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Poslanci na 24. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov dòa 23. 6. 
2017 schválili nasledovné uznesenia:
uz. è. 266/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 
zasadnutia konaného dòa 19. 5. 2017 bez pripomienok.
uz. è. 267/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kon-
trolórky k úprave rozpoètu obce na rok 2017 è. 3.
uz. è. 268/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu Obce Beckov 
na rok 2017 è. 3 bez pripomienok.
uz. è. 269/2017 - a) Obecné zastupite¾stvo schválilo Plán kontrolnej èinnosti na II. 
polrok 2017 uvedený v tabu¾kovej èasti návrhu plánu kontrol.
b) obecné zastupite¾stvo poveruje hlavnú kontrolórku vykonávaś finanènú kontrolu 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finanènej kontrole a audi-
te a o zmene a doplnení niektorých zákonov: na obecnom úrade, v organizáciách 
v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, u právnických osôb, v ktorých má obec majet-
kovú úèasś a iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok 
obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, a kont-
rolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté úèelové dotácie z rozpoètu obce v rozsahu 
nakladania s urèenými finanènými prostriedkami pod¾a schváleného plánu kontrol.
uz. è. 270/2017 - a) Obecné zastupite¾stvo ruší VZN è. 2/2017 o niektorých pod-
mienkach držania a vodenia psov na území obce Beckov schválené uznesením è. 
230/2017/b zo dòa 27. 1. 2017.
b) Obecné zastupite¾stvo schva¾uje VZN è.3/2017 o niektorých podmienkach drža-
nia a vodenia psov na území obce Beckov.
uz. è. 271/2017 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie predložený zápis do 
obecnej kroniky za rok 2014.
b) obecné zastupite¾stvo schválilo zápis ako definitívny text Kroniky Obce Beckov 
za rok 2014.
uz. è. 272/2017 - Obecné zastupite¾stvo  ruší Zásady postupu pri vybavovaní sśaž-

ností v podmienkach obce Beckov schválené uznesením è.573/2010 zo dòa 20. 
8. 2010.
uz. è. 273/2017 - Obecné zastupite¾stvo schva¾uje starostovi Obce Beckov Ing. 
Jánovi Križanovi, pod¾a § 3 ods.1 a § 4 ods.2 zákona è. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov, zvýšenie základného platu o 43 %.
Odôvodnenie: Pod¾a § 3 ods. 1 zákona è. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi plat, ktorý 
je súèinom priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
SR, vyèíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok, t. j. 
V tomto prípade za rok 2016 vo výške 912,- eur a násobku pod¾a § 4 ods. 1, ktorý 
je stanovený pre obce s poètom obyvate¾ov od 1001 do 3000 obyvate¾ov vo výške 
1,98. Plat sa zaokrúh¾uje na celé euro nahor. V súlade s § 4 ods. 2 citovaného záko-
na môže obecné zastupite¾stvo tento plat rozhodnutím zvýšiś až o 70 %.
uz. è. 274/2017 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu preveriś dostup-
nosś a podmienky zabezpeèenia plateného parkoviska v centre obce.
uz. è. 275/2017 - Obecné zastupite¾stvo uložilo preveriś u dopravného inžiniera 
možnosś a podmienky vytvorenia pešej zóny na Trojiènom námestí.
uz. è. 276/2017 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zorganizovaś 
stretnutie poslancov so zástupcami Spoloèného úradu samosprávy v Novom Meste 
nad Váhom, stavebnou správou.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 11. 8. 2017 boli 
schválené nasledovné uznesenia:
uz. è. 277/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kon-
trolórky k úprave rozpoètu obce na rok 2017 è. 4.
uz. è. 278/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu Obce Beckov 
na rok 2017 è. 4 s pripomienkou: Obecné zastupite¾stvo žiada riadite¾a základnej
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ŠKOLSKÁ KUCHYÒA
 Vážení obèania, skôr než budem bilancovaś ekonomiku novovybudo-
vanej modernej školskej kuchyne, dovo¾te mi pár informácií a postrehov, 
ktoré je treba uviesś pre pochopenie koncepcie a stratégie jednotlivých 
investícií, na realizáciu ktorých bol mandát cez uznesenia OZ.
 Spôsob vozenia stravy do ZŠ, keï obedy sa pripravovali v MŠ, bol 
dlhodobo neúnosný. Nechcem sa zmieòovaś iba o dodržiavaní hygienic-
kých zásad pri prevoze stravy, ale aj o rizikách, ktoré vyplývajú z takto reali-
zovaného zásobovania. Sprevádzkovaním novej modernej kuchyne v pries-
toroch ZŠ toto riziko eliminuje na minimum.
 Podarilo sa nám v škole z eurofondov vybudovaś triedu predškolákov, 
ktorá, ako je vám známe,  funguje už dva roky v priestoroch suterénu ZŠ. 
Takouto akumuláciou našich detí pod jednu strechu vyvstala logicky i požia-
davka na realizáciu školskej kuchyne. Už v minulosti bola sprevádzkovaná 
jedáleò s výdajòou stravy, takže rozhodnutie dokonèiś školskú kuchyòu sa 
ukázalo ako nanajvýš správne a úèelné.
 Školská kuchyòa, ktorá bude v prevádzke od zaèiatku školského roka, 
t. j. od 4. 9. 2017, spåòa najvyššie kritéria hodnotenia. Zariadenie spåòa 
moderné, prísne hygienické parametre, kde sa postupne môže kapacitne 
zvládnuś variś okolo 500 obedov. Schválne uvádzam takýto údaj, pretože 
pri uvedomení si skutoènosti, že pre malých èi 
ve¾kých žiakov treba maximálne 250 obedov vrá-
tane zamestnancov školy, otvára sa týmto priestor 
i pre iných stravníkov, ako sú iba naše deti. Mám 
na mysli predovšetkým možnosś stravovania sa 
èasom i väèšieho poètu dôchodcov.
  Technicky sme pripravení i rozvážaś obedy viace-
rým stravníkom - dôchodcom. Po drobných tech-
nických úpravách priestorov vstupu do jedálne, 
bude možnosś prísś na stravu i osobne.
 Spomínané možnosti stravovania pre poten-
cionálnych stravníkov chceme zabezpeèiś od 
nového roka. Aby sa dali využívaś uskutoènené 
predsavzatia, bolo treba postupne všetko pripraviś 
a realizovaś. Mám teraz na mysli novovybudovanú 
príjazdovú komunikáciu do areálu školy, ktorá je 
na obecnom pozemku. Týmto skutkom sme sa 
vyhli prístupu do areálu školy cez súkromný poze-
mok. Toto sú všetko skutoènosti, ktoré koncepène 
zapadajú do realizovaných plánov, na ktoré si bolo 
treba trochu poèkaś. Do budúcna je tu i zhoda 
v názore medzi vedením obce a poslancami OZ 
na využitie priestorov jedálne a kuchyne na spolo-
èenské a kultúrne udalosti pre našich obèanov. 

