravín.  

PP sa odovzdávala v stredu 25.1.2012 – pre 75 oprávnených občanov (1500 kg 
hladkej múky a 1500 kg bezvaječných cestovín, dva druhy: špirály a kolienka); CHD I. prevzal 
pre 15 klientov, CHD II. pre 43 klientov a SKV Dotyk pre 12 klientov (spolu: 70 klientov 
charity) a vo štvrtok 26.1.2012 pre 36 oprávnených občanov, t.j. 720 kg hladkej múky a 720 
kg cestovín.  

Potraviny rozviezli pracovníci prevádzky do domácností oprávnených osôb v stredu 
do 17.30 hodiny a vo štvrtok do 15. hodiny.  

Zostalo 1200 kg neodovzdaných potravín (pre 30 oprávnených občanov, ktorí sa 
neprihlásili, zomreli alebo sú v 
zariadeniach), ktoré sa vrátili TADCH 
do obce Dolné Srnie v piatok 
27.1.2012, odviezol ich pracovník 
prevádzky Ocú Beckov p. M. Malec 
(po 600 kg múky a 600 kg 
bezvaječných cestovín) a prevzal ich 
poverený pracovník TADCH.  
 
 37. Palety s múkou po rozvoze 
 
Celkovo sa odovzdalo 4440 kg 

potravín pre 111 občanov obce Beckov v priebehu 2 dní, t.j. 25. – 26.01.2012, z toho 100 pre 
poberateľov dôchodkových dávok a 10 pre poberateľov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi 
a 1x na základe súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti.  
Distribúcie v obci sa zúčastnili: starosta obce K. Pavlovič, sociálna pracovníčka poverená 
distribúciou D. Badžgoňová, pracovníci prevádzky Ocú Beckov M. Malec a I. Hubina; dobrovoľník P. 
Hajdušek.  
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                               
Dok_K2012 č. 10 - zosnulí v roku 2012; zoznam poskytnutých dávok novonarodeným deťom;  
potravinová pomoc;                                                                                                                                                      
Foto_K2012_35 až 37 
 
 



24 
 

KOMISIE PRI OcÚ V BECKOVE 
 

Obecné zastupiteľstvo konané 23.3.2012 na svojom 14. zasadnutí  Uz.č. 149/2012 schválilo 

plány práce jednotlivých komisií pri OZ na rok 2012 bez pripomienok. 

Sociálna komisia 
 
Sociálna komisia (SK) sa stretla päťkrát, a to 23.1.12, 29.3.12, 6.6.12, 24.9.12 a 19.11.2012.  
 
ZLOŽENIE 
Predsedníčka:     Anna Kabelíková 
Tajomníčka:        sociálna pracovníčka Dana Badžgoňová 
Členky SK:           Daniela Šimková, Mária Švecová a zdravotná sestra Andrea Daneková.  
 
SK sa v priebehu roka 2012 vyjadrovala k schváleniu žiadostí o podporu na novonarodené 

dieťa rodičom, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v našej obci. V roku 2012 požiadalo 7 

rodičov o podporu na dieťa. Všetky žiadosti boli schválené a podpory žiadateľom vyplatené 

vo výške 100 eur na jedno dieťa. 

Podpory boli vyplatené pre tieto deti : Lukáš Ježko, 
Melisa Patyková, Matej Keleši, Sabina Bartošová, 
Rebeka Jamborová, Petronela Šutovská, Rebeka 
Klčovská. 
 
V roku 2012 nikto nepožiadal o mimoriadny príspevok 

pre občanov v náhlej núdzi v zmysle VZN obce Beckov 

č.1/2011 o  poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom 

obce v prípade náhlej núdze formou jednorazovej 

sociálnej dávky. Bol vyplatený príspevok, ktorý SK 

odporučila vyplatiť ešte v roku 2011 (zdravotne ťažko 

postihnutému Martinovi Sládkovi, bytom Beckov č. 

410, na kúpu elektrického skútra, ktorý mu aj bol 

zakúpený 4.7.2012. 

  38. – Martin Sládek na novom skútri. 

Predsedníčka SK sa aktívne podieľala na príprave 

predvianočného stretnutia seniorov na pozvanie starostu obce, ktoré sa konalo vo štvrtok  

13. decembra 2012 v sále KD v Beckove.  

Členky SK poskytovali informácie a podnety k riešeniu sociálnych problémov našich občanov, 

ktorí spolupracovali pri ich riešení s obcou.  

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              

Foto_K2012_38 
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Finančná komisia 
 
ZLOŽENIE 
Predseda: Ernest Benko 
Členovia:  Ing. Martin Ilavský, Ing. Marek Jambor, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. 
Jozef Vranka 
Tajomníčka: Ing. Monika Kopúnová 
Komisia sa v roku 2012 stretla trikrát. 
 
 
 

Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu a služieb (KOVP) 
 

ZLOŽENIE  
Predseda komisie:  Ing. Marek Jambor 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Pavol Hladký, Pavol Strieženec, Peter Benko, Peter Žovinec, Vlastimil Kolesík.  
Komisia sa stretla v roku 2012 trikrát.  
 
 
 

Komisia ochrany životného prostredia (KOŽP) 
 

ZLOŽENIE 
Predsedníčka: Ing. Darina Jarábková 
Tajomníčka: Anna Benková 
Členovia: Ing. Gabriela Dedíková, Ing. Peter Dedík, Ing. Viliam Maslo, Zdena Ondrejovičová, 
Pavol Strieženec.  
Členovia komisie na svojom prvom zasadnutí 28.1.2012 zostavili a predložili OZ nasledujúci 
plán práce na rok 2012, ktorý poskytli aj pre našu kroniku:  
 
Január - Február - Marec  
- Návrh plánu práce na r. 2012  
- Obhliadka obce – návrh na ošetrenie poškodených drevín (pod Skalicami, park pri kláštore)  
- Kontrola náhradnej výsadby  
- Projekt sadových úprav v okolí Trojičného námestia  
 
Apríl - Máj - Jún  
- Evidencia pozemkov na náhradnú výstavbu (parcelné čísla, druh dreviny)  
- Park J. M. Hurbana – sledovanie výsadby, úpravy  
- Vychádzka na Smegovú so SZOPK (rozhranie Kálnica – Selec - Beckov)  
- Svetový deň životného prostredia 5.6.2012 – prednáška pre ZŠ s pracovníkom OÚŽP  
 
Júl - August - September  
- Zmapovanie existujúcich studničiek v katastri obce  
 
Október - November - December  
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- Výsadba drevín  
- Prejednanie podnetov  
- Vyhodnotenie činností za r. 2012  
- Návrh do rozpočtu obce na r. 2013  
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                
Dok_K2012 č. 11 
 
 
 

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch (KK) 
 

Predseda: Mgr. Martina Striežencová 
Tajomníčka: Iveta Martišová do 31.3.2012; Jana Ježovicová od 1.4.2012 
Členovia: Ing. Darina Jarábková,  Anna Kabelíková, Boris Klčovský, Alena Masárová, Mgr. Romana 
Muráriková, Jaroslav Straka, Peter Žovinec a noví od 7.9.2012: Ľubica Babulicová a Renáta Čaňová.  

                                                                                                  

Kultúrnospoločenské akcie konané v roku 2012 

P.č. Názov akcie dátum miesto usporiadateľ 

1. Beseda s cestovateľom - P. Ondrejovičom 30.1.2012 klub ZO JDS Beckov 

2. Beseda s MUDr. Z. Durdíkovou 31.1.2012 klub  ZO JDS Beckov 

3. Zimné beckovské slávnosti 18.2.2012 park  
Double Agency + 
obec 

4. Kurz servítkovej techniky 29.2.2012 ZŠ obec 

5. Fašiangový ples marec KD ZŠ 

6. Pochovávanie basy marec KD obec 

7. Cvičenie pilates dlhodobo  KpP iné 

8. Kladenie vencov obetiam fašizmu 4.4.2012 park obec 

9. Majstrovstvá SR v kulturistike, fitness a body f. 14.4.2012 KD 
Od. kulturistiky a 
fitness 

10. The Apríl párty- diskotéka 21.4.2012 KD Fajnor 

11. Stavanie mája 30.4.2012 
Trojičné 
námestie obec 

12. Otvorenie hradu pre občanov Beckova 12.5.2012 hrad obec +ZZ 

13. Deň matiek 13.5.2012 KD obec 

14. Otvorenie hradu pre verejnosť 19.5.2012 hrad ZZ 

15. Deň detí -cesta rozpráv.  lesom +hry a zábava 2.6.2012 škola obec 

16. Pivný deň 1. 16.6.2012 parkovisko+KD Fajnor 

17. Noc kostolov  24.5.2012 Beckov cirkev 
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18. Motokrosový regionálny pretek - Západ 23.6.2012 MK dráha Motoklub 

19. Beckovské letné slávnosti 14.-15.7.12 park + VP 
Double ag. + 
obec 

20. Výstava ručných prác 14.-15.7.12 klub ZO JDS Beckov 

21. Trabi zraz - prejazd obcou (cieľ pri hrade) 4.8.2012 obec Piešťany 

22. Účasť na folklórnom dni v Slavkove 11.8.2012 Slavkov obec 

23. Koncert DH Lieskované - hody 19.8.2012 park obec 

24. Motokrosový regionálny pretek 9.9.2012 MK dráha Motoklub 

25. Farský deň 14.9.2012 r.k. fara cirkev 

26. Veselé a tvorivé stretnutia 14.9.2012 klub+ZŠ obec+ZŠ 

27. Jablková party, život s Kristom 22.9.2012  r.k. fara cirkev 

28. 220. výročie posvätenia chrámu v Beckove 4.10.2012  Ev.kostol cirkev 

29. Slovenský rekord v pečení mrežovníka 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

30. Výstava „Dary zeme" 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

31. Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

32. Športové súťaže (šípky, petangue) 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

33. Ukážka požiarneho zásahu 20.10.2012 KD  obec+HZ 

34. Tvorivé dielne - súťaž o najkrajšieho šarkana 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

35. Diskotéka 10.11.2012 KD Fajnor 

36. Tanečná zábava 24.11.2012 KD Fajnor 

37. Mikulášske trhy 8.12.2012 areál ZŠ obec+ZŠ 

38. Mikuláš 8.12.2012 areál ZŠ obec+ZŠ 

39. Predvianočné posedenie dôchodcov 13.12.2012 KD obec 

40. Diskotéka - tanečná zábava 15.12.2012 KD Fajnor 

41. Vianočný koncert BSZ 30.12.2012 RK kostol spevokol 

 

Kultúrnospoločenské podujatia v roku 2012 

 

Podujatia usporiadané obcou - výber 
 

Kurz servítkovej techniky 
                                                                                                                                                                         

Kurz sa konal  29.2. 2012 o 16,00 hod. v škole. Zúčastnili sa ho mladé ženy z obce i z Nového 

Mesta nad Váhom. Kurz viedla pani Idka Fecková. Pripravila si na ukážku i inšpiráciu 
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množstvo krásnych výrobkov z vlastnej dielne.  Miestne „šikuľky“ ani netušili, že aj nádobka 

od tresky sa môže stať krásnou ozdobou kuchyne či jedálne.  P. Fecková naučila absolventky  

maľovať, lakovať, krakelovať rôzne predmety – od pohárov cez plastové nádobky až po 

škatule od topánok. Každá účastníčka si mohla vybrať z množstva prekrásnych servítkov 

a použiť ich na dekoráciu vlastnej nádoby. Práce sa skveli čiernymi olivami, levanduľou, 

fialkami, krásnymi  rozprávkovými postavičkami, šumom mora a rýb,  divými makmi, kvetmi, 

hubami, kávovými zrnami... Každá z účastníčok si odniesla domov vlastnoručne ozdobené 

sklenené dózy na cestoviny, keramické črepníky alebo obrázky, ktoré potešia v kuchyni celú 

rodinu. Podujatie malo úspech, všetky sa zhodli, že to bol veľmi vydarený kurz.  

Fašiangový ples 
 

Fašiangový ples už po tretíkrát 
usporiadala Základná škola J. M. 
Hurbana v spolupráci s OcÚ Beckov. 
O hostí a priaznivcov školy starali 
učitelia a zamestnanci školy. Výťažok 
z tohto plesu sa použil na vytvorenie 
prírodnej učebne a detského mini 
ihriska, ktoré bude slúžiť nielen 
žiakom, ale aj širokej verejnosti. Ples 
sa konal v sále KD, ktorú obetavo 
pripravili žiaci a pracovníci školy – 
slávnostne vyzdobili stoly a pripravili 
pohostenie - zákusky, mäso, 
zeleninu... v piatok do noci.  
Začiatok bol v sobotu 22.2.2012 

večer. Ples tento rok otvárali 

profesionálni tanečníci, vicemajstri republiky Janko Gába a Peťo Gába  s partnerkami, inak žiaci našej 

školy. Učitelia vďačne vystupovali v úlohe barmanov, lebo vedeli, že to robia pre svojich žiakov i pre 

rodičov a priateľov školy. Okrem tanca sa hostia zabavili pri losovaní tomboly a pri pochovávaní basy, 

ktorá bola v réžii školníka Jaroslava Straku. Ples skončil v ranných hodinách. Bol vydarený, účastníci 

prispeli aj v ťažkých časoch na malý 

projekt - stavbu prírodnej učebne 

a detského mini ihriska. 

 39. Plesová tombola                              

40. Pochovávanie basy  

 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              

Foto_K2012_39 až 40 
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Lampiónový sprievod k pamiatke 
oslobodenia obce 
 
Pietna spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny sa v našej 
obci v tomto roku konala 4. apríla, v deň oslobodenia obce 
jednotkami rumunskej armády pred 67-mi rokmi.  

O 19,30 hod. sa účastníci 
spomienkovej slávnosti zhromaždili  
pred budovou základnej školy, kde 
žiaci zapálili lampióny a celý 
sprievod sa vydal do parku. Poslanci 
OZ Anna Kabelíková a Jaroslav 
Zbudila položili pri pamätníku 
obetiam I. a II. svetovej vojny pietny 
veniec. V slávnostnom príhovore 
starosta obce Karol Pavlovič 
zdôraznil myšlienku, že v záujme 
uchovania morálneho kreditu sme povinní si tieto udalosti pripomínať... 
S kultúrnym programom sa predstavili žiaci základnej školy, ktorí okrem 
iného prečítali autentické vojnové spomienky  Beckovčanov,  priamych 

účastníkov vojny.  
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                         
Foto_K2012_41 až 42  
 

Stavanie mája 2012 
V pondelok 30.4.2012 
o 17.30 hod sa na Trojičnom 
námestí uskutočnilo stavanie 
„mája“.  Na pracovníkov 
prevádzky Ocú dohliadal 
starosta obce Karol Pavlovič 
a na lepšiu náladu hral mladý 
harmonikár                                            
zo Selca Michal Chochlík. 
Techniku sponzorsky 
poskytol Ján Králik, 
AutoHans. Fotografie nafotil  
Jaroslav Straka. Podujatie 
sponzorsky podporila Pekáreň s r.o. Beckov, ktorá poskytla chrumkavé pagáčiky a starosta, ktorý 
pohostil pracovníkov aj hostí ovčím syrom.                             DOKUMENTÁCIA                  Foto_K2012_43 

 

Deň matiek 
 
Deň matiek sa konal v sále KD v nedeľu 13. mája 2012. O 14. hodine sa zišli 
matky i staré matky, aby si vypočuli milé slová a krásne piesne, ktoré pre ne 
bohato pripravili žiaci základnej i materskej školy i pracovníci OcÚ na čele so 
starostom obce.   
 „Nik na svete nie je bohatší ako ten, kto matku má...“ pripomenul starosta 

Karol Pavlovič a na rozlúčku si mamy a staré mamy odniesli kvet klinčeka ako 
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pamiatku na tento deň i vyjadrenie našej úcty, lásky a vďaky. 

 
45. Z vystúpenia chlapcov  

 
46. Vystúpenie škôlkarov 

 
47. Vystúpenie školákov 

 
48. Starosta obce medzi mamičkami a deťmi 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        
Foto_K2012_44 až 48 
 

Deň detí  

Sobotné popoludnie 2. júna 2012 po predchádzajúcom daždivom dni prinieslo pekné slnečné počasie. 

Cesta rozprávkovým lesom sa mohla začať.  Štart bol od farského kostola od 14,00 do 16,00 hod. Pri 

hrade čakali čarodejnice s rozbitým zrkadlom - deti im pomáhali zrkadlo spojiť. Na ceste deti plnili 

športové úlohy, ktoré im dali Flinstonovci, Vilma s Fredom a Betty s Barneym. O niekoľko metrov 

ďalej traja veselí šašovia pripravili novú skúšku. Myška Mini s myšiakom Mikym vyzvedali od detí 

kadečo zo sveta rozprávok. Na ďalšej zastávke čakali čerti. Zdatnejší s nimi zápasili v preťahovaní 

s lanom, slabších prepustili k lesným vílam a statnému vodníkovi. O kúsok ďalej spoza kríčkov 

vyskočili traja zbojníci, s ktorými deti zberali dukáty. Ďalšie zastávky: Červená čiapočka, ujo horár,  

včielka Maja s Vilkom, majstri Pat a Mat, Asterix a Obelisk. Poslednou zastávkou bola štvorica 

priateľov Teletabies a mini slalom na kolobežke. Cesta, ktorá začala pri kostole, prešla popri hrade, 

cez Oboru a Sychrov a po hlavnej ceste skončila v areáli základnej školy.  Za úspešný výkon deti 

dostali diplom a malé občerstvenie. Deti ešte čakalo skákanie na trampolíne, loptové hry, chôdza na 

chodúľoch. Najmenší sa zabávali s hula hoop kruhmi a na záver bolo tradičné  defilé masiek s deťmi. 

Niektoré potešilo maľovanie na tvár či teta „balónkárka,“ ktorá im z balónikov „vyrobila“ zvieratká či  

postavičky. Zábava bola ukončená o 19,30 hod. Poďakovanie patrí firmám Sevotech s.r.o., Spektrum, 

p. V. Pastírik, Rex Plus s.r.o., TOKO – PD Beckov,  Ekopol Plus s.r.o., Auto Hans Beckov, Pekáreň 



31 
 

Beckov s.r.o, BEKO – Milan Nožina, F Plus s.r.o., p. Ingrid Dovinová, p. Peter Rau, Klimatic s.r.o., 

Autoservis Tománek a riaditeľke základnej školy Mgr. Ilavskej, ktorá umožnila oslavu 

Medzinárodného dňa detí realizovať v areáli školy, zamestnancom školy a ostatným občanom, ktorí 

nezištne pomáhali pri tomto podujatí. 