Keïže som sa dotkol plánov do blízkej budúcnosti, nemôžem opomenúś 
ani úpornú snahu dokonèiś podkrovné priestory ZŠ pre úèel presśahova-
nia zvyšku detí z MŠ. Sú to smelé plány, ktoré, dúfam, že v krátkom èase 
nadobudnú i reálne kontúry. Na záver ponúkam ekonomickú bilanciu usku-
toènených prác.

ZŠ 2017 - Kuchyòa v prístavbe ZŠ:
Inštalaèné práce - elektro, voda, kanalizácia a plyn 16 491,01
Vzduchotechnika - vetranie kuchyne     40 292,40
Stavebné práce          36 814,92
Zariadenie kuchyne         33 889,09
         Spolu:             127 487,40 €

ZŠ 2017 - úprava vchodu do prístavby ZŠ:
Oprava elektrickej prípojky do prístavby ZŠ, výmena a prekládka hlavného 
rozvádzaèa, výmena a prekládka merania    9 972,26
Stavebné úpravy k oprave prípojky, vstupnej haly a odvodnenie hlavnej 
budovy             8 888,06 
         Spolu:         18 860,32 

  Ing. Ján Križan, starosta



DEDENIE - II. ÈASŤ
 Dedenie predstavuje pomerne nároènú problema-
tiku, ktorú len śažko zhrnúś do nieko¾kých riadkov. Z toh-
to dôvodu budeme v tejto téme pokraèovaś a ozrejmíme 
si procesnú stránku dedenia, teda priebeh dedièského 
konania, ale taktiež najèastejšie problémy, s ktorými sa 
ako dedièia môžete stretnúś, na aké poplatky spojené 
s dedièským konaním sa môžete pripraviś, a nakoniec 
aj to, èi je výhodnejšie vyporiadaś svoj majetok formou 
darovania za života alebo dedením. 
 Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom èlánku, 
so smrśou fyzickej osoby vyvstávajú viaceré problé-
my, ktoré je potrebné riešiś. Z právneho h¾adiska je 
tým najdôležitejším práve dedièské konanie, ktorého 
priebeh upravuje Civilný mimosporový poriadok. 
To však platí len pre konania zaèaté po 1. júli 2016, 
kedy tento predpis nadobudol úèinnosś. Konania zaèa-
té pred týmto dátumom, sa dokonèia pod¾a pôvodnej 
právnej úpravy, obsiahnutej v Obèianskom súdnom 
poriadku. Pokia¾ ide o zaèatie dedièského konania, 
dediè môže podaś návrh na jeho zaèatie, ale nie je 
to jeho povinnosśou. Súd totiž konanie zaène aj bez 
návrhu, len èo sa dozvie o tom, že niekto zomrel, príp. 
bol vyhlásený za màtveho. Ak máte pocit, že od úmrtia 
vašej blízkej osoby, po ktorej by ste mali dediś, už uply-
nul dlhší èas a napriek tomu vás nikto nekontaktoval, 
nebojte sa obrátiś na súd, a informovaś sa o tom, ktoré-
mu notárovi bola vec pridelená. Na konanie je miestne 
príslušný súd, v ktorého obvode mal poruèite¾ v èase 
smrti adresu trvalého pobytu, príp. ak nemal trvalý 
pobyt, tak je to súd, v obvode ktorého sa nachádza 
majetok po poruèite¾ovi, a ak ani taký nie je, tak je to 
súd, v obvode ktorého poruèite¾ zomrel. Kontakty na 
jednotlivé súdy nájdete na internetovej stránke Minis-
terstva spravodlivosti SR. Potom, ako zistíte, ktorému 
notárovi bola vec pridelená, informujte sa u neho, 
v akom štádiu sa dedièské konanie nachádza, a èi už 
zaèal vo veci konaś. Pre dedièské konanie je špecifické 
práve to, že v òom koná a rozhoduje výluène notár, a to 
na základe poverenia zo strany súdu. Notár sa v tomto 
konaní považuje za súd, preto jeho úkony a rozhodnu-
tia sú rozhodnutiami súdu. Týmto spôsobom sa dediè-
ské konanie urýchli, pretože dediè, po novom, všet-
kých rozhodnutí sa doèká od notára. Urýchliś priebeh 
dedièského konania však môže predovšetkým samotný 
dediè, a to poskytnutím potrebnej súèinnosti notárovi. 
Preto je vhodné už na prvé stretnutie s notárom prini-
esś èo najviac údajov o majetku poruèite¾a a o okru-
hu dedièov. Jedná sa najmä o listy vlastníctva, údaje 
o zostatkoch na úètoch, výpisy z úètu majite¾a cenných 
papierov, èi akéko¾vek iné dostupné a relevantné údaje 
o majetku poruèite¾a, poprípade jeho závet èi listinu o 
vydedení. Takýmto spôsobom dochádza nielen k urých-
leniu priebehu dedièského konania, ale nepochybne aj 
k zníženiu nákladov, ktoré musí notár vynaložiś. Pod¾a 
doterajšej úpravy ovplyvòovalo rýchlosś konania najmä 
to, èi sa dedièia vedeli dohodnúś na stanovení hod-
noty nehnute¾nosti, pretože všeobecná cena majetku 
sa urèovala na základe zhodného tvrdenia úèastníkov. 
Ak sa úèastníci nevedeli zhodnúś, bolo nevyhnutné 
vyhotoviś znalecký posudok, èo nielen predlžovalo, 
ale najmä predražovalo samotný priebeh konania. Po 
novom však urèuje všeobecnú hodnotu majetku notár 
na základe zisśovania, za akú cenu by sa dal predmet 
dedièstva predaś v mieste, v èase a v stave ku dòu smr-
ti poruèite¾a. Notár teda v priebehu dedièského kona-
nia vykonáva šetrenie, aby zistil rozsah majetku a dlhov 
po poruèite¾ovi. Následne vykoná ich súpis, aby mohol 
urèiś všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a èistú 
hodnotu dedièstva. Po zhromaždení všetkých dostup-
ných podkladov, vytýèi termín pojednávania. 
 Celkovo môže takéto konanie trvaś nieko¾ko týžd-
òov, ale môže sa śahaś aj roky. Jeho rýchly priebeh totiž 
môže skomplikovaś množstvo faktorov. Napríklad  je to 
neochota dedièov spolupracovaś s notárom. Najmä, 
ak je poruèite¾ už nieko¾ko rokov màtvy a dedièia 
nespolupracujú, je nároèné ustáliś okruh dedièov, pre-
tože notár musí vykonávaś rozsiahle šetrenia v registri 
obyvate¾ov, v matrikách a pod., èo, samozrejme, zabe-
rie ve¾a èasu. Èastým problémom býva to, že dediè 

popiera právo iného dedièa, dôsledkom èoho väèšinou 
býva ïalšie konanie, od ktorého výsledku závisí, s kým 
bude notár konaś ako s dedièom. Nepochybne je však 
najbežnejším problémom neochota dedièov dohodnúś 
sa na vyporiadaní dedièstva. Otázka, kto bude aký 
majetok dediś, môže byś problematická najmä v prípa-
de, keï ide o po¾nohospodársku pôdu èi lesné pozem-
ky. Zo zákona sa totiž po¾nohospodárska pôda nemôže 
drobiś pod hranicu 2000 m2 a pri lesných pozemkoch 
je táto hranica až 5000 m2. V takýchto situáciách naj-
èastejšie celú výmeru zdedí ten, kto má k nej vzśah, 
príp. najlepšie predpoklady sa o òu staraś. Záujmy 
ostatných dedièov sú zväèša chránené záložným prá-
vom - s tým, že tento dediè je povinný vyplatiś ostatným 
zákonný podiel, ak pôdu predá alebo prenajme.
 Výsledkom dedièského konania je uznesenie 
o dedièstve, ktoré v zmysle novej úpravy vydáva notár. 
Pod¾a konkrétnej situácie v òom môže napríklad 
potvrdiś nadobudnutie dedièstva jedinému dedièovi, 
ak je dedièov viac, môže schváliś ich vzájomnú doho-
du o vyporiadaní dedièstva alebo, ak sa nedohodnú, 
môže potvrdiś nadobudnutie dedièstva pod¾a dediè-
ských podielov, príp. rozhodnúś o tom, èo ktorý dediè 
nadobudne, a iné. V prípade, že s uznesením o dediè-
stve nesúhlasíte, môžete proti nemu podaś odvolanie 
u notára, ktorý ho vydal, v lehote 15 dní od jeho doru-
èenia. Notár potom odvolanie predloží na rozhodnutie 
súdu. Ak odvolanie nebolo podané, uplynutím 15 dòo-
vej odvolacej lehoty nadobudne uznesenie právoplat-
nosś a prejednanie dedièstva je skonèené. 
 Pokia¾ ide o náklady, ktoré vás èakajú v súvislos-
ti s dedièským konaním, je dobré vedieś, že musíte 
zaplatiś jednak súdny poplatok a odmenu notára, vrá-
tane jeho hotových výdavkov vynaložených v súvislosti 
s dedièským konaním (napríklad za vyhotovenie znalec-
kého posudku, za poštovné, za oznámenia o zostatku 
na úètoch, a iné). Pre urèenie výšky súdneho poplatku 
je rozhodujúca èistá hodnota dedièstva, t.j. po odpo-
èítaní dlhov. Ak èistá hodnota dedièstva nepresahuje 
sumu 3 319 eur, súdny poplatok je 6,50 eur, ak nepre-
sahuje sumu 9 958 eur je poplatok 16,50 eur, a ak 
túto sumu prevyšuje, vypoèíta sa poplatok vo výške 
0,2% z èistej hodnoty dedièstva, najviac však 165,50 
eur. Teda platí, že èím menej toho poruèite¾ zanechá, 
resp. vysporiada ešte za života, tým nižší bude súd-
ny poplatok. Èo sa týka odmeny notára, jej výška sa 
vypoèíta percentuálne, v závislosti od výšky všeobec-
nej (trhovej) hodnoty majetku poruèite¾a, t.j. iba aktíva 
bez odpoèítania dlhov poruèite¾a. Jednotlivé percen-
tuálne sadzby sú uvedené vo Vyhláške o odmenách 
a náhradách notárov, avšak najmenej zaplatíte notárovi 
odmenu vo výške 23 eur. Nako¾ko je vo väèšine prí-
padov notár aj platite¾om DPH, zaúètuje si v takýchto 
prípadoch aj 20% daò. Zároveò treba poèítaś s tým, že 
má nárok na už spomínanú náhradu hotových výdavkov 
a na náhradu za stratu èasu. Odmenu aj hotové výdav-
ky platí dediè, ktorý nadobudol dedièstvo. Ak je dedi-
èov viac, platia tieto trovy pod¾a vzájomného pomeru 
ceny nadobudnutého dedièstva. Napríklad: poruèite¾ 
mal 3 deti, ktoré zdedia dom v hodnote 100.000 eur. 
Súdny poplatok predstavuje približne 165,50 eur a 
odmena notára pri tejto hodnote dedièstva predstavuje 
približne 581 eur + náklady notára + DPH. Za predpo-
kladu, že sú dedièské podiely všetkých troch dedièov  
rovnaké, budú hradiś odmenu notára rovným dielom, 
t.j. každý 1/3. V prípade, že ich podiely nie sú rovnaké, 
platia odmenu notára pod¾a výšky svojich podielov. Na 
úhradu súdneho poplatku sú však zaviazaní spoloène 
a nerozdielne, to znamená, že povinnosś zaplatiś súdny 
poplatok majú všetci dedièia spoloène, bez oh¾adu na 
ich vzájomný pomer v akom dedièstvo nadobudli. 
 Pomerne èasto sa stáva, že po právoplatne skon-
èenom dedièskom konaní sa zistí existencia ïalšieho 
majetku poruèite¾a, ktorý v pôvodnom konaní nebol 
prejednaný. Jedná sa hlavne o prípady, keï ¾udia 
neskoro zistia, že podiely na pozemkoch sú zapísa-
né na listoch vlastníctva na ich predchodcov, ktorí už 
dávno nežijú. Tento nový majetok treba opäś prejednaś, 
a to v dodatoènom konaní o dedièstve. To, èi váš pred-