 
49. Štart pri kostole smerom na „hradovku“ 

 
50. Pri plnení úloh 

 
51. Sprievod masiek 

 
52. Ukončenie na školskom dvore 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        
Foto_K2012_49 až 52 
 

Účasť na Folklórnom dni v Slavkove 

Niekoľko členov ZO JDS v Beckove, starosta a ďalší občania prijali pozvanie od našich priateľov 

z družobnej obce Slavkov na „Folklorní den“, ktorý sa konal 11. augusta 2012. Počasie výletníkom 

i usporiadateľom prialo, prestalo pršať a usilovní pracovníci zametali vodu z tanečného pódia, ktoré 

bolo uprostred ihriska zo všetkých strán obklopené veľkými stanmi a krytou tribúnou. Program tvorilo  

16 vystúpení folklórnych, tanečných, speváckych a hudobných skupín moravských aj slovenských 

súborov. Z našich to bol súbor Javorinka z Lubiny, prehliadka krojov z Moravského Lieskového 

a súbor Kasanka taktiež z Moravského Lieskového. Súčasťou dňa bol jarmok, ktorý tvorilo vyše 20 

stánkov s predajom domácich remeselníckych a poľnohospodárskych produktov. Nechýbalo ani 

občerstvenie pod prístreškami priľahlých priestorov ihriska. Otvorenie slavkovského folklórneho dňa 

malo slávnostný charakter. Jeho súčasťou boli aj prejavy starostov družobných obcí Slavkova 

a Beckova o perspektíve vzájomných slovensko-moravských kultúrnych a spoločenských podujatí 

medzi Beckovom, obcou z okresu Nové Mesto nad Váhom a obcou Slavkov z okresu Uherské 

Hradiště. Posledným bodom folklórneho dňa bolo vynikajúce vystúpenie mužského zboru 

Slavkované, ktoré bolo odmenené bohatým aplauzom, dlhotrvajúcim potleskom. Naše družobné 
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vzťahy sú naozaj priateľské, čo sa prejavilo v závere podujatia, keď znelo búrlivé „Beckov, Beckov!“ 

a masový potlesk publika s vyvolávaním Beckovčanov k vystúpeniu na pódium. Po krátkej porade na 

pódium vystúpili piati beckovskí speváci a ľubozvučne zaspievali pieseň Krásna si vlasť moja. Zožali aj 

oni dlhotrvajúci potlesk – boli to Peter a Pavol Bánovskí, Karol Pavlovič, Jaroslav a Norika Strakovci. 

A domov sa vracal rozospievaný autobus.  

  
53. Starosta obce Slavkov Libor Švardala s členkami ZO JDS v Beckove s  Valériou Beňovou a Máriou 

Minárikovou, predsedníčkou ZO JDS                                                                                                                 

54. Beckovský spevácky kvintet pod vedením starostu (Peter Bánovský, Jaroslav Straka, Norika 

Straková, Karol Pavlovič, Pavol Bánovský) 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              

Dok_K2012 č.  12                                                                                                                                             

Foto_K2012_53 až 54 

Deň obce 

Nultý ročník Dňa obce sa konal 20. októbra 2012 v sále KD. O vzniku tohto podujatia sa najlepšie 

vyjadril starosta obce Karol Pavlovič pre BN č.4/2012: „Kultúrna komisia  prechádzala v tomto roku 

zmenami. Vo funkcií predsedu komisie vystriedala p. Jaroslava Zbudilu  Mgr. Martina Striežencová. 

V dôsledku personálnych zmien na obecnom úrade od apríla  kultúrnu činnosť pre obec začala 

vykonávať p. Ježovicová.  Postupne dochádzalo i k zmene v zložení komisie.  Zdá sa, že komisia je už 

stabilizovaná a jej činnosť zdarne pokračuje. Asi pred mesiacom vyšla iniciatíva zo základnej školy, že 

by chceli uskutočniť slovenský rekord v pečení mrežovníka. Stanovili si cieľ zhotoviť 20 m tohto 

koláča. Keďže je to náročná činnosť a zamestná viacero ľudí, členovia kultúrnej komisie sa zhodli na 

tom, že „k mrežovníku“ pripravia sprievodné podujatia,  na ktorých sa môžu zabaviť všetky vekové 

kategórie. Túto myšlienku rozšírili a zapojili do pripravovanej akcie okrem základnej školy i materskú 

školu, obecný hasičský zbor i našich dôchodcov. Pripravili podujatie, na ktorom sa mohli podieľať  od 

malých detí až po seniorov všetci. A to sa mi páči. Vždy budem podporovať aktivity, ktoré budú obec 

spájať, aby ľudia nachádzali k sebe cestu zblíženia i cez takéto podujatia. Aby si oddýchli, uvoľnili sa 

a prežili pekné chvíle – veď si to napokon zaslúžia. A je jedno ako túto akciu nazveme.  Deň obce 

alebo Jesenný deň Beckova. Dôležité bude, aby sa ľudia  zabavili, aby sa stretli,  porozprávali sa.“ 

Popri pečení mrežovníka sa v KD varil guláš – Merek Čaňo a Jaroslav Straka, vystavovali sa jesenné 

plody výsledky práce našich detí v tvorivých dielňach. Mrežovník pripravovali naše šikovné 

kuchárky vyše štyroch hodín. Na výsledok ich práce sa prišli pozrieť aj z TASR a komisár pán Svitok  
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vyhlásil Beckovský mrežovník o dĺžke 20 metrov a 46 centimetrov za ustanovujúci  rekord, ktorý 

bude zapísaný do Knihy slovenských rekordov. Použilo sa 43 kg múky, 18 kg práškového cukru, 15 kg 

Palmarínu, 144 vajec, 144 lyžíc rumu a 72 práškov do pečiva. 

Záverečné zhodnotenie hlavnej kuchárky Marty Striežencovej: „Táto akcia bola výborná. Zišli 

sa na nej naozaj všetky generácie. V Beckove sme sa opäť spojili pri výbornej zábave. 

A nikomu sa nechcelo ísť domov. Naozaj sme si spravili svoj BECKOVSKÝ DEŇ, ktorí bol len 

pre nás a mohli sme odhodiť naše každodenné starosti za hlavu.  Ďakujeme Vám všetkým, 

ktorí ste tento deň pripravili, a to OBCI BECKOV,  ZŠ BECKOV a ZO JDS Beckov.“ Ohlas 

v médiách je v dokumentácii. Na fotografii č. 55  kuchársky tím nad spoločným dielom. 

 
56. Výstava jesenných plodov 

 
57. Naše ženy pracovali ako včeličky... 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              

Dok_K2012 č. 13                                                                                                                                              

Foto_K2012_55 až 57 
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Vianočné trhy a príchod Mikuláša  

Tento rok zavítal do obce Mikuláš v sobotu 8. decembra 2012. V Beckove mal veľa práce, deň 

predtým potešil deti v škole a škôlke a v sobotu prišiel pozdraviť všetky deti (i veľkých) na 

školský dvor, kde sa už druhý rok konali Vianočné trhy. A do tretice, zavítal aj do kostola. 

Mikuláš – Jaroslav Straka, Anjel – Martina Striežencová, Čert – Renáta Čaňová. 

 
58. Stánky s vianočnou ponukou 

 
59. Zapojili sa aj žiaci školy 

 
60. Mikuláš víta žiakov 

 
61. Príprava občerstvenia... 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                        

Foto_K2012_58 až 61 

 

Podujatia usporiadané so spoluúčasťou obce  

 
Najdôležitejšou udalosťou roka bolo otvorenie NKP Hrad Beckov. Otvorenie sa konalo na dvakrát – 
pre domácich 12.5.2012 a pre verejnosť 19.5.2012. Usporiadateľmi boli Obec Beckov a  Záujmové 
združenie Hrad Beckov. 

Hrad Beckov – otvorenie turistickej sezóny 
 
Beckovský hrad sa dočkal opätovného otvorenia po dvoch rokoch rekonštrukcie 12.5.2012 
pre domácich a 19.5.2012 pre širokú verejnosť.  
Otvorenie hradu pre domácich sa konalo v sobotu. Prišli zástupcovia firiem N-Norea a Orea 
Consulting JUDr. Oliver Baláž a Ing. Jozef Pamětický, za ZZ Hrad Beckov manažér  Ing. Vojtěch 
Záhorský a kastelán Ing. Jaroslav Matejka,  predstavitelia obce Beckov - starosta Karol 
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Pavlovič, projektová manažérka  Ing. Marika Jurčacková, niekoľkí poslanci OZ - Anna 
Kabelíková, Ing. Marek Jambor, zamestnanci OcÚ, rodinní príslušníci a ďalší hostia, ako p. 
Margita Bubeníková, Mária Pavlovičová, BcA Iveta Jurčacková. 
Ako prvý sa návštevníkom prihovorili starosta obce Karol Pavlovič, ktorý otvoril novú sezónu 
na hrade. Poďakoval sa všetkým za ich podiel na výslednom diele, spomenul, že myšlienka 
obnovy hradu sa zrodila v roku 2007, keď za ním prišli zanietení podnikatelia JUDr. Baláž, 
JUDr. Pospecha a Ing. Pamětický. Prišli s myšlienkou záchrany zrúcaniny Beckovského hradu 
a zároveň s možnosťou jeho komerčného využitia. Štát  v nasledujúcich rokoch umožnil 
čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov, z ktorých obec postupne získala cca 2,5 mil. 
eur. Do čoho sa vložili? Vybudovala sa prístupová cesta na hrad, inžinierske siete na  dolné 
nádvorie, strážna veža – infocentrum, upravilo sa celé dolné nádvorie hradu – postavilo sa 
zastrešené pódium a priľahlé domčeky s príslušenstvom, v ktorých vznikli priestory na 
výstavy a  predajňu suvenírov; na nádvorí vznikli priestory na expozície v plenéri; ďalej sa 
opravila narušená statika delovej bašty;  opravila sa hradná studňa; opravili sa a prirodzene 
zakonzervovali hradné múry; na hornom nádvorí sa realizovala oprava kaplnky vrátane jej 
zastrešenia a úpravy vstupného priečelia do podoby z prvej polovice 15. storočia, teda 

z časov 
Stiborovcov.   
 
62.Obraz 

Ivety 
Jurčackovej 

Beckovský   
hrad 

 
Vymenili sa 

dosky 
zakrývajúce 

hradné 
cisterny na 

hornom 
nádvorí, 

postavilo sa 
úplne nové 

schodisko 
vedúce z dolného nádvoria na horné; dolné nádvorie aj prístupová cesta sú pokryté 
kamennou dlažbou, v celom areáli sa vysiala tráva, osadili svetlá, informačné tabule, detské 
pieskovisko...  
 

JUDr. Baláž pripomenul  zdarný koniec prvej etapy rekonštrukcie Beckovského hradu 
a upozornil, že v diele sa bude pokračovať aj ďalej, aby bolo možné jeho komerčné využitie. 
Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka, pripomenula nutnosť rekonštrukcie hradu – 
prirovnala ho, v prípade, že by sa s ním nič nerobilo, k domu, ktorý nikto neobýva, ale 
napriek tomu pohlcuje financie. Opravený hrad umožní našej obci a partnerom 
prostredníctvom ZZ Hrad Beckov v budúcnosti využívať možnosti v oblasti cestovného ruchu, 
ale aj iných služieb (reštauračné služby, obrady v kaplnke), vrátane galerijných a múzejných. 
Kastelán hradu Ing. Jaroslav Matejka vyjadril potešenie z práve zavŕšenej etapy obnovy 
hradu a z možnosti otvorenia NKP turistickému ruchu. Jeho hlavnou starosťou bude 
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zabezpečovať  pre návštevníkov hradu bohatý a zaujímavý program na celú turistickú 
sezónu. Napokon vyzval na prehliadku hradu s odborným výkladom p. Jurčackovej o prácach 
vykonaných na oprave hradu ako aj so svojim príspevkom k fortifikačným danostiam hradu. 
Po skončení oficiálnej časti programu sa návštevníkom prihovorila p. Margita Bubeníková, 
dlhoročná sprievodkyňa na hrade Beckov. Pripomenula legendu o vzniku hradu ako o dare 
vojvodu Stibora  svojmu služobníkovi Beckovi  a mnohé ďalšie príbehy i fakty. 
Z Trenčína prišli s malým oneskorením Ing. Vojtěch Záhorský a BcA Iveta Jurčacková. 
Predstavili obraz „Pozývame vás na Beckovský hrad“ (rozmery 400x220 cm, akryl na plátne) – 
na fotografii č. 24 - hore, hlavný pútač na výstave 1. ročníka cezhraničného cestovného 
ruchu regiónov SR a ČR v Trenčíne  (Region Tour Expo 10. až 12.5.2012). Namaľovala ho 
Beckovčanka BcA Iveta Jurčacková, ktorá vytvorila aj hlavné motto hradu: „Tu prítomnosť 

dýcha minulosťou... príďte 
sa nadýchnuť“ a spolu s Ing. 
Jozefom Pamětických  
plagáty a propagačné 
materiály pre ZZ Hrad 
Beckov. 
 
 63:  Ing. Matejka, 
K Pavlovič, Ing. Jurčacková 
a JUDr. Baláž.  Prípitok:  
Na zdravie a na úspech 
hradu! 
 
Výstavu starých pohľadníc  
zo súkromných zbierok 
obyvateľov Beckova 
pripravila Mgr. Dana 

Badžgoňová pod názvom Hrad Beckov – sto rokov premien. V štyroch priestoroch bolo 
nainštalovaných 115 pohľadníc od roku 1898 do 60-tych rokov 20. storočia. Bola to vôbec 
prvá výstava na Beckovskom hrade po jeho otvorení v roku 1996. Návštevníci hradu ešte 
mohli vidieť výstavu pohľadníc a malieb Beckovského hradu od našej Jany Soukeníkovej, 
rod. Ondrejovičovej a výstavu reprezentačných publikácií a iných predmetov Obce Beckov. 
Opäť pre ZZ Hrad Beckov pripravila p. Badžgoňová. 
 

 
64. Obrázky J. Soukeníkovej 

 
65. Pamätná kniha z výstavnej siene 
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O občerstvenie sa postaral Beckovčan Milan Nožina, fi Beko.   
Ozvučenie zabezpečil Ing. Peter Martiš.  
 

Otvorenie sezóny na Beckovskom hrade 
 

Otvorenie pre verejnosť sa konalo 19. mája 2012. Oficiálne časti prebehli podobne ako pred 
týždňom pre domácich, len počasie sa vydarilo. Po slávnostnom príhovore starostu obce 
Karola Pavloviča a kastelána hradu Jaroslava Matejku sa zvedaví návštevníci mohli tešiť 
z bohatého programu a obdivovať vykonanú prácu na obnove hradu, prípadne sa občerstviť 
ponúkaným jedlom v niekoľkých stánkoch či v dobovej kuchyni. Úspech hradu zaželal aj 
vzácny hosť a znalec našej stredovekej histórie PhDr. Pavel Dvořák. Okrem tradičných 
dobových súbojov a ukážok streľby dobovými zbraňami, ktoré predviedli členovia združenia 
Bludní rytieri a iné skupiny, vystúpili s dobovou hudbou Vrbovské vŕby, orientálne tance 
predviedli tanečnice Isthar z Trenčína, na vlastné oči sme videli vyrábať majstra hrnčiara 
Petra Vozárika keramiku ako v 15. storočí...  
 
 

 66. K. Pavlovič, Iveta Jurčacková , JUDr. Oliver Baláž 
 

 
67. Hrajú a spievajú Vrbovské vŕby 

 
 68. PhDr. Pavel Dvořák s reportérmi  Trenč. televízie 

 
69. Tanečná skupina Isthar z Trenčína 
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70. Neobvyklí návštevníci hradu – dve ovečky 
71. Hrnčiar Peter Vozárik   

 

 
 
Hrad Beckov na záver dňa predviedol novinku – 
hradné kino. Prvé premietanie bolo prekvapením: 
fanúšikovia MS v ľadovom hokeji dostali príležitosť 
sledovať zápas Česko - Slovensko priamo na hrade. 
Po výhre 3:1 pre Slovensko vzduchom neplánovane 
zahrmelo delo. Na záver tohto dňa sa odohralo 
ďalšie prekvapenie: bol ním ohňostroj, ktorý 
zabezpečilo ZZ Hrad Beckov. Otvorenie sezóny 2012 
prebehlo úspešne a stalo sa prísľubom, že aj po 
ďalšie dni a týždne sa návštevníci hradu majú na čo 
tešiť. 
 
 72. Lukostrelecká súťaž – letné podujatie na hrade 

 
DOKUMENTÁCIA                                                     
Dok_K2012 č. 14                                           
Foto_k2012_62 až 72 
 

Hrad Beckov má svoju webovú stránku http://www.hrad-beckov.sk/, kde si návštevníci môžu 
nájsť aktuálne informácie o programe i vstupnom.  Okrem letného kina, ktoré sa koná 
v piatok večer, v sobotu Dolné nádvorie zvykne ožiť koncertmi a v nedeľu popoludní 
divadelným predstaveniami.  

 
 

Prehliadka zborov TSK - V ústrety budúcnosti 
Prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti Trenčianskeho kraja pod názvom V ústrety 
budúcnosti sa konala v sobášnej sále KD v Beckove 12.júna 2012 od 9.00 do 14.30 hod. súčasťou 
súťaže bola aj prehliadka hradu Beckova návšteva múzea.  

http://www.hrad-beckov.sk/
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Svojím programom sa zapojili ZPOZ z obcí  Dohňany – Stuškovanie štvrtákov, rozlúčka zo štvrtákmi ZŠ 

s MŠ Dohňany; Bánovce nad Bebravou – Múdrosť času, slávnosť 70, 80 a 90 ročných jubilantov; Obec 

Melčice-Lieskové – Piesne naše, občianska slávnosť pre seniorov a životné jubileum 70 rokov; Obec 

Lubina – Milovať 

znamená starnúť ruka 

v ruke, program 

k Mesiacu úcty 

k starším občanom; 

Obec Udiča – Vďaka za 

radostné okamihy, 

občianska slávnosť 

k životnému jubileu 70 

rokov; Obec Streženice 

– Všetko má svoj čas, 

stretnutie jubilujúcich 

občanov 80 a 85 

ročných. Na 

celoslovenský festival 

programov ZPOZ 

postúpili Obec Udiča (na foto č. 73 ) a Mesto Bánovce nad Bebravou. 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                   

Dok_K2012 č. 15  (BN č. 2/2012, s.13)                                                                                                           

Foto_K2012_73 

 
 

Zimné beckovské slávnosti (Agentúra Double Agency s.r.o.) 
 

Druhé Zimné beckovské slávnosti sa konali v sobotu 18.2. 2012. Boli by naozaj zimné, keby 

po troch dňoch sneženia nenastal na víkend odmäk. Aj keď zimnú atmosféru kazili mláky 

topiaceho sa snehu, hlavný bod programu - ukážky bojov a cvičení vojakov Československej 

ľudovej armády (ČSĽA), pritiahol zvedavých návštevníkov z blízka i z ďaleka do miestneho 

parku, ktorý sa stal veľkým bojiskom. Vojaci obliekli zimné uniformy a statočne bojovali s 

diverzantmi, predviedli aj súboje muž proti mužovi. Divákov zaujalo aj prehľadávanie vozidla 

či protichemická jednotka, ktorá zisťovala stupeň zamorenia. Účinkovali členovia Klubu 

vojenskej histórie. Teplé občerstvenie v podobe kapustnice a pravej dedinskej zabíjačky 

potešilo všetkých. Na dobrú náladu hrala muzika Heskovci z Červeníka. MY Aréna zostala 

nevyužitá, diskusie sa nekonali. Veľkých aj malých potešil fašiangový jarmok so stánkami a k 

večeru fašiangový sprievod masiek.  

Deň skončil v kultúrnom dome pochovávaním basy – jedna akcia vystriedala či doplnila 

druhú. Usporiadateľom prvej bola Agentúra Double Agency a tej druhej v KD základná škola 

a obec.  
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74. Pravá zabíjačka – varí Marek Jambor 

 
75. Stánkari na BZS 

 
76. Zbrane  

 
77. Práve prebieha boj... 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                               
Dok_K2012 č. 16 
Foto_K2012_74 až 77 
 
 

Beckovské slávnosti (Agentúra Double Agency s.r.o.) 

Beckovské slávnosti sa v tomto roku konali od piatka 13. júla 2012 až do nedele 15.7.2012. 
Uličky okolo parku sa zaplnili asi stovkou najrôznejších stánkov, v ktorých predviedli svoje 
schopnosti majstri ľudových remesiel. Vôňu stredoveku so sebou priviezli Bludní rytieri, 
ktorí aj na koňoch predviedli dobové ukážky bojov a ktorí sú už tradične súčasťou 
Beckovských slávností. Pre najmenších usporiadatelia pripravili rozprávkový raj v Kubík 
detskej zóne. A pre starších diskusnú MY arénu. V priestoroch školského ihriska sa odohrali 
Majstrovstvá sveta v hode vidlami Vidlomet 2012. Hojný počet hráčov súťažil v kategóriách 
družstvá, Masters Profi, muži a ženy od 15 do 40 rokov a nad 40 rokov, juniori.  HUDBA - ICS 
music stage. V piatok sa konal v duchu Oldies - zlaté hity minulých čias. Sobota bola venovaná  
koktailu najrozmanitejšej muziky -  ICS music stage patril virtuózom z MH faktor jazz;  nasledoval 
živočíšny rock v podaní kapely Wada a mix rocku a dychovej hudby predstavili recesisti Drist. Mladú 
krv reprezentovali domáci Experiment a Narcis. Populárna Hrana hrala rytmy ska, popu a rocku.   
Večer vystúpil talentovaný Peter Cmorík.  Predstavila sa ja éterická Beáta Dubasová. Sobotňajšia noc 
patrila jednotke medzi rockovými skupinami - Desmod. V nedeľu  zahrali dychová hudba Lieskované,  
Senzi Senzus a Lojzo. Bohatý program a malebné prostredie robia z Beckovských Slávností 

jednoznačného favorita medzi tipmi na príjemné strávenie teplých letných dní. 
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78. Štvrté Beckovské slávnosti začínajú 

 
79. Stánky okolo parku 

 
80. Streľba z dobových zbraní 

 
81. Rytierske súboje 

 
82. Na veselú nôtu hrá Lojzo 

 
83. Rytieri na koňoch 

 
84. úspech Beaty Dubasovej 

 
85. Slávny Desmod 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        
Dok_K2012 č. 17 
Foto_K2012_ 78 až 85 
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Prvý Pivný deň (Pizzeria 
U hladného čerta) 
 
Prvýkrát v Beckove usporiadal Pivný deň  
Rastislav Fajnor, majiteľ  Pizzerie U hladného 
čerta 16. júna 2012 na parkovisku pred 
Obecným úradom  (foto č. 86) a v sále 
Kultúrneho domu v Beckove. Okrem 
ochutnávky a konzumácie niekoľkých druhov 

pív mali hostia zabaviť sa pri počúvaní DH Bučkovanka, neskôr cimbalovej hudby Polun zo 
Starej Turej, večer country skupiny Druhá šanca a do noci prebiehala v sále KD diskotéka. Pre 
deti bol k dispozícii skákací hrad, pre všetkých na obdiv vystavené vojenské i hasičské autá 
a traktor ako i súťaže - nosenie sudov alebo partneriek či súťaž v pití piva. 
 
 

XI. celoslovenský Trabi zraz v Beckove 
Tento rok sa konal Celoslovenský trabant zraz v  Piešťanoch  3.8. - 5.8.2012,  kde vyvolali 
zaslúženú pozornosť u kúpeľných hostí a u domácich možno  vyvolali aj spomienky na staré 
„trabantové“ časy. Tradíciu zrazov trabantistov založil MUDr. Peter Kyčina, internista a 
kardiológ z NsP v Liptovskom Mikuláši. 
Program pre účastníkov začal už v piatok od 12. hod. registráciou na recepcii kempingu 
Sĺňava II Pullman a pokračoval podľa výberu pretekárov (individuálna prechádzka kúpeľným 
ostrovom a  podvečerná zábava v kempe). Do Piešťan prišli aj trabantisti z Česka, Rakúska, 
Nemecka, Poľska a Maďarska. 
V sobotu od 9.00 do  9.30 hod prebehla registrácia účastníkov a po získaní pokynov k 
sobotňajšiemu programu  nasledoval odjazd v spanilej jazde na hrad Beckov  so zástavkou vo 
Výrobnom závode Coca-Cola HBC SR Lúka. V BECKOVE pretekári zožali obdiv miestnych 
obyvateľov a turistov za svoje vozidlá zaparkované okolo parku. Absolvovali  tu návštevu 
hradu, po ktorej sa o 15.30 hod. vrátili cez  Nové Mesto nad Váhom  a Hornú Stredu do 
Piešťan.  Od  17. do 19.hod vystavovali svoje vozidlá pred Domom umenia Piešťany, kde aj 
prebehli všetky oficiálne časti programu vrátane vyhlásenia výsledkov súťaže.  Zraz skončil 
v nedeľu individuálnym odchodom účastníkov zrazu.  

 
87. Trabantisti v Beckove pri parku 

 
88. Trabanty pri Sv. Floriánovi   

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                           
Foto_K2012_86 až 88 
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Kultúrnospoločenské organizácie 
 

Beckovský spevácky zbor 
 

Tradičné 
vianočné 
vystúpenie 
Beckovského 
speváckeho 
zboru sa 
uskutočnilo 
prvýkrát 
v období medzi 
Vianocami 
a Novým 
rokom, a to 
v nedeľu 
30.12.2012 vo 
farskom 
(rímskokatolíck
om) kostole sv. 
Štefana Kráľa 
v Beckove.  
Koncert otvorili piesňou „Rorate caeli desuper“ aby si všetci poslucháči mohli pripomenúť 
radostnú zvesť o narodení Božieho Dieťatka. Záver vystúpenia už tradične patril 
najznámejšej, najkrajšej a pre vianočné vystúpenia Beckovského spevokolu aj najtradičnejšej 
piesni Tichá noc. Hudba a spev sa striedali s umeleckým slovom v interpretácii Anny 
Benkovej, Ivety  Martišovej a Lenky Martišovej. Program zostavila, nacvičila a dirigovala Mgr. 
Anežka Ilavská.  
BSZ v roku 2012 vystúpil 13.5.2012 na Deň matiek v Kočovciach, pre seniorov v CSS v Novom 
Meste nad Váhom a 15.12.202 v Trenčíne v Piaristickom kostole v rámci programu 
Spievajúce vianočné námestie, ktoré organizovali Trenčianske osvetové stredisko, OZ 
Hudobné aktivity, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského a Mesto Trenčín. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        

Dok_K2012 č. 18 - BN č. 1/2013, s. 25. 
Foto_K2012_89 
 

Obecná knižnica 2012 
 

Knižničný fond 
K 31.12.2012 knižnica evidovala 9612 zv. kníh. 
V kníhkupectvách sa nakúpilo 27 zv. kníh v hodnote 222,26 €; darom sa získalo 31 zv. kníh. 

Do obecnej knižnice pribudlo  58 zv. literatúry v celkovej hodnote 222,26 €. 

Stav fondu:  
Náučná literatúra: 1881 zv. 
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Krásna literatúra: 4310 zv.  
Krásna literatúra pre mládež: 2936 zv. 
Náučná literatúra pre mládež: 485 zv. 
 
Čitatelia  
Knižnica evidovala k 31.12.2012 celkovo  43 čitateľov, z toho do 15 rokov bolo 19 čitateľov. 
 
Výpožičky za  rok 2012 
K 31.12.2012 knižnica zaevidovala 730 výpožičiek. V priemere sa každý mesiac vypožičalo 60 

zv. kníh. Každý čitateľ si v priemere za rok vypožičal  17 zv. kníh. 

Počet výpožičiek podľa skupín 
Náučná literatúra: 24 zv.  
Krásna literatúra: 455 zv.  
Náučná literatúra pre mládež: 9 zv. 
Krásna literatúra pre mládež:  242 z. 
 
Finančný stav knižničného fondu 
K 1.1.2012 tvorila KF čiastka 15.208,95 €.  
Za rok 2012 pribudlo nákupom cez OcÚ 222,26 €.  
K 31.12.2011 tvorila finančný stav KF čiastka 15.431,21 €. 
 
Poznámka:   
V roku 2012 bolo o 559 výpožičiek menej ako v roku 2011, ale pribudol jeden čitateľ. 
Poklesol počet čitateľov do 15 rokov z 28 na 19 školákov. 
 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        
Dok_K2012 č. 19 
 

ŠKOLSTVO 
 

Obec pokračovala ďalšími prácami na už dokončenej základnej modernizácii a rekonštrukcii 

budovy základnej i materskej školy. Vedenie školy z vlastných zdrojov zabezpečilo obnovu 

telocvične a čiastočnú úpravu exteriéru. Na budúci rok sa pripravuje projekt využitia tzv. 

„hospodárskeho  pavilónu“, ktorý zabezpečí vybavenie výdajne jedla a jedálne pre žiakov 

v budove základnej školy.  

 

MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ) 
 
Školský rok 2012/2013 v našej materskej škole bol bohatý na rôzne aktivity, ktoré p. učiteľky s deťmi 

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

September sa niesol v znamení spoznávania  významných budov v obci. Prostredníctvom edukačných 

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

neodmysliteľnou súčasťou je hrad Beckov. Získané poznatky deti prezentovali vo výtvarných prácach. 
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Od októbra do decembra sa deti naučili ako majú chrániť svoje zdravie, aké plody prináša jeseň a ako 

sa príroda pripravuje na zimný spánok. December je  v našej škôlke časom očakávania. Deti 

netrpezlivo čakajú na Mikuláša a Vianoce. Peknou tradíciou je príchod Mikuláša do materskej školy 

v prevedení žiakov ZŠ. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc v MŠ je pečenie medovníkov, ktoré deti 

s pani učiteľkami napiekli i v tomto školskom roku. Realizáciou týchto aktivít sme viedli deti 

k spoznávaniu a udržiavaniu historických tradícií a zvykov.  

Všetky aktivity sa škôlke podarilo zrealizovať v spolupráci s rodičmi, riaditeľstvom ZŠ s MŠ J.M. 

Hurbana v Beckove, Radou školy a zriaďovateľom.  

 
90. Mikuláš v škôlke 

 
91. Spoločná fotka pri snehuliakovi 

 
92. Varenie s Jankou Bagovou 

 
93. Hodina maľovania 
 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                
Dok_K2012 č. 20                                                                                                              
Foto_K2012_90 až 93 
 
 

 I. trieda II. trieda 

  žiaci učitelia  žiaci učitelia 

2011/2012 – 
2. polrok 

19 Daniela Dobrovodská 
a Miroslava Kubicová 

20 Janka Bagová  a Daša 
Hrehorová   

2012/2013 – 
1.polrok 

18 Daniela Dobrovodská 
a Miroslava Kubicová 

19 Janka Bagová a Daša 
Hrehorová 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA (ZŠ) 
 
Škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka 
vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie a vlastenectva, a to 
po stránke rozumovej, mravnej, etickej, pracovnej a telesnej.  
Podklady som čerpala zo Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2011/2012, ktorú vypracovala Mgr. Monika Miklánková, 
zástupkyňa školy. 
 
Základné identifikačné údaje  

Názov školy Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana Beckov 

Adresa školy Beckov č. 410 

Telefón 032 7777 120 

e-mail  zs.beckov@mail.t-com.sk 

web-stránka zs-beckov.edupage.org 

Zriaďovateľ  Obec Beckov 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Meno - priezvisko e-mail 

Riaditeľka  Mgr. Anežka Ilavská zs.beckov@mail.t-com.sk  

Zástupca RŠ pre ZŠ Mgr. Monika Miklánková zs.beckov@mail.t-com.sk 

Zástupca RŠ pre MŠ Janka Bagová beckovms@mail.icss.sk  

Vedúca školskej jedálne Marta Gonová sjbeckov@icss.sk  

Vedúca ŠKD Eva Úradníčková  

Výchovný poradca Mgr. Školníková  

Predsedníčka OZ PŠaVŠ Mgr. Martina Striežencová  

 

Rada školy 

Predseda Ernest Benko Zástupcovia rodičov Dagmar Bednáriková 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. M. Striežencová  Jana Gestingerová 

 Janka Bagová  Ing. Ľubomír Čikel 

Ostatní zamestnanci Janka Sládková  Mgr. Jozef Pekarovič 

Zástupca zriaďovateľa Ing. Elena Pavlíková  Žaneta Dovinová 

Iní Anna Kabelíková   

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 151                                                                                                                           

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

mailto:zs.beckov@mail.t-com.sk
mailto:zs.beckov@mail.t-com.sk
mailto:beckovms@mail.icss.sk
mailto:sjbeckov@icss.sk
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Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 spolu 

Počet 
tried 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Počet 
žiakov 

16 18 11 11 23 12 16 25 17 149 

Z toho 
ŠVVP 

  2     1  3 

Externí 
žiaci 

  1       1 

triednictvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Triednictvo:  

1. Mgr. Denisa Schindlerová 

2. Mgr. Marcela Macová 

3. Mgr. Miroslava Geržová 

4. Mgr. Lucia Kačicová 

5. Ing. Roman Kazda 

6. Mgr. Marcela Pekarovičová 

7. Mgr. Zuzana Dunajčíková 

8. Mgr. Martina Striežencová 

9. Mgr. Lucia Školníková 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ  k 30.6.2012 

 9. ročník Spolu  

Počet žiakov 17 17 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Okresné 
kolo 

Krajské 
kolo 

Region. 
kolo 

Národné 
kolo 

Umiestnenie 

Bedminton x        2. miesto 

Slávik Slovenska x       1. miesto 

MY POP STAR x       1. miesto 

Vybíjaná - mladšie žiačky x       3. miesto 

Streľba zo vzduchovky x       3. miesto 

Veľký futbal - chlapci x       3. miesto 

Veľký futbal - dievčatá x       3. miesto 

Stolný tenis - dievčatá   x     2. miesto 

Podjavorinskej Bzince x       2. miesto 

Midimaxvolley    x   4. miesto 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva         2. miesto 

Matematická olympiáda x       3. miesto 
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Branný viacboj x       2. miesto 

Čachtické ľahkoatletické hry 
  
  

    x   1. miesto - hod kriketkou 

        2. miesto - beh 

        3. miesto - hod kriketkou 

Malý futbal COOP Jednota         2. miesto 

Atletika - dievčatá x       8. miesto 

 
AKTIVITY A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI v školskom roku 2011/2012  

Návšteva dopravného ihriska vo Vrbovom. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili dopravnej 

výchovy na dopravnom ihrisku vo Vrbovom.  

Deň školských knižníc - slovenský rekord v čítaní. Slovenský rekord v najdlhšom 
neprerušenom čítaní, do realizácie rekordu sa zapojili všetci žiaci školy, ktorí sa striedali v 
čítaní počas dňa aj noci, všetci učitelia i rodičia žiakov.  

Návšteva klziska v Novom Meste nad Váhom. Počas triednických hodín niektoré triedy II. 
stupňa navštívili klzisko v Novom Meste nad Váhom  v popoludňajších hodinách.  

Mikuláš v škole. Vystúpenie divadelného krúžku - 
predstavenie s vianočnou tematikou, rozdávanie 
sladkostí od 
Mikuláša, anjela 
a čerta.  

 94. Na fotografii 
Mikuláš s anjelom 
a čertom v škole 

                    

95. Dolu kresba žiaka školy k Vianociam 2012  

Exkurzia Hlboké, Modra, Bratislava – SND. Žiaci II. stupňa sa 
zúčastnili exkurzie do domu nášho rodáka J. M. Hurbana, do 
domu Ľ. Štúra v Modre a prezreli si i vianočnú Bratislavu. Na 
záver sa zúčastnili operného predstavenia Čarovná flauta v budove SND.  

Vianočné trhy. Škola sa zapojila do organizácie vianočných trhov v Beckove, ktoré sa konali 
tento rok v areály ZŠ z dôvodu rekonštrukcie námestia v Beckove. Žiaci prezentovali svoju 
šikovnosť v podobe vianočných výrobkov a ponúkli občanom Beckova i občerstvenie.  

Tvorivé dielne - zdobenie medovníkov. Podujatie pre žiakov a rodičov, zdobenie 
medovníkov s inštrukciami a vysvetlením techniky vyučujúcej.  

Vianočná besiedka.  
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Vystúpenie divadelného krúžku. V rámci podnecovania tvorivosti a fantázie u žiakov sa 
predstavili jednotlivé triedy s vystúpením, ktoré si sami zdramatizovali na základe 
vyžrebovanej témy s vianočnou tematikou.  

Karneval. Podujatie pre žiakov I. stupňa, vyučujúce I. stupňa a vychovávateľka pripravili pre 
deti súťaže a zábavné popoludnie v škole.  

Tvorivé dielne - servítková technika. Podujatie pre mamičky z Beckova, zdobenie 
servítkovou technikou, lektorka p. Fecková, 29.2.2012.  

III. Fašiangový ples 9.2.2012. Všetci vyučujúci a Obec Beckov sa podieľali na príprave 
fašiangového plesu, zúčastnili sa ho rodičia žiakov a širšia verejnosť z Beckova.  

Včelársky náučný chodník – Kálnica. Žiaci I. stupňa sa zúčastnili náučného chodníka 
spojeného s výkladom na tému včelárstvo a príroda.   

Deň narcisov. Škola - žiaci i rodičia podporili zbierku Ligy proti rakovine.   

Dramatizovaná Krížna cesta. Divadelný krúžok sa predstavil občanom obce počas 
veľkonočných sviatkov.   

Vyčistime si Slovensko – projekt. Škola zorganizovala brigádu zameranú na čistenie a 
skrášľovanie okolia školy.  

Deň matiek. Vystúpenie všetkých tried v KD Beckov.  

Žiaci sa zúčastnili viacerých výchovných koncertov a divadelných predstavení, ktoré boli 
zorganizované priamo v priestoroch školy, triednych výletov zameraných na spoznávanie 
Slovenska a i blízkeho okolia.  

Všetci pedagogickí i správni zamestnanci majú na zreteli dobré meno školy, mnohí 
prezentujú svoju prácu a vzťah ku škole aktivitami v mimoškolskej oblasti. Škola bola 
spropagovaná v Beckovských novinách, v regionálnej televízii Pohoda, v Trenčianskom Echu, 
prostredníctvom internetovej stránky školy a pod.  

P. uč. Striežencová je členkou kultúrnej komisie obce a poslankyňou Obecného zastupiteľstva  
Obce Beckov.  

 

PROJEKTY 

Škola je zapojená do týchto projektov:  

Ovocie a zelenina do škôl - projekt dlhodobého charakteru zameraný na podporu zdravej 
výživy a budovanie pozitívneho vzťahu žiakov ku konzumácii ovocia a zeleniny. V rámci 
projektu majú žiaci zabezpečené prostredníctvom školy jablká a jablkovú šťavu.  