chodca nefiguruje na liste vlastníctva, hoci je už dáv-
no màtvy, môžete zistiś na internetovej stránke www.
katasterportal.sk pod¾a mena príp. dátumu narode-
nia zosnulého. Rovnako je možné na príslušnej správe 
katastra nahliadnuś do pozemkovej knihy a za poplatok 
požiadaś o vyhotovenie výpisu. Na výpise sa nachádza 
aj údaj o tom, na základe akého rozhodnutia súdu bola 
nehnute¾nosś zapísaná na už nežijúcu osobu. Ak zistí-
te existenciu takýchto pozemkov, príp. iného majetku, 
ktorý nebol zahrnutý do dedièstva, je potrebné podaś 
návrh na konanie o novoobjavenom majetku. Návrh 
sa podáva súdu, na ktorom bolo konanie o dedièstve 
skonèené. V návrhu je potrebné oznaèiś poruèite¾a, 
okruh dedièov a nehnute¾nosti tak, ako sú uvedené 
na liste vlastníctva. Súèasśou návrhu má byś aj pred-
chádzajúce rozhodnutie o dedièstve a úmrtný list poru-
èite¾a, ak je k dispozícii. Keïže sa jedná o dodatoèné 
konanie, treba aj v tomto prípade rátaś s povinnosśou 
zaplatiś súdny poplatok a odmenu notára spolu s jeho 
výdavkami. Výška súdneho poplatku sa urèí percen-
tuálne, t.j. 1%  z èistej hodnoty dedièstva, ktoré sa 
má prejednaś, minimálne však 6,50 eur a maximálne 
165,50 eur. 
 Dedièské konanie teda môže byś nielen nákladné 
a zdåhavé, ale neraz prináša aj spory v rodine, najmä 
medzi dedièmi. Aby sa poruèite¾ tejto situácii vyhol, javí 
sa ako vhodnejšie riešenie rozdelenie majetku za živo-
ta, najmä formou darovania, ktoré má oproti dedeniu 
nieko¾ko výhod. Podobne ako pri dedení, ani pri daro-
vaní obdarovanému nevzniká nijaká daòová povinnosś, 
pretože príjem získaný darovaním nepodlieha dani 
z príjmu. Darovacia zmluva je však výhodnejšia z poh¾a-
du vzniknutých nákladov a èasovej úspornosti. Odpa-
dávajú tu už spomínané súdne poplatky a odmena 
notára, ktoré vzniknú v súvislosti s dedièským konaním. 
Priebeh darovania totiž zahàòa vypracovanie darovacej 
zmluvy, jej podpis a v prípade darovania nehnute¾nosti 
jej vklad do katastra nehnute¾ností, èiže ide o znaène 
rýchlejší proces, ako je prejednanie dedièstva v dediè-
skom konaní, ktoré môže trvaś nieko¾ko mesiacov, príp. 
rokov. Okrem toho, darca je chránený tým, že v prípa-
de splnenia zákonných podmienok sa môže domáhaś 
vrátenia daru. Hoci aj pri spísaní závetu poruèite¾ môže 
ovplyvniś do ve¾kej miery kto a ko¾ko bude dediś, stále 
je limitovaný zákonnými ustanoveniami o neopomenu-
te¾ných dedièoch. Taktiež platí, že aj po spísaní záve-
tu zostáva poruèite¾ naïalej vlastníkom majetku, teda 
s ním môže až do svojej smrti vo¾ne nakladaś, napr. 
ho predaś alebo darovaś. Ak by došlo k tejto situácii 
a po jeho smrti by sa objavil závet, kde svoj majetok 
odkázal inému dedièovi, nemôže sa už tento dediè 
domáhaś tohto majetku, keïže už do dedièstva nepatrí. 
Treba však dávaś pozor na inštitút zapoèítania daru na 
dedièský podiel. V praxi to znamená, že ak poruèite¾ 
za života daroval niektorému z dedièov neobvyklý dar, 
zapoèíta sa hodnota tohto daru na dedièský podiel 
takto obdarovaného dedièa. Nejedná sa však o bežné 