Danone, mliečna liga - projekt zameraný na konzumáciu mliečnych výrobkov.  
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Zdravá škola - projekt dlhodobého charakteru, je zameraný na zdravú výživu detí, rozvoj 
pozitívnych hodnôt v živote dieťaťa, rozvoj vzťahu ku kultúrnym tradíciám, športu a 
zdravému životnému štýlu.  

Vyčistime si Slovensko - krátkodobý projekt zameraný na čistenie okolia škôl, vytváranie 
vzťahu k životnému prostrediu a bezprostrednému okoliu žiakov.  

 

Voľnočasové aktivity 
 

 Názov záujmového krúžku  Počet skupín  Vedúci 

 Bedminton 1  Mgr. Dunajčíková 

 Branný krúžok 1  Ing.  Kazda 

 Divadelný krúžok 1  Mgr. Striežencová 

 Florbal 1  Mgr. Striežencová 

 Futbal 1  Mgr. Predinský 

 Hudobný krúžok 1  Mgr. Ilavská 

 Loptové hry 1  E. Úradníčková 

 Stolný tenis 1  Mgr. Kačicová 

 Turistický krúžok 1  Mgr. Dunajčíková 

 Volejbal 1  E. Úradníčková 

 Zumba 1  Mgr. Dunajčíková 

 
Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sa aktívne podieľajú na príprave 
podujatí organizovaných školou. Zapojili sa do čitateľského maratónu, pomohli pri organizácii 
III. fašiangového plesu a pod.  

V rámci spolupráce triednych učiteľov s rodičmi žiakov, učitelia sú rodičom k dispozícii v 
rámci konzultačných hodín 1x týždenne.  

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca s obcou bola na veľmi dobrej úrovni. Obec Beckov bola nápomocná pri 
organizovaní rôznych školských aktivít. V spolupráci s Obcou Beckov sa škola zúčastnila 
Vianočných trhov, obec bola nápomocná pri organizovaní a priestorovom zabezpečení 
školského fašiangového plesu, v spolupráci s kultúrnou komisiou sa v priestoroch školy 
organizovali tvorivé dielne pre žiakov a rodičov a učitelia sa zúčastnili na Dni detí v Beckove 
ako rozprávkové postavičky.  

Spomedzi ostatných inštitúcií učitelia najčastejšie navštevujú MPC v Trenčíne, predovšetkým 
v rámci kontinuálneho vzdelávania.  

Z činnosti školy v prvom polroku šk. roka 2012/2013 
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Dňa 21.11.2012  žiaci z prírodovedného krúžku (žiaci 1.-4.ročníka našej školy) vycestovali za 

poznaním do hlavného mesta – Bratislavy. Cieľom cesty bolo nadviazanie spolupráce 

základnej školy s Prírodovedným múzeom Slovenského národného múzea (SNM) 

v Bratislave. Gestorom tejto spolupráce je RNDr. Vladimír Jánsky,  ktorý sa aktívne zúčastnil 

aj mapovania výskytu ohrozeného hmyzu na 

Beckovských Skaliciach. Pri svojom prvom stretnutí 

s beckovskými žiakmi, v rámci akcie Noc vedcov v SNM 

v septembri tohto roku, bol potešený záujmom aj tých 

najmladších žiakov o prírodu. Krúžok s týmto 

zameraním a pre túto vekovú kategóriu je skôr 

zvláštnosťou ako samozrejmosťou. Preto škole ponúkol 

možnosť pravidelnejších stretnutí priamo v SNM, kde 

by sa deti dozvedeli zážitkovou formou viac o prírode – 

faune, flóre, o horninách, mineráloch, vesmíre... 

priamo od odborníkov z jednotlivých oblastí.  

Ponúknutú možnosť učitelia i žiaci využili, a po 

obojstrannom pozitívnom zážitku sa dohodli na ďalších 

stretnutiach už aj s priamym tematickým zameraním 

do konca školského roka.  

96.  Riaditeľka školy počas otvorenia nového šk. roka 2012/13  

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                            
Dok_K2012 č. 21 
Foto č. 94 až 96 
 
 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove (ŠJ) 
 

V roku 2012 platili tie isté normy a VZN ako v roku 2011. V roku 2011 bolo v ŠJ 
odobratých 14.858 obedov; 4.661 desiat, 3.828 olovrantov. Príjmy za stravné detí 
i dospelých spolu predstavovali čiastku 15.399,30 eur (17664,79 € v roku 2011).  

 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 desiate obedy olovranty 

spolu 4654 4661 15.164 14.858 3993 3828 

seniori        1.122   

 
Zabezpečenie výroby jedál a nápojov v školskom stravovaní sa riadilo nariadeniami 

Ministerstva školstva a VZN obce Beckov. Zohľadňuje plnenie odporúčaných výživných 
dávok, zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavanie materiálno spotrebných 
noriem a výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo. 
Ministerstvo školstva určilo dňom 1.9.2011 finančné pásma, platné aj pre rok 2012, na 
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základe ktorých vedúci školských jedální a zriaďovatelia všeobecne záväzným nariadením 
stanovili výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.  
 
Stravníci v ŠJ Beckov boli zaradení do 2. pásma s nasledovnou výškou stravného:  

MŠ desiata 0,26 € 

MŠ desiata + obed 0,90 € 

MŠ desiata + obed + olovrant 1,12 € 

I.stupeň obed 0,95 € 

II.stupeň obed  1,01 € 

Zamestnanci obed 1,12 € 

Cudzí stravníci obed 2,48 € (1,12 + 1,36 € réžia) 

  

Nové výživné trendy v oblasti stravovania a požiadavky na zabezpečenie zdravej 
výživy detí si v praxi vyžiadali aktualizáciu materiálno-spotrebných noriem pre školské 
stravovanie v Slovenskej republike vydaných v roku 2003, tvorbu nových materiálno-
spotrebných noriem a spracovanie receptúr, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé regióny 
Slovenska. Tieto nové normy sa začali používať od roku 2011. 

Školská jedáleň i v tomto roku bola zapojená do programu „Školské mlieko“. Mlieko 
a jogurty odoberala z MILSY Bánovce nad Bebravou, ktoré je podporované z finančných 
zdrojov EÚ a národných zdrojov. Mlieko sa nepoužíva na prípravu jedál, určené je výlučne na 
pitný režim pre žiakov ZŠ a deti MŠ. Dodávka mlieka na žiaka bola 0,25 l a cena 0,20 € za liter. 
Dodávka jogurtu bola v cene 0,28 € za jeden ovocný jogurt alebo 0,26 € za biely jogurt. 
Z programu dostávali deti buď jogurt alebo mlieko. 

Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi nebola poskytnutá žiadnemu žiakovi.  
Všetky dodávky potravín zabezpečujú veľkosklady Mabonex, Nowaco, Milsy, Maroš, 

Fruit, Janek a dodávku chleba Pekáreň Beckov.  
Vedúcou ŠJ  bola Marta Gonová. V kuchyni pracovali hlavná kuchárka Danka 

Paulusová, pomocné kuchárky Darina Sevaldová a Anna Gábová, ktorá bola na 55% v kuchyni 
a na 45 % pre škôlku ako pomocná pracovníčka. Kúrenie a údržbu budovy ŠJ a MŠ 
zabezpečoval Jaroslav Straka.   
 
 

 

PODNIKY V BECKOVE 
 
Distribučné sklady TESCO  zostávajú so 490 zamestnancami najväčším zamestnávateľom, 

z okolia tam pracuje 168 ľudí.  Z Beckova 8, z toho na vedúcich miestach sú 3 zamestnanci.  
 

Firma Ján Skovajsa – KLIMAT, sídli na adrese Beckov 587, prevádzka Beckov 588 pri 

obecnom úrade.  Vyrába štvorhranné potrubia a kruhové vzduchotechnické potrubia, 
flexibilné potrubie, distribučné prvky, montážny materiál a ďalšie služby - zhotovovanie 
kusovníkov, vypracovanie ponúk, doprava potrubia. Firma zamestnáva cca 30 ľudí, z toho 10 
z Beckova. 
 

EMOTEK s.r.o. robí rekonštrukciu elektroiskrových obrábacích strojov, zamestnáva 6 

pracovníkov.  
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SEVOTECH, s.r.o. získaním bezpečnostných previerok dostali povolenie na obchodovanie 

s vojenským materiálom v zmysle zákona č. 179/1998 Z.z., čím sa im otvorili dvere do 
zahraničia; zamestnáva 6 pracovníkov plus riaditeľ, z toho jedného z Beckova.  
 

Stavebná firma REX – Peter Čikel zamestnáva cca 20 ľudí podľa potreby na živnosť. 

 

Stolárstvo Ľubomír Martiš - do apríla 2012 zamestnával p. Martiš 4 Beckovčanov, po 

odchode Michala Čaňu  má 3, sú to Peter Krajčovič, Tomáš Masarik a Martin Pavlovič. 
S Ľubomírom Martišom uverejnili BN č. 3 /2011 rozhovor na stranách 6-7.  
 

Rodinný podnik Pekáreň Beckov – Ivan Švec, zamestnáva 2 zamestnancov, pekárov 

z Kálnice, dve z pomocné pekárky z Beckova; ktorých riadi Ivan Švec st., tovar rozváža jeho 
syn Ivan Švec ml., majiteľ a v pokladni je Mária Švecová, majiteľova matka. Pekáreň je 
úspešná, rozširuje sortiment tovaru a má stabilných odberateľov. Pekáreň sa tiež sponzorsky 
podieľa na niektorých podujatiach obce.  
 

Kúria Beckov – penzión má v obci 

otvorenú prevádzku od 9.8.2007. Zamestnáva 
cca 8 pracovníkov. Manažérom penziónu je  
Marcel Dvornický; jeho manželka Vladimíra 
Dvornická a Dušan Teska sú manažérmi 
reštaurácie. V lete 2012 v kúrii urobili drobné 
úpravy exteriéru - zakúpili nový terasový 
nábytok a urobili nové prestrešenie terasy pre 
väčšie pohodlie hostí – ako vidieť na fotografii 
z web-stránky kúrie.  
 97. Terasa Kúrie Beckov, 2012 
 

 
 

Ing. Peter Dedík – okrasná škôlka Beckov.  
Manželia Ing. Peter Dedík a Ing. Irena Dedíková sú 
majiteľmi okrasnej škôlky v Beckove.  
Spoločne podnikajú v danej oblasti už 20 rokov. Ako to 
bolo? Po absolvovaní záhradníckej fakulty v Brne nastúpili 
na prvé miesto v Sempre Hradec Králové v rokoch 1981-
1984. Od júna 1984 nastúpili na voľné miesto v kúpeľoch 
Trenčianske Teplice, p. Dedík ako správca kúpeľných 
parkov a záhradníctva a jeho manželka realizovala zeleň v 
interiéroch liečebných domov a detaily letničkových 
výsadieb v kúpeľnom centre. Zabezpečovala rôzne 
náročné aranžérske práce pri podujatiach, ako sú 
Hudobné leto a filmový festival. Od mája 1992 si prenajali 
od kúpeľov záhradníctvo a zriadili si tam predajné 
záhradnícke centrum. O rok neskôr otvorili kvetinovú 
predajňu v centre, kde sa realizovala p. Dedíková.  
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Záhradné centrum bolo vo veľmi peknom prostredí, ale neboli tam priestory na pestovanie. 
Dali preto inzerát do Trenčianskych novín, že hľadajú pozemok okolo 2 hektárov medzi 
Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Pozemok kúpili v Beckove od manželov Tupých v 
roku 1998. Pozemok je vo veľmi dobrej pôdnej bonite a vyhovuje škôlkarskej produkcii.  
V Beckove žijú od roku 2005. Pani Dedíková ešte dva roky podnikala v Trenčianskych 
Tepliciach, ale náročnosť prevádzky na cestovanie a čas rozhodol o jej ukončení a predaní 
jednej zamestnankyni.  

Firma je živnosť Ing. Dedíka, Ing. Dedíková 
po odchode z Trenčianskych Teplíc živnosť 
zrušila, má na starosti predaj, účtovníctvo 
a administratívu firmy. P. Dedík sa stará o 
technológiu pestovania, dovozy, výstavy 
rastlín a sadovnícke realizácie. Syn Peter 
má trvalý pobyt v Beckove, pracuje na 
sekretariáte Slovenského futbalového 
zväzu. Dcéra Paulína má trvalý pobyt v 
Pezinku, ale pracuje vo firme, dochádza.  
Škôlka pracuje ako finálna produkcia. 
Rastliny sa škôlkujú prevažne dvojročné 
a finálne produkty sú päť až desať ročné. 

Na 70 % sú sebestační s vlastnou produkciou, zvyšok dovážajú od kolegov z ČR a Holandska. 
Ich zákazníci sú na 50 % ľudia, ktorí si 
samostatne sadia, tvoria záhradky a sú z 
celého Slovenska a oblasti okresu Uherské 
Hradiště. Druhá polovica zákazníkov sú 
profesionálni záhradníci a záhradní 
architekti. V poslednom období aj obecné 
úrady, ktoré realizujú projekty v rámci 
eurofondov. Majú aj profesionálnych 
zákazníkov z Rakúska a Česka.  
Sortiment rastlín – pestujú len vonkajšie 
okrasné (nie ovocné) rastliny. Ihličnaté asi 
350 druhov, listnaté rastliny, stromy a 
kríky, približne 250 sort, ďalej trvalky a 

okrasné trávy okolo 150 sort. Nájdete tu aj unikátne rastliny, ktoré na Slovensku v inej firme 
nedostanete, jedná sa hlavne o ihličnaté dreviny.  
Svoje produkty ponúkajú aj v maloobchodnej predajni. Počas tradičných predajných dní, 
ktoré boli 21. až 22. apríla 2012, ponúkli mimoriadnu zľavu pre občanov Beckova pri 
príležitosti 20. výročia Okrasnej škôlky Dedík.  
Zamestnávajú aj Beckovčanov – sú to Ing. Viliam Maslo (na fotografii č. 100 vpravo) a Karol 
Šimko (už dôchodca), dvaja, ktorí im aj v začiatkoch veľmi pomáhali. Obidvaja sú veľmi dobrí 
pracovníci, technicky aj technologicky zdatní, vzhľadom na to, že pôsobili v inej profesii.  
Zúčastňujú sa na záhradkárskych výstavách, vlani to bola Flóra Bratislava – 40 m2 výstavnej 
plochy. V januári 2012 výstava záhradkárske sympózium Nitra, v apríli záhradkárska výstava v 
Trenčíne. Na výstavách nepredávajú materiál, majú tam vždy široké rastlinné zoskupenie, 
kde zákazník môže priamo reagovať a konzultovať s pestovateľom podmienky umiestnenia v 
exteriéri. Rastliny vidí fyzicky, a to je aj pre firmu najlepšia reklama  
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Poradenskú službu je poskytujú bezplatne priamo v záhradníctve, ale aj na mieste budúcej 
výsadby u zákazníka. Realizácia projektov – okrasných záhrad pri súkromných domoch alebo 
v priemyselných zónach nie je častá, ale keď im to kapacity dovolia, tak sa venujú aj tejto 
činnosti. Hlavná činnosť je pestovanie rastlinného materiálu pre realizačné sadovnícke firmy 
a širokú verejnosť.  
Manželia Dedíkovci žijú a podnikajú už jedno desaťročie v našej obci. Patria k ľuďom, čo radi 
pomôžu. Z času na čas venujú krásne dreviny, sezónne rastliny i služby, poradenstvo a inú 
odbornú pomoc pre mnohé inštitúcie v obci pri príležitosti jubileí, osláv, podujatí (Obec  
Beckov, ZŠsMŠ J.M. Hurbana, ECAV Beckov). S Ing. Dedíkom uverejnili BN č. 1/2012 na str. 10 
rozhovor pod názvom Desať rokov podnikáme v Beckove.   
 
DOKUMENTÁCIA  
Dok_K2012 č. 22  – BN č. 1/2012, str. 10.                                                                                     
Foto_K2012_98 až 100 
 

 

Poľnohospodárske družstvo Beckov (PD)   

TOKO Slovensko - Ing. Višňovský,  Hlavní obchodní centrum pro SR                                           

Centrální sklad náhradních dílů - Slovensko 

Ing. Višňovský Juraj, areál PD Beckov, 916 38  Beckov; mobil : 00421 910 770 077;                 

tel. : 00421 327 777 124;  fax. : 777 102; e-mail : e-mail: visnovsky@predaj.toko.sk ; 

obchodný zástupca TOKO Beckov s.r.o. Dušan Chovanec - chovanec@prodej.toko.cz ; 

Servisné stredisko  a predaj náhradných dielov – TOKO Beckov, s.r.o.; pracovník: Daniel 

Hladký a Rudolf Jánoš - 

hladky@predaj.toko.sk ; 

janos@servis.toko.sk;  

Firma TOKO AGRI a.s dvadsať rokov 
predáva poľnohospodárske stroje na 
území Českej, Slovenskej a Poľskej 
republiky, vykonáva servis, dodáva 
náhradné diely, vykonáva 
poradenstvo v oblasti zostavovania 
technologických liniek a  v oblasti 
financovania strojov.  
Od augusta 2011 podniká v obci, 
kedy zakúpila väčšinový balík 
družstevných podielnických listov PD. 
Firma vykonáva i poľnohospodársku 
prvovýrobu, v  oblasti živočíšnej výroby je to chov ošípaných, predaj bravčového mäsa, chov 
hovädzieho dobytka, pridružené výroby.  
Ing. Juraj Višňovský, člen predstavenstva PD je  poverený riadením družstva a obchodného 
centra pre Slovensko.  

mailto:visnovsky@predaj.toko.sk
mailto:chovanec@prodej.toko.cz
mailto:hladky@predaj.toko.sk
mailto:janos@servis.toko.sk
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V PD Zachovali zvýšené stavy ošípaných - cca 900 kusov - z r. 2011 aj v r. 2012; 32 kusov 
vysokoteľných jalovíc mäsového plemena CHAROLAIS sa rozrástlo na 83 kusov –foto .       
PD vysadilo v tomto roku  1000 sadeníc nízkokmenných sliviek. 
 

osivo 2011 2012 Výmlat 2011 2012 priem.výnos/ha 2011 2012 

REPKA 99,29 ha 133,37 ha 269,23 t 244,2 t 2,71 z ha 1,83 t/ha 

PŠENICA 141,85 ha 100,95 ha 670,00 t 253,8 t* 4,72 z ha 3,13 t/ha 

SLNEČNICA  98,55 ha 73,7 ha 254,28 t 155,5 t 2,58 z ha 2,11 t/ha 

KUKURICA  - 71,9 ha - 624,8 t  8,69 t/ha 

*20 ha sa skosilo na zelené krmivo 
PD malo 14 zamestnancov, z toho 8 stálych, 6 na dohodu (domácich 12); členov PD k 31.12.2012 - 65. 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                            
Dok_K2012 č. 23 
Foto_K2012_ 101  
 

 

Agrofarma Františka Birasa  

je známa ovčím syrom a bryndzou. V roku 2012 
mal začať v dokončenej reštaurácii (2011) 
s prevádzkou. V ponuke mali byť jedlá zo syra 
a bryndze. Tento zámer sa v roku 2012 
neuskutočnil.  
 
DOKUMENTÁCIA 
Foto_K2012_102 

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

Cukráreň pod hradom –  predajňu občerstvenia 

otvorili Milan Nožina a Adriana Nožinová – od 
13.7.2012, od začatia Beckovských slávností. 
V ponuke je zmrzlina, zákusky, káva – 12 druhov, 
alko a nealko, čapované pivo a kofola. Predaj je 
orientovaný na posedenie na terase, vo vnútri sú 
dva stolíky. Návštevníci hojne využívajú toalety. 
V predajni pracuje Adriana Nožinová a jedna 
brigádnička. Otvorené bolo do konca októbra. 
Najúspešnejším obdobím bol víkend počas 
Beckovských slávností. Po prázdninách bolo otvorené cez víkendy do ôsmej večer. Príjemné 
posedenie s krásnym výhľadom na nové námestie prilákalo aj domácich. 

 103. Cukráreň pod hradom v júli 2012 
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Malý konzum  
Malý konzum– predajňa zmenila od 
decembra 2012 majiteľa. Z histórie 
obchodu: Pavel Šprincl  otvoril svoj 
Malý konzum 8. mája 1991. 
Živnostenské listy mali spolu 
s manželkou Zdenkou a dcérou 
Žanetou. Po jeho smrti v roku 1996 
obchod a reštauráciu viedla 
manželka s dcérou. Po 15 rokoch 
Zdenka Šprinclová zostala zo 
zdravotných dôvodov na penzii 
a predajňu viedla dcéra Žaneta 
Sedláčková. Kuchyňu – Ponorku - 
prenajali  v r. 2010 Rastislavovi Fajnorovi, ktorý si otvoril  Pizzeriu U hladného čerta. 
V obchode pracovali dcéra a syn Radoslav Šprincl – vydržali až do  konca, do 30.11.2012. 
V roku 2012 si p. Sedláčková už privyrábala v Tescu, obchodu sa nedarilo možno aj 
v dôsledku rekonštrukcie námestia a hradu, čím sa znížil počet turistov v obci. Dnes je 
majiteľom obchodu Miroslav Broda z Trenčína, konateľ firmy IMDK, majú asi 13 predajní 
v regióne. Predajňa je naďalej vlastníctvom p. Šprinclovej, p. Broda jej platí nájomné. Dcéra, 
predavačka s maturitou, sa od mája zamestnala v Kauflande. Syn, inak vyučený opravár 
poľnohospodárskych strojov, bol 3 mesiace nezamestnaný, prácu si našiel v Emersone. 
Informácie nám poskytla p. Z. Šprinclová. 
V Beckovských novinách č. 2/2010 bol uverejnený rozhovor so Žanetou Sedláčkovou o podnikaní v obci, s. 5 

pod názvom MALÝ KONZUM  a rodina Šprinclovcov.                                                                              

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              

Dok_K2012 č. 24  - BN č. 2/2010, s. 5                                                                                                                                   

Foto_K2012_ 104 - Radoslav Šprincl, Zdenka Šprinclová a Žaneta Sedláčková v MK 

 

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

prevažne obedy, občerstvenie a ostatné služby. Útulné priestory zariadenia baru hojne  
využívajú občania pri svadbách, oslavách či pohreboch.  

 

Hrad Beckov,  ZZ – od apríla 2012 zabezpečuje prevádzku 

hradu nový podnikateľský subjekt, Záujmové združenie Hrad 
Beckov. Od mája bol otvorený na hrade Bánfiho bar –
zariadenie poskytujúce  občerstvenie pre návštevníkov hradu. 
Zamestnával tri brigádničky. Pre hrad pracovali 4 zamestnanci 
- jedna zamestnankyňa v kancelárii; kastelán, a manažér na 
dohodu, pomocný pracovník a 2 noční strážnici.  
 

Kaderníctvo a holičstvo Júlia Mináriková – 

naďalej funguje v prenajatých priestoroch obecného klubu pri 
parku k spokojnosti mladých i starých. Prevádzku otvorila po 
renovácii v marci 2011. Pred ňou na tomto mieste pracovala 
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p. Viera Ševcechová z Nového Mesta. Júlia Mináriková má 26 rokov, vyučila sa v Novom 
Meste nad Váhom a po 5 rokoch praxe si otvorila vlastné kaderníctvo a holičstvo v rodisku. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                           
Dok_K2012 č. 25 – BN č. 2/2012, s. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Foto_K2012_ 105 – Julka Mináriková pri práci v kaderníckom salóne 
   

Solárna elektráreň v Beckove  - SolarLand Beckov, s.r.o. 
Fotovoltaická solárna elektráreň o výkone 1MgVatu pokračovala v činnosti aj v roku 2012. 
Stavebné povolenie vybavovala spoločnosť SolarLand s.r.o. Bratislava. Adresa: SolarLand 

Holding SK I, a. s.; Pribinova 25 (TOWER 115);811 09 Bratislava;Tel.: +421 2 2090 4555;www.solarland.sk. 

 

Slovenská pošta - Poštový úrad Beckov zamestnáva 3 pracovníčky. Vedúcou pošty je p. 

Zdenka Petríková z Melčíc, s ktorou sú zákazníci mimoriadne spokojní. Na pošte pracuje od 
jesene 2008. Beckovské noviny ju predstavili v č. 2/2009, s. 11. Poštovými doručovateľkami 
sú Antónia Bánovská a Monika Striežencová. 
 

OBEC BECKOV – obec zamestnávala 7 pracovníčok, z toho 6 na plný úväzok a jedna na 

polovičný (Marta Hurtíková, Jana Ježovicová, Anna Benková, Ing. Monika Kopúnová, Norika 
Straková, Mgr. Dana Badžgoňová, Ing. Marika Jurčacková).   
 

Na prevádzke sa z organizačných 
dôvodov zrušilo miesto vedúceho (bol 
ním Marián Hurtík z Nového Mesta nad 
Váhom) a  riadenia prevádzky sa ujal 
starosta. Prevádzka mala 4 
zamestnancov (Peter Čaňo, Miroslav 
Malec, Ivan Hubina, Peter Heldes) 
a dvaja nezamestnaní pracovali na 
aktivačných prácach. 
 
106. Pracovníci prevádzky v uliciach 
Beckova 
 

 
Činnosť pracovníkov prevádzky v roku 2012 
Údržba budov: kultúrny dom, zdravotné stredisko, osvetové stredisko (papierák), Dom 

rozlúčky, prevádzkareň, ČOV a prečerpávačky. 

ZIMA: Kúrenie v zdravotnom stredisku, odhŕňanie snehu a posýpanie ciest, údržba vedľajších 

ciest a chodníkov v obci + údržba verejných miest (autobusové zástavky, námestie, 

parkoviská, čistenie vpustov do trativodu). 

JAR: Orezávanie stromov, ktoré zasahovali do elektrických vedení alebo inak ohrozovali 

občanov v parku, na cintoríne a v obci. Čistenie obce a krajníc od posypového materiálu, 

zbieranie odpadu po krajnici ciest Beckov – Rakoľuby a Beckov – Krivosúd  Bodovka po 
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chotár „Trbocké“, čistenie a likvidácia nelegálnych skládok pod diaľničným premostením  

a chotárom „Trbocké“.  

Výroba detských ihrísk pri bytovkách a pri ihrisku, ich osadenie a údržba (výmena piesku, 

obnova náterov...). Vývoz fekálií. 

LETO: Kosenie trávy v celej obci a jej vývoz, kontrola a opravy verejného osvetlenia, čistenie 

odtokových kanálov v Matiáške, na cintoríne, prečistenie mostíka smerom na Trenčín, 

zavlažovanie a starosť o zeleň na námestí, zber a vývoz plastov, železa, elektroodpadu, textílií 

a nebezpečného odpadu, vývoz skla. Vyznačovanie výtlkov a pomoc pri ich oprave. 

Zabezpečovanie rôznych akcií (Deň matiek, Stavanie Mája, Deň detí, Beckovské  slávnosti, 

rôzne kultúrne akcie na hrade, Beckovské hody, kladenie vencov, Vianočné trhy + Mikuláš, 

Úcta k starším, Dôchodcovia, Deň obce a iné. 

JESEŇ: Výroba krížov na cintorín a p. Valovej, výrez krovín - ulica pod Hôrkou a cintorín, výrez 

suchého orecha na cintoríne, hrabanie a zber lístia v parku a okolí, výrub vianočného 

stromčeka, jeho prevoz, osadenie 

a vyzdobenie a mnoho ďalších väčších 

i menších akcií a prác, ktoré život prináša pre 

dobrý chod našej obce. Celoročne pomoc 

starším občanom pri akomkoľvek požiadaní, 

rozvoz smetných nádob, vývoz odpadu na 

požiadanie.   

107. Miroslav Malec a Peter Čaňo  

Prenájom sály kultúrneho domu v roku 
2012 
Sála Kultúrneho domu v Beckove bola v roku 2012 prenajatá celkovo 28-krát na rôzne účely, 
ako sú oslavy narodenín (3x), výpredaj (8x), výročná členská schôdza (2x), ples (1x), diskotéka 
(5x), obecné podujatia (3x), cirkevné podujatia (1x), primície (1x), športové podujatia (1x), 
svadobné posedenie  (1x), zábava (2x). 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                           
Dok_K2012 č. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Foto_K2012_ 106 až 107 
 
 

Zdravotné stredisko 
 

Lekárske ambulancie majú v obci praktická lekárka pre dospelých MUDr. Lenka Benáková z 
Kálnice, detská lekárka MUDr. Jana Drobná zo Bziniec pod Javorinou a stomatologička MUDr. 
Mária Havranová z Nového Mesta nad Váhom. Zdravotné sestry sú Andrea Daneková z 
Beckova, Jarmila Supková zo Bziniec a Jozefína Tilerová z Nového Mesta nad Váhom. 
Zdravotné stredisko upratuje Beckovčanka Zuzana Fialová. Zdravotnícke služby poskytuje 
lekáreň, filiálka lekárne z Trenčianskych Stankoviec. 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 
 
Rímskokatolícka farnosť Beckov 
Správcom farnosti bol naďalej vdp. Mgr. Cyril Adam.  
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5.7.2012 sa prvýkrát konala slávnostná bohoslužba na 
Beckovskom hrade. 

Sestry z rádu Školské sestry de Notre Dame sa 
v rámci NODAM-u venujú deťom  
v priestoroch svojho domova.  
Od 19. do 23. augusta 2012 sa 43 detí 
z Beckova, Kočoviec, Starej Turej, Trenčína, 
Mikšovej a Jablonového  zúčastnilo Letného 
tábora s Noemom. Počas piatich dní sa 
zoznamovali a osvojovali si Noemove 
vlastnosti ako poslušnosť, odvahu, vernosť 
a lásku. V etapovej hre si vyskúšali šikovnosť, 
vynaliezavosť, odvahu aj rýchlosť.  Atmosféra 
OH v Londýne podnietila súťaživosť a deti 

zvládli mnohé športové disciplíny. Posledný deň sa stretli na Beckovskom hrade, kde  
Noemova archa zakotvila – na fotografii č. 108. 
 

Farské dni 
V dňoch 14.- 16. septembra 2012 sa v Beckove uskutočnil druhý ročník Beckovských farských 
dní. Otvorilo ho večerné premietanie rozprávky „Kocúr v čižmách" pod holým nebom. 
Slávnostná sv. omša na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bola začiatkom sobotného dňa, 
v ktorom si deti vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť v tvorivých dielňach. Na kotlíkovom 
guľáši si pochutnali animátori aj deti. Popoludnie sa nieslo v športovom duchu a nezabudlo 
sa ani na večerný futbal. Nedeľa začala sv. omšou, ochutnávkou nepečenej torty z tvorivých 
dielní a divadelným predstavením „Hlas volajúceho na púšti" v podaní trnavských 
dobrovoľníkov  „Katedralníci".  
Účastníci farských dní boli vďační pani učiteľkám,  ktoré sa zúčastnili ako animátorky – Mgr. Anežka 
Ilavská, p. Eva Uradníčková, Mgr. Marcela Pekarovičová, Mgr. Mária Ďuríková, Mgr. Martina 
Striežencová a ďalším animátorom, Lívii, Marekovi z Trnavy, sr. Sidónii, sr. Faustíne a  vdp. 
Cyrilovi Adamovi, ako i obci, ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove a najmä našim skvelým deťom.   
 

 
 
109. – 110. Farské dni 2012  
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Sviatosť birmovania 

Beckovská katolícka  farnosť prežívala v nedeľu 14. októbra 2012 milú slávnosť – 36 mladých 

ľudí prijalo sviatosť birmovania. Vysluhovať ju prišiel emeritný arcibiskup, monsignor  Ján  

Sokol, ktorého v úvode sv. omše privítal starosta obce pán Karol Pavlovič. Prítomní boli 

i kňazi z charitného domova a pozvanie prijal i náš beckovský rodák, pán dekan ThDr. Peter 

Klech z Nitry.        

Štatistické údaje za rok 2012: 
 

 2011 2012 

Počet krstov 17 12 

Prvoprijímajúci / Birmovka 7 8 / 36 

Sobáše  8 5 (z toho 1 pár z obce) 

Pohreby  16 22 (z toho 4 sestry) 

Náboženská výchova v škole 81 174 spolu - 91 ZŠ Beckov 

  
Noc kostolov sa v roku 2012 nekonala.  
 

Mikuláš vo farskom kostole 
 
Po ulici kráčali deti a v premrznutých rukách zvierali adventné lampášiky, ticho sa ponáhľali do 
kostola a s napätím očakávali, čo veľkého sa dnes udeje počas omše... V ich malých hlavičkách sa 

motala jedna otázka – kedy príde? A pýtate sa kto? No 
predsa svätý Mikuláš, ktorý mal dnes prísť do farského 
kostola a deti ho mali privítať. Veselá detská omša, ktorá 
býva vždy v sobotu večer prebiehala s nadšením, 
očakávaním, žiariacimi očkami a občasnými komentármi zo 
strany detí. Najkrajšie boli odpovede detí, keď sa ich pán 
farár pýtal, či vedia, čo ich dnes čaká a kto má prísť. 
Hlasnými odpoveďami reagovali nielen väčšie deti, ale aj 
maličkí drobci.  Také krásne detské nadšenie otvorí srdce 
každému dospelému a prinúti nás na chvíľu za zastaviť 
a zamyslieť sa nad veľkosťou takéhoto sviatku.  Na konci sv. 
omše sa deti zoradili do zástupu so zapálenými lampášikmi 
a zrazu sme začuli zvonček. Jeho tiché zvonenie z diaľky 
vyvolalo veľký šum v kostole a deti s nadšením privítali tak 
dlho očakávaného milého hosťa - sv. Mikuláša a krásneho 
Anjela. Ale, čo sa stalo a čo nie,  Mikuláš priniesol zlú 
zásielku darčekov. Napriek obrovskému presviedčaniu zo 
strany detí, že poslúchali, že boli dobré a pomáhali rodičom, 
Mikuláš začal vybaľovať varechy, hrnce, misky, ktoré 
zakaždým vyvolali obrovskú vlnu smiechu a komentárov. 
Avšak krátky telefonát do neba túto vec vyriešil, anjelské 

stredisko zásielok darčekov poslalo novú zásielku, a to bola tá pravá, ktorú sme všetci čakali. Deti 
recitovali básničky, spievali, tešili sa a pýtali sa rôzne zvedavé otázky nielen Mikuláša, ale aj jeho 
pomocníka Anjela. Program bol naozaj detsky veselý a úprimný. Všetci sme to prežívali s nimi a držali 
im palce, aby sa problém so zlou zásielkou vyriešil v ich prospech. Pán farár Mgr. Cyril Adam 
predstavil deti Mikulášovi, pochválil ich a deti zasa jeho, a tak sme nakoniec zistili, že poslúchali 
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nielen deti, ale aj pán farár, takže Mikuláš prišiel naozaj na to správne miesto – k nám do Beckova. 
Milá rozlúčka detí s Mikulášom ukončila program a po ulici sa pomedzi snehové vločky znova 
rozpŕchli malé svetielka lampášikov, ktoré mierili do teplých domovov v Beckove, Rakoľuboch 
a Kálnici. Prevzaté z BN č. 4/2012, s.28. Autorka: Ľubica Babulicová. 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                              
Dok_K201 č. 27 
Foto_K2012_ 111 
 

Charitný domov I. 

Sestry vincetky sa v roku 2012 postupne lúčili s Beckovom. Koncom roka sa rozišli do 
iných domovov Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Niektoré  svoj nový 
domov našli v Belušských Slatinách, iné v Nitre, kam odišli aj kňazi do domova,  jedna je 
v Košiciach. V Belušských Slatinách našlo svoj nový domov 6 sestier, sr. Juvencia, ktorá v 
Beckove žila najdlhšie, až 46 
rokov, sr. Lýdia bola v Beckove 27 
rokov, sr. Novata, 22 a 10 rokov, 
sr. Charitas 18 rokov, sr. Tadea 
19,5 rokov a sr. Michaela, 
predstavená v Beckove aj v B. 
Slatinách, bola u nás 2 roky. 
Niektoré zostali aj po 31.12.2012, 
medzi nimi aj p. dekan František 
Kurkin, duchovný správca 
beckovského kňazského domova. 
Zamestnancov z kuchyne 
prepustili už v októbri (Marta 
Striežencová odišla do domu 
Školských sestier do Nového 
Mesta nad Váhom, Soňa Paulusová zostala na PN-ke), preto zostavší obyvatelia domova 
stravu začali brať od sestier notrdamiek. Do konca roka v domove zostala upratovačka Anna 
Reháková, údržbár Vladimír Dobrovodský, tri sestry a dvaja kňazi. 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                               
Dok_K2012 č. 28                                                                                                                                  
Foto_K2012_112 

 

Charitný domov II. 
Školské sestry de Notre Dame 
v Beckove 
 
V roku 2012 dokončili Beckovské 
noviny uverejňovanie spomienok  
sr. Cecílie Márie Kosecovej na roky 
päťdesiate a nasledujúce, teda od  
augusta 1950, kedy prišli a vzápätí 
odišli z Beckova na Moravu a do 
Čiech až do roku 1981, kedy sa 
vrátili 28.8.1981 do Beckova, kde si 

vybudovali svoj nový domov. V dvanástich číslach sa čitatelia dozvedeli o pohnutých osudoch 



63 
 

rehoľníčok za tridsať rokov prenasledovania bývalým režimom. Šéfredaktorka BN spracovala 
Spomienky do „knižky“ pre sr. Cecíliu k Vianociam. Žiaľ, koncom roka sa jej zdravotný stav 
vážne zhoršil.  
Školské sestry de Notre Dame majú provinciu v Novom Meste nad Váhom. Provinciálnou 
predstavenou je sr. Noemi, predstavenou beckovského domova je sr. Metoda. O duchovný 
život sestier dbá kňaz páter Bohuslav Šprlák. Sestry spravujú cirkevné Gymnázium sv. Jozefa 
v Novom Meste nad Váhom ako učiteľky a v Beckove majú charitný dom pre sestry na 
odpočinku a choré sestry. Venujú sa deťom a mládeži cez svoju organizáciu NODAM, 
organizujú letné tábory a všemožne pomáhajú farárovi pri jeho práci. 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                               
Dok_K2012 č. 29                                                                                                                                  
Foto_K2012_113 
 
 

Evanjelická cirkev a.v. v Beckove 
 
Cirkevný zbor Beckov - Kálnica 
 
Štatistika 

 2012 2011 

pokrstení 6 3 

konfirmovaní 13 5  

sobášení 0 1 pár 

pochovaní 11 10 

 

Ohliadnutie za rokom 2012 

Rok 2012 bol zase pre evanjelický cirkevný zbor v Beckove bohatý na veľké akcie, ako boli 

slávnostné Služby Božie z príležitosti 195. výročia narodenia J.M. Hurbana, nášho rodáka, 

spojené so slávnostným sľubom novozvolených 

presbyterov a dozorcu CZ. Konal sa druhý ročník 

stretnutia presbyterov a spolupracovníkov cirkevných 

zborov pre Považský seniorát, kde sa o svoje vedomosti, 

skúsenosti a zážitky podelili Mgr. Ondrej Prostredník, 

PhDr. a dôstojný brat emeritný biskup prof. Július Filo. 