dary pri oslavách, ale o dar výraznejšej hodnoty, napr. 
nehnute¾nosś. Ak by napríklad zomrel poruèite¾, ktorý 
po sebe zanechá manželku a dve deti, prièom jedno 
z týchto detí od neho za života dostalo bezplatne byt 
v hodnote 100.000 eur, zapoèíta sa mu táto suma na 
jeho podiel. Keïže ide o dedièov z prvej skupiny, mal 
by každý z nich dostaś rovnaký podiel. Poruèite¾ zane-
chal majetok v hodnote 200.000 eur, ku ktorému sa 
pripoèíta cena bytu, ktorý dostalo jedno z detí za života, 
teda celkové dedièstvo predstavuje 300.000 eur. Pod¾a 
zákona by každý mal dostaś rovnaký podiel t.j.100.000 
eur, ale nako¾ko sa zapoèíta dar jedného z detí, toto 
obdarované dieśa nedostane niè a manželka s druhým 
dieśaśom dostanú po 100.000 eur. V prípade, ak by aj 
obdarovaný dediè dostal za života viac, nie je povin-
ný darovaný majetok vracaś do dedièstva, ale jediným 
dôsledkom je, že nededí niè. Samozrejme, nemožno 
všeobecne konštatovaś, že darovanie je vždy lepšie ako 
dedenie. Práve v tomto vám najlepšie dokáže poradiś 
advokát, ktorý posúdi prípad komplexne a odporuèí  
riešenie, ktoré je pre vás najvhodnejšie.

  JUDr. Katarína Križanová
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 Pán Štefan Opat je už 46 rokov kostolníkom vo farskom kostole sv. Štefa-
na krá¾a v Beckove. Narodil sa 27. mája 1950 v Beckove. Predovšetkým jeho 
mama Jozefína Opatová, rod. Letková, ho priviedla do kostola spolu so staršou 
sestrou Máriou a mladším bratom Jozefom. Od deviatich rokov miništroval, na 
prvom sv. prijímaní bol u p. farára Hermana. Základnú školu absolvoval v rod-
nom Beckove, strednú - Po¾nohospodárske uèilište - na 
Starej Turej, vojenèinu v Prostìjove a v Prahe. Od roku 1971 
pracoval v JRD Beckov, najskôr ako traktorista a posledných 
sedem rokov na vrátnici. V roku 1985 si postavil rodinný dom 
a 20. septembra 1990 sa oženil, jeho manželkou sa stala 
Mária Chorvátová z Opatoviec. Žia¾, po 22 rokoch manžel-
stva ovdovel. 
 Pôvodne sa ako kostolník striedal s Jozefom Klechom, 
dnes všetku prácu robí sám a úplne nezištne. Keï treba, 
pomôžu mu Karol Vavro a Marián Gába. Aké sú povinnosti 
kostolníka? „Keï vo¾akto zomrie, tak chodím zvoniś, trávu 
kosím, otváram kostol, robím všetko, èo treba, som pri opra-
vách na fare aj v kostole. Aj turistov obèas pustím do kostola, 
porozprávame sa.“  
 Služba vo farnosti mu priniesla aj príjemné zážitky, 
napríklad cestovanie. Na jar v roku 2014 bol na zájazde v Rí-
me, kde videl pápeža Františka, v septembri bol vo Fatime 
a v Lurdoch. Rád spomína aj na zájazdy, ktoré pre svojich 
zamestnancov robilo JRD alebo, po roku 1989, sestry vin-
centky. 
 Kostolníka robí už 46 rokov (1971 - 2017). Kde berie-
te silu na túto službu? V rozhovore pre Beckovské noviny è. 
4/2016, s. 10-11, nám povedal: „Keby som nemal v sebe 
silnú a pevnú vieru, tak by som to nerobil. Robím to z lásky 
k Pánu Bohu, veï to musí niekto robiś. Aj keï ma odhovárali, 
vytrval som. Nástupcu zatia¾ nemám. Pokia¾ budem vládaś, 