Podujatie si získalo slová uznania za jeho organizáciu 

a pre veľký záujem zo strany účastníkov sa uskutoční 

v Beckove aj v r. 2013. 

 114. Juraj Sarvaš na oslave posvätenia chrámu 

Najväčšia udalosť roka – 220. výročie posvätenia chrámu 

v Beckove, ktorej patril celý septembrový víkend, plný 

vzácnych a vznešených hostí, sprievodných akcií, 

koncertov, mládežníckeho dňa, sobotnej besiedky pre 
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deti, večerom s hosťom a slávnostnou nedeľnou Bohoslužbou ukončenou výsadbou „Stromu 

reformácie č. 32“ -  in: BN č. 3/2012, str. 25. 

Život cirkevného zboru sa odohrával aj na ihrisku,  kde sa konal futbalový zápas medzi ev. 

mládežou Beckova a Kálnice. Pohár zborového dozorcu získali kálnickí mládežníci, možno aj 

preto, že značnú časť beckovského tímu tvoria dievčatá...   

V apríli sa konala veľkonočná party pre deti a cez prázdniny už  tradičné dva biblické tábory 

– prvý denný pre mladšie deti na fare a druhý pobytový v osade  U Svitkov na Myjave.  

Tábory preverili  mládežníkov, ktorí, keďže v tom čase už bola p. farárka na materskej 

dovolenke a svoj čas musela deliť medzi mamičkovské povinnosti a dohliadanie na 

organizáciu podujatí, dokázali že sa ECAV môže s nádejou pozerať do budúcnosti svojho 

zboru. Aj ukončenie denného tábora na fare bolo slávnostné - s vodným futbalom, 

kotlíkovým gulášom a záverečným hraným príbehom. Koncom roka sa venovali príprave 

vianočného programu, a to vystúpeniu najmenších a hraniu vianočnej scénky.   

V roku 2012 bolo až 13 konfirmandov, tento  vysoký počet  bude veľmi dlho neprekonaný. 

Všetci konfirmandi obstáli 14.4.2012  na verejnej skúške v Kálnici, a preto boli 15.4.2012 

v kostole v Beckove slávnosti konfirmovaní.  

Tohtoročnú „Noc kostolov“ si v CZ neoficiálne pripomenuli v piatok 1.6.2012 premietaním  

filmu Luther.   

Pravidelne sa konajúce podujatia – piatkové stretnutia mládeže, nedeľné besiedky, 

modlitebné stretnutia v prvý piatok v mesiaci v Beckove a tretí v Kálnici. Zborová farárka 

Mgr. Monika Cipciarová bola od júna do konca novembra 2012 na materskej dovolenke, 

preto v CZ v tom čase administroval p. farár Pavol Černaj, zastupujúci p. farárku.   

Na jeseň začala výmena okien na fare, ktorá bude pokračovať aj v roku 2013. Všetko závisí od 

získania finančných prostriedkov potrebných na ich zakúpenie a výmenu. Výzvy p. farárky 

k priloženiu rúk k spoločnému dielu sa plnia podľa toho, ako dovoľuje rodinný rozpočet 

stabilne prispievajúcich členov CZ. 

 
115. Oslavy 195. výročia narodenia JMH 

 
116. Cirkevný spevokol 
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117. Oslavy 195. výročia narodenia JMH 

 
118. Oslavy 195. výročia narodenia JMH 

 
119. Slávnostné služby Božie  

 
120. Sadenie lipy reformácie 

 
121. Zborový deň  

 
122. Letný tábor 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                               
Dok_K2012 č. 30                                                                                                                                  
Foto_K2012_114 až 122  

 
 
 

POLITICKÉ ORGANIZÁCIE 
 

Základné organizácie politických strán sú v Novom Meste nad Váhom, kam chodia na schôdze aj 
členovia z Beckova. Politicky sú Beckovčania angažovaní  v strane SMER, KDH, SNS, SDKÚ, OĽaNO, 
SaS, ĽS-HZDS, Most-Híd, KSS, Strane zelených a ďalších, ktoré aj volili vo voľbách do parlamentu.  
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE 

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove  
 

Dôchodcovia v Beckove sú organizovaní v ZO JDS –k 31.12.2012 organizácia mala 125 členov.  
V klube pri parku sa pravidelne stretáva v pondelok a utorok v mesiacoch november až apríl 15 až 20 
členiek, ktoré si vymieňajú skúsenosti z varenia, pečenia, ručných prác; pripomínajú si svoje 
narodeniny a meniny.   
Na poslednej ceste členovia ZO JDS odprevadili dve členky: p. Boženu Ondrejovičovú, 76 rokov,  a p. 
Annu Križanovú, 78 rokov. Česť ich pamiatke! 
Aktivity ZO JDS v Beckove v roku 2012 približujú aj nasledujúce fotografie. 

 

 
123. Beseda s Petrom Ondrejovičom 30.1.2012 

 
124. Beseda s P.Ondrejovičom (V. Bučková) 

 
125. Beseda s MUDr. Z. Durdíkovou 31.1.2012 

 
126.Výročná členská schôdza ZO JDS 9.2.2012 

 
127. Výlet na Flora Bratislava 26.4.2012 

 
128. Večera na Lintnerovom majeri 
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129. Výstava výšiviek na Beckovských 
slávnostiach 

 
130. Na Folklórnom dni v Slavkove 11.8.2012 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                             
Dok_K2012 č. 31                                                                                                   
Foto_K2012_123 až 130 
 

 
Poľovnícke združenie HURBAN Beckov (PZ) 

 
Sídlo: Obec Beckov 
Názov revíru: Beckov 
Výmera: 2011 ha (len v k.ú. obce Beckov) 
Počet členov: 21 (plus jeden čakateľ na členstvo) 
VÝBOR                                                                                                                                                                  

Predseda – Miroslav Uherčík;                                                                                                                                

tajomník - Ing. Ján Pavlovič;                                                                                                                         

poľovnícky hospodár -  Pavol 

Hladký;                                                                                                            

pokladník – Pavol Jarábek;                                                                                                                              

strelecký a kynologický referent 

– Jaroslav Čaňo;                                                                                          

správca strelnice – Ing. Marek 

Jambor;                                                                                                         

kontrolór – Ing. Viliam Maslo. 

131. Brigáda 31.5.2012  
 

UDALOSTI   

Dňa 17.2.2012 sa konala výročná členská schôdza PZ Hurban Beckov v klube pri parku od 19. hod. 

Schôdze sa zúčastnilo 20 členov združenia, dvaja čakatelia na členstvo, ako hosť sa ospravedlnil 

starosta obce Beckov Karol Pavlovič. Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Miroslav Uherčík. 

Správu o činnosti predniesol tajomník PZ Ing.  Ján Pavlovič, ktorý sa venoval činnosti výboru 

a aktivitám členov. Správu o činnosti výboru a spolku PZ HURBAN BECKOV za 5-ročné funkčné 

obdobie predniesol hospodár Pavol Hladký.  PZ HURBAN  BECKOV dosiahlo veľmi dobré výsledky. 
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Ďalej hospodár uviedol počty odstrelu zveri a sponzorské aktivity pre ZŠ Beckov, dôchodcov, obec 

a iné organizácie. Taktiež vyhodnotil streleckú činnosť, v ktorej vynikli v odstrele škodnej zveri čakateľ 

na členstvo Michal Čaňo a 

členovia  Ing. Ján Pavlovič a Ing. 

Ján Kováčik. Hospodár 

pripomenul, že úlohou PZ 

HURBAN BECKOV je starostlivosť 

o zver a prírodu v katastri obce 

Beckov. Jedným z hlavných bodov 

programu bola voľba  výboru PZ 

HURBAN BECKOV, ktorý bol aj 

jednohlasne zvolený na ďalšie 5-

ročné funkčné obdobie. Rady 

členov PZ rozšíril Michal Čaňo, stal 

sa jednohlasne  21. členom PZ 

HURBAN BECKOV. Na záver predseda združenia odovzdal vecný dar členovi Štefanovi Slávikovi k jeho 

životnému jubileu 60 rokov  (viac: Ing. M. Jambor, Výročná členská schôdza PZ Hurban Beckov. In: Beckovské 

noviny č. 1/2012, s. 21). 

Dňa 31.5.2012 PZ Hurban Beckov spolu s PD Beckov sa zúčastnilo brigády na úprave cesty na 

Pieskovú dolinu – prečistenie priepustov vody, kosenie nábehových jarkov.                                           

Dňa 17.6.2012 oslávil 60 rokov Štefan Slávik.                                                                                               

Dňa 8.7.2012 vo večerných hodinách v obci Beckov spáchal samovraždu zastrelením Martin Golány, 

člen PZ Hurban Beckov.                                                                                                                                           

Dňa 14.7.2012 sa konal 16. ročník streleckého preteku BECKOVSKÉ KOLO o pohár starostu obce 

Beckov. Umiestnenie: 1. Erik Trautenberger z Kočoviec; 2. Pavel Kováč z Moravy; 3. Ing. Ján Kováčik 

z PZ Hurban Beckov.                                                                                                                                          

Odstrel zveri za rok 2012: 25 kusov jelenej zveri, z toho 6 jeleňov (dvaja – bronzová medaila), 30 

kusov srnčej zveri, z toho 6 kusov srncov; 20 kusov srnčej zveri usmrtených pri dopravných nehodách; 

45 kusov diviačej zveri, z toho 1 kus diviak – kanec.                                                                                     

Michal Čaňo ulovil v sezóne 2012 až 18 kusov líšok, čo je ojedinelá vec, a tak vo veľkej miere 

napomohol k ochrane aj samotných chovateľov v obci.                                                                           

Sponzorsky PZ Hurban Beckov podporilo OcÚ Beckov, základnú školu a ev. cirkevný zbor v Beckove.            

V roku 2012 ukončil členstvo v PZ Hurban Beckov Milan Koníček.  Členovia PZ dodržiavali disciplínu, 

nikto nebol postihovaný. Finančná situácia bola na dobrej úrovni.                                                      

Kynológia: PZ Hurban vlastní 3 poľovnícky upotrebiteľných psov.  

Počas poľovnej sezóny v roku 2012 bolo ulovených 97 kusov raticovej zveri. 
 

 2011 2012 

Srnčia zver 10 kusov 30 kusov 

Diviačia zver 42 kusov  45 kusov 

Jelenia zver 20 kusov 22 kusov 

Škodná zver 45 kusov 18 kusov 

 



69 
 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                        
Dok_K2012 č. 32                                                                                                                                          
Foto_K2012_131 až 132 
 

Slovenský zväz ochrancov prírody 
a krajiny (ZO SZOPK)  
– Základná organizácia Beckov 
  
Ochranársku činnosť sme začali už v marci 

údržbou Genofondových plôch Poniklecová 

medza, Aragonitová medza a Orchis Bukovinky. 

Na Prírodnej rezervácii Skalice sme v marci a apríli previedli štiepkovanie a vykosenie lokality 

č.1 a č.3 výskytu Orchis morio (vstavač obyčajný) na Lipkách. 

V marci a apríli sme sa už tradične počas 20 večerov zúčastnili ťahu žiab. Preniesli sme 4.762 

ropúch a 38 skokanov, prenos zabezpečovali 5 členovia (Milan Hladký, Peter Kaplavka,  Ing. 

Viliam Maslo, Denisa Syrůčková a Michal Syrüček) a 3 sympatizanti (Emília Jakušová 

z Krivosúd Bodovky, Gabo Kováč a Mirka  Syrůčková). 

Počas roka boli trikrát pokosené oba 

židovské cintoríny, previedli Martin Kročitý, 

Michal Syrúůek a Ing. Viliam Maslo. 

Na Náučných chodníkoch bol na Hôrke 

vymenený stojan pod tabuľu, previedli 

Milan Hladký a Ing. Viliam Maslo. 

V Prírodnej rezervácii Skalice po vybudovaní 

oplotkov PD Beckov (na foto č. 134) bola 

presmerovaná a vytýčená nová trasa NCH 

okolo Skalického jarka cez lúku a Agátinu na 

Lipky. Jedna tabuľa bola preložená na okraj 

jarka, vyrezala sa nová trasa chodníka a previedlo sa nové značenie. Činnosti sa zúčastnili: 

Peter Kaplavka, Ing. Viliam Maslo a Michal Syrůček z Beckova, Martin Kročitý a Peter Pavlík 

z Nového  Mesta nad Váhom. 

Po ukončení vegetácie horca krížatého bola pokosená horcová lúka až po úhor. Tráva bola 

vynosená na okraj lúky, vyrezali sa staré agátové pne a na okrajoch lúky sa zredukovali 

vymladzujúce agáty a kríky, práce previedol Ing. Maslo. 

ZO zakúpila adaptér FH 0-90 AT ku krovinorezu  na kosenie malinčia a údržbu Náučných 

chodníkov. 
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Grant Obecného úradu Beckov sa použil na vyplatenie cestovného príkazu pri prenose žiab 

a nákup benzínu a náhradných dielov do krovinorezov. 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                
Dok_K2012 č. 33 
Foto_K2012_ 133 až 134 

 
 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
 

Členovia DHZ v roku 2012 zasahovali pri hasení ohňa trikrát – pri vypaľovaní na Odpočívadle, 
pri spaľovaní odpadu v areáli PD Beckov a pri hasení horiaceho domu p. Margity Jurákovej 
29.7.2012. V lete sa zúčastnili súťaže obecných hasičských zborov v Hôrke nad Váhom. 
Vykonávali asistenčné služby pri zábavách v obci a pri Pamiatke zosnulých na cintoríne. 
V apríli zorganizovali každoročný výstup na Zbojnícky vrch.   
Veliteľ: Pavol Strieženec; predseda: Miloš Jaroščiak; tajomník: Ján Jaroščiak; preventíva: 
Ľuboš Hajdušek; pokladníčka: Marta Striežencová; revízni: Marek Šutovský a Norbert 
Ondrčka. 
Web-stránka: http://www.dhz-beckov.estranky.cz/  

 

Slovenský rybársky zväz 
MO 

Slovenského 
rybárskeho 

zväzu Nové 
Mesto nad 
Váhom sídli 
na Zelenej 

Vode 
a v Beckove 

má 15 členov. 
Ich revírom je 

Štrkovisko. 
Predseda   

Ing. Ivan 
Estergájoš     

je z Nového 
Mesta nad 

Váhom; 
beckovskí 

členovia sú: 
Štefan Strieženec; Ján Strieženec, Jozef Gucký, Bianka a Mário Čikelovci, Peter Čaňo, Peter 
Pevný, Viktor Nožina ml., Mário Čikel, Jaroslav  Nožina; Jaroslav Turánek, rybársky referent; 
Roman Bánovský, Peter Nožina. 
 135. Rybári po čistení svojho revíru v máji 2012. 
 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                             
Foto_K2012_135 

http://www.dhz-beckov.estranky.cz/
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ŠPORT V OBCI 
 

Obecný športový klub Slovan Beckov (OŠK) 
V roku 2012 Obecný športový klub zorganizoval v nedeľu 6. mája 2012 pre širokú verejnosť 
na domácom ihrisku majstrovský futbalový zápas. Od 16.30 h súťažili mužstvá Beckova 
a Lúky, dorast hral deň predtým, v sobotu, v Luborči (doprava sa konala autobusom) a žiaci 
hrali v nedeľu so žiakmi z Veľkých Bieroviec. Výročná schôdza k činnosti OŠK za rok 2011 sa 
konala 16.3.2012, ale k činnosti v roku 2012 sa v roku 2013 nekonala, preto vyjdeme len 
z údajov, ktoré sú prístupné o činnosti futbalistov OŠK na web-stránke: 
http://wap.wlist.sk/i.php3?do=I1deDH1a45e-154n-12f. 
Po jarnej časti futbalovej súťaže po 26. kole 17.06.2012 skončili Dospelí III. trieda SEVER na 3. 
mieste so 42 bodmi; dorast v II. triede SEVER na 7. mieste s 9 bodmi a žiaci v II. triede 
skupiny B na 6. mieste s 33 bodmi. 
Strelcami gólov boli :  
 

MUŽI / POČET GÓLOV DORAST ŽIACI 

Boris Husár               13 Maroš Kanáloš   5 Andrej Štefánik  36 

Roman Bošanský     10 Lukáš Škarka      4 Roland Kanáloš  17 

Matúš Pokopec        9 Martin Mikulička  3 Michal Paholek  9 

Zdenko Matlák         6 Peter Šimko  3 Timotej Nožina  8 

Peter Neboháč         4 Tomáš Fiala  2 Šimon Kusenda 8 

Peter Kupčík             3 Marek Jaroščiak  2 Tomáš Čikel  3 

Stanislav Poliak        2 Ľubomír Vazovan 1 Benjamín Majdúch 2 

Tomáš Králik             2 Adam Martiš  1 Pavol Strieženec  1 

Michal Hrbas            2 Daniel Wilfert  1   

Boris Chudý              1     

Tomáš Fiala              1     

Lukáš Škarka            1     

Roman Pevný  1     

Vlastný  1     

Lukáš Škarka - anulovaný 1     

Spolu:  56 Spolu:  22 Spolu:  84 

 
V jesennej časti súťaže 2012/2013 hrali len 
muži a žiaci, mužstvo dorastu zo súťaže 
vypadlo.  Muži končili 4.11.2012 posledným 
14.kolom (mali voľno). Žiaci hrali 21.10.2012 
posledné 9. kolo v r. 2012 – hrali 
s Trenčianskymi Bohuslavicami a vyhrali ako 
hostia 0:5 (góly: Štefánik 3, Nožina, Bolech). 
Veríme, že podrobnejšie informácie 
o činnosti OŠK prinesieme v kronike za rok 
2013.  
 
136. Žiaci po prípravnom zápase 25.3.2012, 
ktorý si zahrali so žiakmi z Lúky. Zvíťazili naši 
7:1. Góly dali Andrej Štefánik 4, Michal 

http://wap.wlist.sk/i.php3?do=I1deDH1a45e-154n-12f
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Paholek 2, Timotej Nožina 1. 
Na: http://wap.wlist.sk/i.php3?do=I1deDH8cc01-154n-12f – nájdeme aktuálne informácie 
o zápasoch. 

 
137. Dospelí  

 
138. „Starí páni“ prišli povzbudiť 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                    
Dok_K2012 č. 34 
Foto č. 136 až 138 
 

Stolný tenis 
 
Stolní tenisti úspešne reprezentujú našu obec na súťažiach Mikroregiónu Beckov – Zelená Voda  - 

Bezovec.  V obci Hrádok sa  25. februára 2012 uskutočnil  už 8. ročník stolnotenisového turnaja, na 

ktorom sa zúčastnili družstvá z Kálnice, Beckova, Kočoviec, Hôrky nad Váhom, Lúky nad Váhom, 

Modrovky, Modrovej a domáceho Hrádku. Turnaj bol fyzicky náročný, lebo sa hralo systémom každý 

s každým a podľa starých pravidiel, čiže do 21 bodov a dva víťazné sety. V prípade, že sa v dvoch 

dvojhrách v zápase nerozhodlo, potom o víťazovi rozhodla štvorhra.  Prvenstvo obhajovala Kálnica, 

ale hráčske šťastie prialo viac domácemu Hrádku. Veľmi vyrovnaný zápas sa odohral aj medzi 

Beckovom a Kálnicou, kde 

rozhodla štvorhra 

v prospech Kálnice 1:2, 

ktorá týmto víťazstvom 

obsadila striebornú priečku 

pred Beckovom. Ceny pre 

víťazov odovzdal starosta 

Hrádku Ing. Rastislav Beňo 

a starosta Lúky nad Váhom  

Vladimír Vöröš.  

O stolný tenis je v obci 

záujem. Zakúpili sa dva 

stolnotenisové stoly, 

ktoré sú umiestnené vo 

vestibule obecného 

http://wap.wlist.sk/i.php3?do=I1deDH8cc01-154n-12f
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úradu, kde si chodia vo voľnom čase občania zahrať stolný tenis. Určite by bol ešte väčší 

záujem, keby sme dokázali nájsť vhodný priestor na umiestnenie oboch stolov.  

Konečné poradie 

1. Hrádok  14 bodov 
2. Kálnica              12 bodov 
3. Beckov  10 bodov 
4. Lúka n/V    8 bodov 
5. Modrová   4 body 
6. Modrovka    2 body 
7. Hôrka n/V    2 body 
8. Kočovce   0 bodov 

 

Našu obec Beckov pod taktovkou starostu p. Karola Pavloviča reprezentovali  Ján Dvoran, Jaroslav 

Zbudila, Ján Hodermarský, Jaroslav Straka a Dávid Porubčan – na fotografii č. 150. 

 

Kulturistický oddiel v Beckove 
 

Kultúrny dom v Beckove bol dňa 14. apríla 2012 

dejiskom národného šampionátu – Majstrovstiev 

Slovenska v kulturistike, fitness, bodyfitness a fitness 

bikiny. Z poverenia výkonného výboru SAKFST bol 

usporiadateľom Oddiel kulturistiky a fitness Beckov 

a Fitnesscentrum P+D Jarábek. Podľa nových pravidiel 

sa posunula horná veková hranica pre juniorov z 21 na 

23 rokov. 

V desiatich kategóriách sa predstavilo a do boja 

o postup na majstrovstvá Európy nastúpilo rekordných 

100 športovcov. Bola to nebývalá účasť pretekárov, akú 

doteraz nezaznamenali na žiadnej podobnej súťaži. 

Usporiadatelia mali dve želiezka v ohni – úradujúcu 

majsterku sveta v bodyfitnesss Adelu Ondrejovičovú 

a bronzového v kulturistike nad 80 kg Romana Kováča. 

Hviezdna Adela potvrdila svoje kvality a stala sa 

juniorskou majsterkou Slovenska pre tento rok. Zlatá 

medaila ju súčasne zaradila do reprezentácie na ME. Jej oddielový kolega Roman Kováč získal bronz 

a stal sa tretím najlepším kulturistom v SR v tejto sezóne.                                                                             

Na obrázku tréner Pavol Jarábek, juniorská majsterka SR  2012 Adela Ondrejovičová a Ing. Darina 

Jarábková. 

DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                           
Dok_K2012 č. 35 
Foto_K2012_ 139 až 140 
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Motokros – Motokrosový klub Beckov 
  
Regionálny pretek – západ sa v Beckove uskutočnil 23. júna 2012 na 
motokrosovej dráhe  pri Váhu – výsledky sú v dokumentácii. Svoje 
sily si zmeralo „131 jazdcov na perfektne pripravenej trati. Okrem 

vypísaných tried MXC a MXB sa pretekov zúčastnili i niektorí 

jazdci triedy A, z ktorých usporiadateľ vybral troch najrýchlejších 

jazdcov na základe najlepšieho času v meranom tréningu.                                                                                   

Výsledky našich jazdcov:  

      1. jazda 2. jazda Celkovo 

MX85 251  Peter Kolaja 3. miesto 2. miesto 2. miesto 

MX2C 53  Miroslav Košút 1. miesto 1. miesto 1. miesto 

MX2 junior B 79 Tomáš Čikel 6. miesto  6. miesto 4. miesto  

MX2 junior B 474 Róbert Zemánek 19. miesto 21. miesto 24. miesto 

 
Motokrosové preteky sa v roku 2012 v Beckove konali:  14.4.2012, 19.5.2012, 23.6.2012 

V Beckove sa 
konali preteky 
14.4.2012, 
19.5.2012, 
23.6.2012 
a 22.9.2012. 
Hlavným 
usporiadateľom 
bol Motoklub 
Beckov 
a generálnym 
sponzorom 
zostáva REX – 
Peter Čikel. 
 
DOKUMENTÁCIA 
Dok_K2012 č. 36 
Foto_K2012_141 

 
 141. Víťazi a usporiadatelia so starostom obce Karolom Pavlovičom na spoločnej fotke 23.6.2012. 
 

Športový outdoorový klub Beckov 
 

Športový outdoorový klub Beckov (ŠOK) ako občianske združenie založili Roland Vazovan,  
Peter Ondrejovič a Vlado Strieženec s manželkou Pavlou, ctitelia adrenalínových prírodných 
športov. Činnosti ŠOK sú: horolezectvo, alpinizmus, turistika, vodáctvo, paragliding (lietanie 
na padáku). Klub mal 16 člnov, stretávali sa v Beckove. V roku 2010 uskutočnili jarnú akciu 
„Pálenie Moreny a otváranie sezóny“ 1. mája v kolkárni – pôvodcom tejto peknej akcie je 
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Miroslav Dušek z Bratislavy, inštruktor raftingu a kanoingu. Zliezanie Beckovského brala patrí 
medzi ich pravidelné akcie. ŠOK prešiel v tomto roku zmenou, o ktorej napíšeme v Kronike  2013. 
 
 

LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY LONDÝN 2012 
 
V roku 2012 sa konali XXX. Letné 
olympijské hry v Londýne 
27.7.2012 až 12.8.2012. 
V Londýne sa konali OH  už 
tretíkrát, predtým  to bolo 
v rokoch 1908 a 1948. Slovenskí 
športovci získali 1 striebornú a 3 
bronzové medaily. Najviac medailí 
získali USA - 104. Striebornú 
medailu získala Zuzana Štefečková 
v športovej streľbe, disciplína 
Trap, bronzovú medailu získala 
Danka Barteková v športovej 
streľbe, disciplína Skeet, 
striebornú získal v kanoistike Michal Martikán v Slalom C-1 a tretiu bronzovú bratia Pavol a Peter 
Hochschornerovci  v kanoistike Slalom C-2. 

 142. Záverečný ceremoniál v Londýne 

DOKUMENTÁCIA 
Dok_K2012 č. 37  
Foto_K2012_142 
 

Biliardový klub v Beckove 

Aktívnym hráčom biliardu  v Beckove je Milan Záhumenský (1940), pravidelne hráva ďalší senior 

Michal Bánovský. Milan Záhumenský spomínal, že ako osem až deväť ročné dieťa  sedával na 

schodoch Hargaškinej krčmy a sledoval chlapov ako hrajú biliard. Vtedy sa mu biliard zapáčil a páči sa 

mu dodnes. V Beckove sa biliard hrával na troch miestach. Medzi vojnami a do znárodnenia to bolo 

v krčme „u Hargašky“ (majiteľkou bola Mária Hargašová, 

rod. Paulusová) a pod hradom v Hoteli Kolár. Po vojne 

v Jednote (dnešné zhorenisko), keď vedúcou krčmy bola p. 

Magdaléna Zverbíková, manželka Rudolfa Zverbíka.  Biliard 

sa hrával pod hradom v „hoteli“ aj po znárodnení – 

v pohostinstve až do 70-tych rokov, keď Jednota z neho 

urobila  Vináreň pod hradom a biliard zrušili. Starými hráčmi 

boli Ján Ježko, Jozef Gašpar, mäsiar Štefan Lacko, p. Lukáč, 

Bratislavčan pôvodom z Beckova. Títo štyria boli dobrí hráči. 

V päťdesiatych rokoch sa ešte hralo v hoteli a v krčme. 

Začiatkom 70-tych rokov biliard v Beckove zanikol. Jeho 

obnovenie nastalo až po revolúcii. V roku 1991 sa o jeho 

obnovu zaslúžil Milan Čelko, keď do krčmy v Jednote kúpil 

biliardový stôl. Okolo neho sa vytvorila skupina piatich hráčov: Milan Záhumenský, Miško Bánovský, 

Dzinko Bánovský, Vilko Lacko a jeho syn Robko Lacko.  
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Milan Záhumenský začínal  ako 17-ročný v krčme 

u Zverbíkovej. Partia beckovských hráčov sa obnovila až 

po r. 1991 u Milana Čelka, neskôr sa hralo aj u Milana 

Nožinu. V roku 1993 sa k Beckovanom pridala partia 

hráčov z Nového Mesta nad Váhom, konkrétne Pavol 

Štauder, ktorý s nimi doteraz hráva, ale aj ďalší 

novomestskí hráči, ako sú Peter Škoda, Marek Štuller, 

Viliam Mrázik, Martin Mihalko, Oldo Leták, Marián 

Brodecký a ďalší. Ľúbilo sa im u nás, hlavne Palkovi 

Štauderovi.  Beckovskí a novomestskí hráči vytvorili 

spoločný biliardový klub, ktorý užívajú až do dnešného 

dňa, hráva sa v Meste aj v Beckove. Hráči dohodli 

spoluprácu, vytvorili si do roka niekoľko turnajov, ktoré 

absolvovali v Novom Meste nad Váhom od  roku 1993 

do 1997 u Uhlíka. Postupne hrávali vo viacerých mestách SR – Senica, Bratislava, Trenčín, Levice - 

a tak isto aj v ČR: Brno, Ostrava, Havířov, Přerov, Beroun, Olomouc.  V Beckove začali hrávať turnaje 

od roku 1994, z toho raz hrali u Nožinu, potom v kolkárni, kde hrajú doteraz.  Prvý turnaj v Novom 

Meste  vyhral Milan Záhumenský. Raz tam vyhral aj Vilo Lacko, Miško Bánovský bol 3. Už 21 rokov 

nepretržite hrajú  a turnaje 18 rokov. V Beckove hrávali Vianočný turnaj, ktorý sa zmenil v r. 2007 na 

Turnaj Emiliána Bánovského, na počesť spoluhráča, ktorý rok predtým umrel.  Beckovčania sú vďační 

P. Štauderovi a celému tímu hráčov, ktorí nezabúdajú na  ich dobrého kamaráta a hráča  Dzinka 

a zúčastňujú sa každý rok v decembri Memoriálu Emiliána Bánovského v kolkárni.  

Pavol Štauder je najlepší slovenský hráč 

v kategórii v hre biliardu na 4 gule - karambol 

(hrá sa aj na 3 gule, ktoré hráva výnimočne na 

pár turnajoch), má snáď  stovku pohárov, z toho 

aspoň 50 pohárov za 1. miesta, ktoré vyhral na 

turnajoch v ČR a SR. Michal Bánovský 

v Havířove porazil najlepšieho hráča turnaja, aj 

keď medailu nedosiahol.  Ostatní hráči hrávajú 

na menších turnaj v okolí, kde sa tiež umiestňujú 

na poprednejších miestach. 

145. M. Záhumenský, M. Bánovský, P. Štauder 

Milan Záhumenský v roku 2008 obsadil 4. 

miesto v Morkoviciach a v roku 2010 medailové  

3. miesto. Hráva tam každoročne 70 až 80 

hráčov. V Beckove budú hrať v tomto roku už 6. ročník memoriálu Emilána Bánovského. V Novom 

Meste hráva 16 hráčov, sú to hráči z Mesta (6) a okolia, zo Senice, z Brezovej p. B., z Beckova (5). Prvé 

miesto obvykle vyhrá Pavol Štauder, druhé Marek  Štuller z Nového Mesta nad Váhom.                                                                                                            

Klub majú v kolkárni. Hrávajú v Beckove u Jána Pienčáka a v Novom Meste hrajú v Hoteli Diana 

u Milana Sekeru. Potrebovali by aj dorast. Dnes hrávajú u Pienčáka dvakrát do týždňa. Majú 
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k dispozícii jeden biliardový stôl. Ďakujú Jankovi Pienčákovi, že im umožnil hrávať za prijateľnú cenu 

a vytvoriť tak biliardový klub v Beckove.  

DOKUMENTÁCIA 
Dok_K2012 č. 38  
Foto_K2012_143 až 145 
 
 

Počasie v roku 2012 
 
JANUÁR  

1. Týždeň –polooblačno až dážď  3x v týždni; teploty od 0°C až 5°C. 
2. Týždeň – oblačno, v utorok občasný dážď, teploty od 1°C až 6°C; v sobotu ochladenie a slabé 

sneženie; v noci - 4°C, cez deň 1 až 5°C, v nedeľu popoludní slnečno. 
3. Týždeň – začiatkom týždňa slabé sneženie, v noci 0°C až -5°C; cez deň okolo  5°C, koncom 

týždňa dážď alebo mokrý sneh, poobede slnečno – premenlivé počasie. 
4. Týždeň – začiatok týždňa oteplenie, 7 až 10°C, od stredy ochladenie -3 až -9°C, cez deň -1°C 

až-2°C, cez deň slnečno.  
 
 
FEBRUÁR 

5. Týždeň – teploty cez deň aj v noci  od -1 do  
-15°C, najchladnejšie v piatok a sobotu         
(-15°C v noci a -11°C cez deň), slnečno, 
v sobotu a nedeľu zamračené. 

6. Týždeň – teploty v noci -10 až -14°C, cez deň 
-3°C až -8°C, koncom týždňa slnečno.  

7. Týždeň – oteplenie, v noci od -15°C 
v pondelok po 0°C cez víkend; cez deň od 0 
až po 8°C v sobotu; sneženie stredu až 
piatok, v nedeľu sa sneh stopil.  

146. Ľadopád - beckovská Kamienka 11.2.2012  
 

8. Týždeň – slnečno, vo štvrtok dážď, 
premenlivé počasie, v noci -1°C až -7°C 
v utorok a stredu, inak až 5°C, cez deň  5 až 
11°Cv sobotu. 
 
 147. Beckov pod snehom, 16.2.2012 
 
MAREC  

9. Týždeň – premenlivé počasie, 
slnečno, sneženie v utorok, dážď v stredu, 
slnečno cez víkend; v noci od -3°C cez 0 až 
5°C; cez deň od -3°C až 11°C v stredu 
a štvrtok. 

10. Týždeň – slnečno, v piatok slabé 
sneženie; v noci -4°C až 4°C, cez deň 5°C až 12°C cez víkend. 

11. Týždeň – začiatkom týždňa zamračené, oteplenie,  4 až 8°C v noci a cez deň 11°C až 13°C, 
v druhej polovici týždňa slnečno, v noci okolo 0°C, cez deň až 19°C v nedeľu a vietor; 

12. Týždeň – slnečno a veľmi teplo , v noci 4°C až 6°C, cez deň 11°C až 21°C; 
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13. Týždeň – do stredy slnečno, od štvrtka dážď do nedele, premenlivé počasie;  v noci 3°C až 
11°C,  v utorok -1°C, cez deň  od 18°C v pondelok po 7°C v nedeľu; 

 
APRÍL  

14. Týždeň – do piatka slnečno, v noci 5°C až 9°C, cez deň 11°C až 22°C; v piatok a sobotu dážď, 
v noci 7°C a cez deň 9 až10°C; v nedeľu ochladenie na 3°C a slnečno, veterno; 

15. Týždeň – slnečno, v pondelok a utorok 
v noci -1°C, inak 2 až 9°C, cez deň 7°C až 
18°C; prvé lastovičky na Veľkonočný 
pondelok; 

16. Týždeň – v stredu prízemný mráz -1,7°C, 
v noci 3 až 9°C, cez deň slnečno, 
v piatok krátky dážď; aj v nedeľu, 
polooblačno; 

17. Týždeň – celý týždeň prevažne slnečno; 
v noci 3°C až 14°C, cez deň 16 až a 27°C 
a 29°C v sobotu a nedeľu – najteplejšie 
dni; 

148. Ranný mráz 18.4.2012 
 
MÁJ 
            149. Beckov 2.5.2012 kvitnú gaštany  
 

18. Týždeň – naďalej horúco až 30°C, od 
štvrtka mierne ochladenie, v sobotu 
a nedeľu  krátky dážď,  v noci okolo 14°C, 
cez deň 17°C až 23°; 

19. Týždeň – slnečno, v sobotu dážď; v noci 
od 11°C v pondelok  do 8°C v nedeľu, cez 
deň od 17°C až po 26°C v piatok, v nedeľu 
ochladenie na 11°C cez deň; 

20. Týždeň – polooblačno okolo 15°C cez deň 
a 5 až 8°C v noci; v sobotu a nedeľu 
slnečno, 9 až 14°C v noci a 22 až 25°C cez deň;    

21. Týždeň – slnečno až oblačno, v utorok dážď; v noci 10 až 20°C, cez deň 22 až 25°C; v nedeľu 
27.5.2012 dúha; 

22. Týždeň – slnečno až zamračené, najchladnejšie cez deň v piatok, 18°C, inak do 24°C; 
v pondelok, v piatok a nedeľu dážď;  

JÚN 
23. Týždeň – premenlivé počasie, najchladnejšie v utorok, 15°C a najteplejšie v piatok, až 32°C; 

v noci 8°C až 17°C; v nedeľu silný dážď; 
24. Týždeň – do štvrtka pršalo, vyjasnenie, od piatka slnečno a teplo až 29°C cez deň;  v noci 13°C 

až 16°C, cez deň 21°C až 25°C; 
25. Týždeň –  slnečno, v noci 16° až 20°C, cez deň 31° až 32°C; v piatok dážď, 21°C, v nedeľu už 

29°C a k večeru oblačno;  
26. Týždeň – prevažne oblačno, do 25°C cez deň a 11°C v noci, od piatka slnečno; v noci od 16°C 

až 23°C v nedeľu 1.7.2012, čo bola najteplejšia noc;  cez deň 34,5°C; 
 
JÚL 

27. Týždeň – slnečno, noci nad 20°C (19°C až 22°C), cez deň 28°C až 35°C; v piatok 6.7.2012 búrka 
a dážď;  
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28. Týždeň – slnečno, na 11. horúci deň utorok pokles teploty v noci na 17°C, do konca týždňa 
ochladenie  až na 15°C v noci; cez deň  z 31°C v pondelok na 23°C vo štvrtok a 16°C v piatok; 
ochladenie od štvrtka; dážď v piatok až nedeľu;  