budem to robiś, zatia¾ nehodlám konèiś...“ 
 V mladších rokoch obetavo pomáhal mnohým pri stavbách domov, ale bol 
nápomocný aj pri opravách kostola èi  kláštora. Po celý svoj doterajší život bol 
èlovekom práce a pomoci, cez službu ¾uïom v obci a správcom farnosti slúžil 
Pánovi ako pokorný služobník Boží.    

Cena starostu obce Beckov 2017
Štefan Opat - za obetavé a dlhoroèné vytváranie podmienok pre kresśanský duchovný život v obci 
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Cena starostu obce Beckov 2017
PhDr. Jozef Karlík - za dlhodobé sprístupòovanie dejín obce a jej propagáciu v našom regióne

 PhDr. Jozef Karlík sa narodil 23. mája 1952 v Piešśanoch. Po absolvovaní 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor archívnictvo, sa stal v roku 1978 
odborným archivárom v Štátnom okresnom archíve v Trenèíne. V rokoch 
1995 - 2015 pôsobil v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom 
(oddelenie Trenèianskeho múzea). Vedúcim tohto múzea bol do roku 2014. 
V súèasnosti je zamestnancom Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom 
vo funkcii správcu centrálneho registratúrneho strediska. 
 Ako vedúci Podjavorinského múzea  významným podielom prispel k zria-
deniu súèasnej stálej expozície Podjavorinského múzea v Novom Meste nad 
Váhom, ktorá sa obnovila v roku 1997, takmer po tridsiatych rokoch.
 Popri odborným èinnostiam v archíve v Trenèíne a v múzeu v Novom Mes-
te nad Váhom sa venoval regionálnej histórii a významným osobnostiam tren-
èianskeho a novomestského regiónu. Je zostavovate¾om a spoluautorom viac 
ako desiatky vlastivedných monografií miest a obcí. Medzi najvýznamnejšie 
monografické diela, ktorých je zostavovate¾om, patrí dvojzväzková monogra-
fia Nového Mesta nad Váhom a monografia Beckova. Je autorom viacerých 
výstav a expozícií, èlánkov a prednášok venovaným významným osobnostiam 
trenèianskeho a novomestského regiónu (Jozef Branecký, ¼udovít Štúr, Jozef 
Miloslav Hurban, ¼udmila Podjavorinská, ¼udovít Rizner, Martin Rázus). Je 
autorom stálej výstavy k 200. výroèiu narodenia ¼udovíta Štúra inštalovanej v 
rodnom dome ¼udovíta Štúra v Uhrovci. 
 Viacero aktivít venoval aj významnému beckovskému rodákovi Jozefovi 
Miloslavovi Hurbanovi. Bol autorom výstav inštalovaných k jeho okrúhlym výro-
èiam v roku 1997 a 2007 v bývalej kúrii Ambrovec v Beckove. V roku 2017 mu 
bolo vedením obce Beckov umožnené podie¾aś sa na organizovaní osláv 200. 

výroèia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré sa uskutoènili v dòoch 18. - 
19. marca v Beckove. V rámci príprav osláv bol spoluautorom návrhu  pamätnej 
medaile J.M. Hurbana, autorom výstavy venovanej životu a dielu J.M. Hurbana, 
spoluorganizátorom turistického výletu po Hurbanovom náuènom chodníku 
Beckov - Kálnica a autorom viacerých èlánkov o Hurbanovi.  Napísal štúdiu o 
autentickej podobe J.M. Hurbana v èasoch revolúcie 1848 - 1849. Na zákla-
de dagerotypu z roku 1849, ktorý túto Hurbanovu podobu obsahoval, bola 
na jeho podnet vytvorená olejoma¾ba autorky Zdeny Hešterovej. Èlánkom v 
Beckovských novinách a prednáškou prednesenou 19. apríla 2017 v Trenèíne 
vyvrátil rozšírený  názor, že Hurban nemal citový vzśah k svojmu rodisku.  
 V rámci príprav výstav venovaných významným osobnostiam uskutoènil 
nieko¾ko objavov. Napr. v múzejných fondoch Slovenského národného múzea 
v Martine objavil v roku 1995 obraz Adely Ostrolúckej, milej ¼udovíta Štúra, 
ktorý sa považoval za stratený. 
 V roku 1998 reinštaloval a doplnil stálu expozíciu venovanú histórii Èachtíc 
a Alžbete Báthoryovej,  umiestnenú v Draškovièovom kaštieli v Èachticiach. 
O „Èachtickej panej“ napísal nieko¾ko èlánkov, v ktorých zastáva tradièný názor 
o Bátorièke, že páchala na mladých ženách a dievèatách zloèiny. V pamätnej 
izbe Tatrína vytvoril v rokoch 1997 a 2007 dve stále výstavy venované význam-
nému medzníku slovenskej národnej histórie - IV. sednici Tatrína v Èachticiach 
v roku 1847. 
 Je významným regionálnym heraldikom. Je autorom a spoluautorom 
takmer tridsiatky komunálnych a cirkevných erbov. Rozsiahle štúdie venoval 
mestským erbom Trenèína, ktorého je spoluautorom a erbu Nového Mesta 
nad Váhom. 

Cena starostu obce Beckov 2017
Emília Hladká - za obetavé a dlhoroèné vytváranie podmienok pre kresśanský duchovný život v obci
 Emília Hladká, rod. Juráková sa narodila 25.09.1949 v Beckove rodi-
èom Zuzane a Štefanovi Jurákovcom. Je vydatá, s manželom Ivanom (Cena 
starostu 2014 za dlhoroènú a záslužnú prácu v oblasti športu) majú dve deti, 
syna Daniela a dcéru Moniku. Je starou mamou 4 vnúèat. Poèas aktívnych 
rokov pracovala 25 rokov v Domove dôchodcov v Beckove (do 1. 12. 2004) 
ako opatrovate¾ka. Dodnes rada vypomôže, aj keï len príležitostne, pri opatro-
vaní seniorov. 
 Ako èlenka evanjelického cirkevného zboru je dlhoroènou presbyterkou 
a po mame prevzala upratovanie kostola (od roku 1993), po Rudolfovi Ïurišovi 
aj kostolníctvo (od roku 2014). Bola èlenkou cirkevného spevokolu a obecného 
Beckovského speváckeho zboru od jeho založenia v roku 2001. 

  V BN è. 5/2016, s.10 sme uverejnili èlánok Presbyterka Emília Hladká, od-
kia¾ citujeme jej odpoveï na otázku, ako si predstavuje svoju prácu pre zbor 
v budúcnosti:
 „Nuž, dokia¾ mi budú sily staèiś, rada by som to robila èo najdlhšie. Bola by 
som však ešte radšej, keby sa ku mne niekto mladší pridal. Tak by mi sily dlhšie 
vydržali a mohla by som sa venovaś mojim najbližším - manželovi, deśom a tým 
najmilším, vnúèatkám.“
 Veríme, že sa jej ešte dlho bude dariś deliś svoje sily medzi rodinu a službu 
cirkevnému zboru, a keï príde èas, nájde si aj vhodnú pomocníèku do kostola. 
Želáme jej Božie požehnanie, pevné zdravie a lásku najbližších.   



Èestné obèianstvo obce Beckov - Manželia Daniela Dvoøáková a Pavel Dvoøák
- za celoživotné dielo z oblasti histórie, ktorým významným spôsobom prispeli

k odkrývaniu dejín našej obce a k jej propagácii

DANIELA DVOØÁKOVÁ
 Narodila sa v roku 1965 v Bratislave. Vyštudo-
vala históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
„Daniela Dvoøáková pracuje ako vedecká pracovníèka 
Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Brati-
slave. Zaoberá sa stredovekými dejinami Slovenska a 
Uhorska. Dielo Rytier a jeho krá¾ je prvou samostatnou 
monografiou - autorsky sa však podie¾ala na príprave 
viacerých iných kníh: Kniha krá¾ov, Kronika Slovenska, 
A Concise History of Slovakia (vyšla po anglicky aj po 
rusky), Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. 
(Prvý cisár na uhorskom tróne) a ïalšie. Z tejto oblasti 
publikovala mnohé štúdie a èlánky. Za knihu Rytier a 
jeho krá¾ získala cenu za najlepšie dielo spoloèensko-

vednej literatúry v roku 2003.“ - zdroj: https://vydava-
telstvorak.sk/autori/daniela-dvorakova 
 V roku 2004 získala Cenu obce Beckov za 
úspešnú propagáciu obce Beckov v oblasti histórie. 
Dielo
Rytier a jeho krá¾ (2003, 2009 maïarské vydanie);
Kôò a èlovek v stredoveku (2007, 1.vydanie)
Spomienky Heleny Kottannerovej (2008, 1. vyd.)
Èlovek a svet zvierat v stredoveku (2015, 1. vyd.)
Barbora Celjská (2014, 2017, 2. vydanie)
Rytier a jeho krá¾ (2011, 2017, 2. a 3. doplnené vyd.)

PAVEL DVOØÁK
 Pavel Dvoøák, slovenský historik, spisovate¾ a pub-
licista, sa narodil 13. mája 1937 v Prahe. Jeho rodiè-
mi boli František Dvoøák, technik, a Marta Dvoøáková, 
hereèka, èlenka plzenského divadla, ktorí sa presśa-
hovali koncom roka 1939 na Slovensko. Maturoval na 
jedenásśroènej strednej škole v Bratislave. Vyštudoval 
históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave, zamestnal sa ako redaktor vo viacerých novi-
nách (Pravda, Práca, Národná obroda) a èasopisoch 
(Výber, Èeskoslovenský voják) a dlhé roky bol slobod-
ným spisovate¾om. Pre 
zaujímavosś: základnú 
vojenskú službu absol-
voval v Plaveckom 
Podhradí a na letisku 
v Trenèíne a Sliaèi. 
 Ako historik absol-
voval študijný pobyt 
Historickom ústave 
SAV v Bratislave (1976 
- 1979) a v Archeo-
logickom ústave SAV 
v Nitre (1980 - 1983). 
Napísal vyše dvadsaś 

kníh a tisícky èlánkov, nakrútil okolo stovky televíznych 
filmov a rozhlasových relácií. Jeho hlavným celoživot-
ným dielom z oblasti slovenskej histórie je knižná séria 
Stopy dávnej minulosti (zatia¾ vyšlo zatia¾ 8 kníh z 10). 
 V roku 1991 založil v Budmericiach vydavate¾stvo 
RAK, ktoré sa zameriava na vydávanie historických 
diel, memoárovej literatúry aj beletrie - napríklad edície 
Pramene k dejinám Slovenska, Knihy o Bratislave, Kro-
niky.
S manželkou, historièkou Danielou Dvoøákovou, žijú 
v Budmericiach. 
 O Pavlovi Dvoøákovi a Daniele Dvoøákovej sme 
v Beckovských novinách viackrát písali, naposledy 
o návšteve u Dvoøákovcov v Budmericiach v BN è. 
1/2017, s. 7. Manželia Dvoøákovci boli nieko¾kokrát 
v Beckove, Pavel Dvoøák sa zúèastnil otvorenia Bec-
kovského hradu 19. mája 2012 a pani Daniela o rok 
neskôr, 7. septembra 2013, prišla na Beckovský hrad 
na besedu o knihe Rytier a jeho krá¾.  
 Zdroj: Wikipedia, vydavate¾stvo RAK, Litcentrum, 
BN è. 2/2012, s. 1; BN è. 3/2013, s. 11; BN è. 
1/2017, s. 7.
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Cena obce Beckov 2017 - Anna Klèovská
- za aktívnu úèasś v boji proti fašizmu poèas druhej svetovej vojny

 Beckovèanka Anna Klèovská, rod. Valková, sa narodila 4. 10. 1923 v obci Kri-
vosúd-Bodovka. Spolu s manželom poèas druhej svetovej vojny prevádzkovali auto-
busovú dopravu so sídlom v Beckove do Trenèína, èím sa stali predmetom záujmu 
nemeckých fašistov ako aj partizánov, ktorí sa na jeseò 1944 zdržiavali v okolí obce 
Krivosúd-Bodovka. 
 Anna Klèovská spomína na december 1944: „Partizáni sa ukrývali v horách oko-
lo Bodovky, chodili k nám, lebo otec Ján Valko a mama Zuzana im pomáhali. Tam 
som sa zoznámila aj s dvoma partizánmi, ktorí potom bývali u mòa v Beckove, boli 
to Anton Hirner a Viktor Medek, jeden písal a druhý mal vysielaèku. V Beckove som 
bývala v dome u Ikášky (kúria Ambrovec) v byte na poschodí, v jednej ve¾kej miest-
nosti s kuchyòou, špajzou a komorou pri komíne. Pani Ikášová niè neprezradila, hoci 
iste nieèo tušila.
 Mali sme živnosś, autobus na trase Beckov - Trenèín. Sama som robila sprie-
vodkyòu a zároveò, keï nieèo potrebovali, tak som to odovzdala v garáži v Trenèíne, 
odkia¾ „to“ niekto prevzal. Napríklad zalepené listy. U rodièov sa striedali partizáni 
aj Nemci. To isté u mòa v byte v Beckove. Chodil za mnou nemecký lekár, ktorý mi 
ošetroval nohu, keï som si vyvrtla èlenok. Dennodenne šiel so mnou Nemec, keï 
som išla z autobusa domov, èi sa s niekým nestretnem. Aj v Trenèíne ma odpre-
vádzal na každom kroku dozorca. Otec bol vtedy v nemocnici, lebo pri zatýkaní na 
Ondreja (30. 11. 1944) bol na dvore so sekerou, rúbal drevo, a Nemci ho postrelili 
do ramena. Zranený musel ísś pešky z Bodovky do Beckova, kde všetkých zajatých 
partizánov a židov sústredili do hotela Kolár. Snažila som sa, aby mi dovolili previezś 
ho autobusom do nemocnice, aby nevykrvácal. Nakoniec mi to dovolili. 
 Mòa zatkli, keï sme prišli autobusom do Trenèína. Vzali ma najprv na gestapo, 
kde som aj prvú noc prenocovala. Na druhý deò ma dali do väznice. Každé ráno 
som išla na výsluch, vraj otec ich poslal, aby som všetko povedala... Stále to isté 
poèas 12 dní. Pri zatknutí som mala peniaze, tržbu z autobusa, chcela som ju poslaś 
šoférovi po známom žandárovi z Bodovky, ktorý prišiel za mnou na gestapo. Peniaze 
mi vzali a ja som zostala na gestape cez noc. Potom ich poslali do väznice na nám. 
Sv. Anny, lebo keï ma prepustili, vrátili mi ich.  
 Bola som vtedy èerstvá vdova, manžel Viliam