29. Týždeň – daždivo celý týždeň, v noci 12° až 15°C, cez deň 20° až 25°C; v piatok 19.7.2012 
búrka; 

30. Týždeň – dážď v stredu, štvrtok a zo soboty na nedeľu; teplo, v noci 12° až 18°C, cez deň 21° 
až 31°C; 

AUGUST 
31. Týždeň – slnečno, búrka v nedeľ, v noci 13° až 17°C, cez deň okolo 30°C; 
32. Týždeň – ochladenie od utorka 7.8.2012; v noci z  19° až 12°C a do nedele na 14°C, cez deň z 

31°C na 25°C až 21°C v nedeľu; v sobotu dážď; 
33. Týždeň – slnečno, otepľovanie,  v noci 10° až 17°C, cez deň od 22°C v pondelok  až 30°C v 

nedeľu;  
34. Týždeň – pondelok a utorok, 20.- 

21.8.2012 – horúco, výstraha 2. 
stupňa; teploty okolo 35°C cez deň 
a 18 až 20°C v noci; v nedeľu dážď; 

35. Týždeň – prevažne zamračené, 
v piatok  a sobotu 1.9.2012 dážď; 
v noci 13° až 16°C, cez deň 17° až 
28°C; 

150. Bohatá úroda tekvíc, 22.8.2012  
 
SEPTEMBER 

36. Týždeň – slnečno, v noci okolo 14°C, 
v piatok  7°C, cez deň 22° až 28°C; 
v piatok výstraha pre SR – prízemné 
mrazy (u nás nie);  

37. Týždeň – slnečno, v noci 11° až 15°C, cez deň 28° až 26°C; od stredy dážď a ochladenie, prší 
ešte vo štvrtok, oblačno, okolo 10°C v noci a od 12°C do 21°C cez deň; 

38. Týždeň – prevažne slnečno, v noci 5° až 11°C, cez deň 18° až 24°C; v nedeľu len13°C 
a zamračené;  

39. Týždeň – veterno a slnečno, vo štvrtok a sobotu dážď;  v noci 9° až 17°C, cez deň 22° až 25°C; 
 

OKTÓBER 
40. Týždeň – slnečno, 

v noci 9° až 13°C, cez deň 20° 
až 22°C; až v nedeľu vietor 
a dážď a ochladenie na 10°C; 
   
 151. Obloha večer  
7.10.2012 
 

41. Týždeň – slnečno až 
polooblačno, v pondelok 
a sobotu dážď, v noci 1° až 
7°C, cez deň 12° až 15°C; 
najchladnejšie zo stredy na 

štvrtok 1°C a hmla;  
42. Týždeň – prevažne slnečno, len v utorok a stredu ochladenie na 2°C ráno a dážď v utorok, 

inak v noci 6° až 11°C, cez deň 9° až 23°C;  
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43. Týždeň - hmlisto, v noci 5° až 7°C; cez deň 10° až 20°C (v pondelok); ku koncu týždňa 
chladenie, v sobotu 27.10.2012 celodenný dážď  a v nedeľu 28.10.2012 slabé sneženie, 
teplota 5°C;  

Krásne októbrové dni, 20.10.2012 
44. Týždeň – chladno; v noci 0° až -2°C od pondelka do stredy, cez deň 2°C, v stredu už 9°C, 

oteplenie z 5° až 13°C v noci a cez deň na 10 až 16°C; štvrtok , 1.11.2012, piatok dážď; 
NOVEMBER 

45. Týždeň – oblačno až slnečno, v noci 3 až 5°C, cez deň 7 až 12°C; z piatka na sobotu ochladenie 
-1°C, vietor; dážď v noci na pondelok a v stredu; 
 
152. Jeseň v parku 5.11.2012   

 
46. Týždeň - slnečno; ochladenie 

z utorka na stredu a štvrtok až -
3°C v noci a cez deň okolo 8°C; 
inak v noci 3° až 8°C, cez deň 10° 
až 7°C; dážď v pondelok;  

47. Týždeň – slnečno, v noci 4° až 
7°C, cez deň 6° až 8°C; v sobotu 
slabý dážď; 

48. Týždeň – zamračené, veterno, 
ochladenie od štvrtka z 13°C na 
7°C cez deň; v noci z 12°C 
v pondelok po 0° °C v nedeľu; 
cez deň z 15°C v pondelok na 
1°C v nedeľu;  

DECEMBER 
49. Týždeň – postupné ochladzovanie cez deň od 0°C v pondelok do -4°C v nedeľu; prvýkrát padal 

sneh v utorok 4.12.2012 po 15.hod do večera; sneženie aj vo štvrtok; mrazivo do konca 
týždňa; v noci 0° až -10°C, cez deň 4° až -4°C; 

50. Týždeň – hmla, zamračené, dážď; v noci od -4°C po -2°C, cez deň -2°C až 0°C; z piatka na 
sobotu oteplenie na 6 a 2°C; v sobotu dážď;  

51. Týždeň – slabý dážď v pondelok; v noci 2°C, cez deň 
3° až 4°C; od štvrtka ochladenie a slnečno, v noci -
6°C v sobotu (ráno inovať) a cez deň -1°C; v nedeľu 
popoludní odmäk;  

52. Týždeň – pondelok, 24.12.2012 poľadovica, ráno 0°C 
aj cez deň; vrstva ľadu na stromoch; do dvora nám 
prišli podvečer srnky aj líška; k večeru zase odmäk; 
v utorok odmäk 3°C; od stredy ochladenie -2 až -4°C; 
cez deň plus 2°C cez nulu po -5°C v sobotu; v nedeľu 
opäť na nulu;  

53. Týždeň – v pondelok, 31.12.2012, bolo slnečno, ráno 
-4°C, cez obed 0°C, k večeru hmla a vyjasnenie 
v noci; teplota od -3°C večer po plus 2°C o polnoci – 
do rána oteplenie.  

 
                                        153. Zima v Beckove, 4.12.2012  
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ZÁVER 
 

Rok 2012 skončil. Vianočné ulice, 
vyzdobené domy (aj keď o niečo 
skromnejšie ako po iné roky) a 
stromčeky, usmiate tváre malých 
aj veľkých  – to sviatky nám 
dodávajú nádeje.  
Narodil sa Kristus Pán, radujme 
sa...  
Zase sme urobili kus práce a zase  
máme byť na čo hrdí. A čo sa 
nepodarilo, možno sa zavŕši 
v nasledujúcom roku. Opäť sme 
starší, možno aj múdrejší 
a skúsenejší.  Jednotlivci i obec.  
Čaká nás nový rok 2013 – tak „Na 
zdravie!“ 

 
 
 

Zápisnice a pozvánky zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov za rok 2012 sú uložené 
v dokumentácii a uznesenia sú uvedené v Beckovských novinách, ktoré sú súčasťou dokumentácie ku 
kronike. 

 
DOKUMENTÁCIA                                                                                                                                                
Dok_K2012 č. 39  - Diár 2012                                                                                                                         
Dok_K2012 č. 40 – Zápisnica zo zasadnutia OZ Obce Beckov č. 13 až 20 za rok 2012             
Foto_K2012_146 až  154 
 
 
 
 
 
 
Zápis do kroniky za rok 2012 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov dňa 
22.11.2013 uznesením č. 292/2013. 
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REGISTER  
 

Vybraný vecný a menný register 
 

Adam, Cyril, Mgr., správca rímskokatolíckej farnosti od leta 2010, farár– s. 60 až 61; 

Agentúra Double Agency s.r.o.  Boris Klčovský a Mário Estergájoš – s. 39 až 41; 
Agrofarma František Biras – s. 56;  
 

Badžgoňová, Danka, Mgr. (1960), kronikárka obce od r. 2012 – s.2,3,5,17,23,24,58,81; 

Bagová, Janka, zástupkyňa pre materskú školu v Beckove – s. 45,46; 
Baláž, Oliver, JUDr., člen ZZ Hrad Beckov – s. 34, 35, 37; 
Bánovský, Michal (1932) – aktívny hráč senior biliardu v Beckove, bývalý maliar natierač – s. 76; 
Bar Martina Betáková – s. 57; 
Beckovské noviny 2012 – s. 17 až 21;  
Beckovské slávnosti 2012 – s. 40 až 41; 
Beckovský spevácky zbor – s. 43; 
Benáková, Lenka, MUDr., praktický lekár pre dospelých v Beckove – s. 59; 
Benko, Ernest, poslanec OZ, predseda finančnej komisie – s. 25; 
Biliardový klub v Beckove – s. 75 až 77; 
Bubeníková, Margita (nar. 25.5.1936), kronikárka obce v rokoch 2000 - 2011 – s. 3, 4,5,36; 
 

Cipciarová, Monika, Mgr., ev.a.v. zborová farárka od r. 2004 – s. 18, 63,64,65; 

COOP Jednota, spotrebné družstvo – s. 56; 
Cukráreň pod hradom – s. 56; 
 

Čaňo, Peter, pracovník obecnej prevádzky – s. 58, 59, 70; 

 

Daneková, Andrea – zdravotná sestra u praktickej lekárky pre dospelých – s. 59; 

Deň detí – s. 30 až 31;  
Deň matiek – s. 29 až 30; 
Deň obce – s. 32 až 33; 
Drobná, Jana, MUDr. , pediater v Beckove – s. 59; 
Dobrovoľný hasičský zbor – s. 70; 
Durdíková, Zuzana, MUDr., lekárka geriatrička – s. 66; 
Dvořák, Pavel, PhDr., historik, častý hosť Beckova a jeho hradu – s. 37; 
 

Emotek s.r.o.  – s. 52; 

Evanjelická cirkev a.v. Beckov – s. 63 až 65; 
 

Fajnor, Rastislav, majiteľ pizzérie U hladného čerta – s. 42; 

Fašiangový ples – s. 28; 
Fiľo, Ján – odborný reštaurátor súsošia sv. Trojice na Stiborovom námestí v Beckove – s. 15; 
Fitness centra P+D Jarábek – s. 8 (foto č. 4), 18,25,43,73; 
Folklórny deň v Slavkove – s. 31 až 32; 
 

Gonová, Marta – vedúca školskej jedálne – s. 52; 

 

Hajdušek, Pavol, dobrovoľník pri potravinovej pomoci – s. 23; 

Havranová, Mária, MUDr., zubná lekárka v Beckove – s. 59; 
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Hladký, Pavol – poľovný hospodár a prispievateľ do Beckovských novín, bývalý štátny zamestnanec – 
s. 67,68; 
Hospodárenie obce v roku 2012 – s. 9 – 11; 
Hrad Beckov – otvorenie turistickej sezóny 2012 – s. 34 až 38; 
Hubina, Ivan, pracovník obecnej prevádzky, syn Ruženy – s. 23,58; 
Hubinová, Ružena (nar. 20.5.1933), kronikárka obce 1967-1989) – s. 3, 4; 
 

Charitný domov I. , domov sestier vincentiek a kňazov na odpočinku – s. 62; 

Charitný domov II., domov Školských sestier de Notre Dame – s. 62 až 63; 
 

Ilavská, Anežka, Mgr. (1952), riaditeľka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove, vedúca BSZ – s. 33, 34, 43, 

46, 51; 
Ilavský, Kazimír (24.10.1904-), vedúci notárskeho úradu v Beckove od 8.11.1938; 
 

Jambor, Marek, Ing, predseda komisie ochrany verejného poriadku – s. 25,35,40; 

Jarábek, Pavol – úspešný tréner a majiteľ Fitnes centra P+D Jarábek v Trenčíne, Beckovčan – s. 67,73; 
Jarábková, Darina, Ing – poslankyňa OZ, predsedníčka komisie životného prostredia, spolumajiteľka 
Juráková, Margita (1940), seniorka, obeť požiaru – s. 22; 
Jurčacková, Iveta, BcA, mladá výtvarníčka, realizovala nástenné maľby na kaplnke P. Márie Lurdskej 
v Beckove, je autorkou obrazu Beckovského hradu na javisku na Dolnom nádvorí hradu – s.36,37;  
Jurčacková, Marika, Ing., koordinátorka projektov obce – 35,36; 
 

Kabelíková, Anna, predsedníčka sociálnej komisie, poslankyňa OZ – s. 24,29,35,43; 

Kaderníctvo a holičstvo Júlia Mináriková – s. 57 až 58; 
Klimat – Ján Skovajsa – s. 52; 
Komisie pri OcÚ – s. 24 až 27; 
Kosecová, Mária Cecília – sr. Cecília z rádu Školských sestier de Notre Dame, autorka Spomienok 
publikovaných v Beckovských novinách, vedúca súboru Zvonček, ktorý 24 rokov spieval a hral v obci, 
zakladateľka a prvá učiteľka hudobného kurzu v obci po r. 1989 – s. 62,63; 
Kubiček, Jozef (6.5.1904- ?), okresný účtovník, amatérsky historik a archeológ, publicista a kronikár        
z Nového Mesta nad Váhom, poskytol výsledky svojho bádania obecnému kronikárovi K. Ilavskému, 
ktorý ich prepísal do Pamätnej knihy obce Beckov v roku 1939 – s. 3; 
Kulturistický oddiel v Beckove – s. 73; 
Kultúrnospoločenské podujatia v roku 2012 – s. 27 až 42; 
Kúria Beckov – s. 53; 
Kurkin, František, Mgr., dekan (18.1.1951 – 14.9.2013) – duchovný správca CHD I. Beckov, kňaz 
a prispievateľ do Beckovských novín – s. 18 až 20; 
Kurz servítkovej techniky – s. 27 až 28; 
Kusendová, Emília (1933-2007), kronikárka obce  v r. 1988-1999 – s. 3,4; 
 

Lackovičová, Soňa, Mgr., pracovníčka TNOS v Trenčíne, metodička pre obecné kroniky v TSK – s. 5; 

Lampiónový sprievod – s. 29; 
Letné olympijské hry Londýn 2012 – s. 75; 
 

Malec, Miroslav, pracovník obecnej prevádzky – s. 23,58, 59; 

Malý konzum – s. 57; 
Maslo, Viliam, Ing. (nar. 3.3.1951) – aktivista a predseda ZO SZOPK v Beckove – s. 54, 69 až 70; 
Matejka, Jaroslav, Ing., kastelán Beckovského hradu v r. 2012 – s. 34,35,35; 
Materská škola – s. 44 až 45; 
MO Slovenského rybárskeho zväzu – s. 70; 
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Motokrosový klub Beckov – s. 74; 
 

Najstarší občania Beckova – s. 8; 

Narodené deti – s. 5,6; 
Nodam, združenie Školských sestier de Notre Dame v Beckove – s. 60; 
 

Obec Beckov – s. 58 až 59; 

Obecné stavby – NKP Hrad a obnova námestia – s. 13 až 16; 
Obyvateľstvo – s. 5; 
Okrasná škôlka Beckov – Ing. Peter Dedík – s. 18, 53 až 55; 
Ondrejovič, Peter (nar. 16.7.1963), známy cestovateľ a propagátor obce – s. 66, 74; 
Ondrejovičová, Adela, Bc. – juniorská majsterka sveta v body fitness, pôvodom z Beckova – s. 73; 
OŠK Slovan Beckov – s. 71 až 72; 
 

Pavlovič Karol (nar. 1.11.1956), starosta obce od r. 1990, prezident OŠK – s. 18, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 

35, 37, 39, 65, 72, 74;  
Pekáreň Beckov – Ivan Švec – s. 53; 
Peter Čikel REX – s. 53, 74; 
Pivný deň – s. 42; 
Počasie v roku 2012 – s. 77 až 80; 
Počet úmrtí - s. 6; 
Počet uzavretých manželstiev – s. 6; 
Podniky v Beckove – s. 52 až 57; 
Politické organizácie – s. 65; 
Poľnohospodárske družstvo Beckov – s. 55 až 56; 
Poľovnícke združenie Hurban Beckov – s. 67 až 68; 
Potravinová pomoc – s. 23; 
Prehliadka zborov TSK V ústrety budúcnosti – s. 38 až 39; 
Prenájom sály KD – s. 59; 
 

Register – s. 82 až 85; 

Rekonštrukcia cesty Tr. Stankovce Hôrka n.V. – s. 17; 
Rímskokatolícka farnosť Beckov – s. 60 až 62; 
Rodinné domy – s. 12 až 13; 
 

Sarvaš, Juraj (nar. 14.7.1931) – herec a pedagóg, recitátor na slávnosti 195. výročia narodenia J.M. 

Hurbana – s. 63; 
Sevotech s.r.o. – s. 53; 
Sládek, Martin, príjemca jednorazovej pomoci od obce – s. 24;  
Slovenská pošta – s. 58; 
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – ZO Beckov - s. 69 až 70; 
Sociálna práva – s. 21 až 23; 
Solárna elektráreň – s. 58; 
Soukeníková, Jana, rodáčka, žije a tvorí v Plzni, výtvarníčka – s. 36; 
Spoločenské organizácie – s. 66 až 70; 
Stavanie mája – s. 29; 
Stolárstvo Ľubomír Martiš – s. 53; 
Stolný tenis – s. 72 až 73; 
Striežencová, Marta, aktívna členka hasičov a účastníčka kultúrnych podujatí, hlavná kuchárka pri 
pečení rekordného mrežovníka na Dňoch obce 2012, matka Martiny – s. 33,70; 
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Striežencová, Martina, Mgr., poslankyňa OZ, predsedníčka kultúrnej komisie – s. 26,34,46,47,48; 
Strieženec, Vlado – spoluzakladateľ ŠOK v Beckove – s. 74; 
Supková, Jarmila, zdravotná sestra u detskej lekárky – s. 59; 
Súsošie sv. Trojice v Beckove – s. 15; 
 

Školská jedáleň – s. 51 až 52; 

Školstvo – s. 44 až 51; 
Šport v obci – s. 71 až 77; 
Športový outdoorový klub Beckov – s. 74 až 75; 
 

Tesco, distribučné sklady – s. 52; 

Tilerová, Jozefína, zubná asistentka u stomatologičky – s. 59; 
Trabi zraz v Beckove – s. 42; 
 

Uherčík, Miroslav, predseda PZ Hurban Beckov – s. 67,68; 

 

Varga, Emanuel, ev.a.v. farár v r. 1960 - 1971 a kronikár obce v r. 1965-1966 – s. 3; 

Vazovan, Roland – predseda Športového outdoorového klubu v Beckove – s. 74; 
Vianočné trhy a Mikuláš – s. 33; 
Voľby do parlamentu – s. 8; 
Výstavba obce – s. 12; 
 

Záhorský, Vojtěch, Ing., manažér hradu – s. 34,36; 

Záhumenský, Milan (1940), aktívny hráš senior biliardu v Beckove, bývalý vodič autobusu na trase 
Nové Mesto nad Váhom – Beckov  - s. 75 až 77; 
Základná škola – s. 46 až 51; 
Záujmové združenie Hrad Beckov – s. 57; 
Záver – s. 81; 
Zbudila, Jaroslav – poslanec OZ, zástupca starostu, aktívny stolnotenisový hráč a futbalista – s. 29, 72;  
Zdravotné stredisko – s. 59;  
Zimné beckovské slávnosti – s. 39 až 40;  
ZO Jednoty dôchodcov v Beckove – s. 66 až 67; 
Zoznam 80 a viacročných seniorov – s. 7; 
 
 
 


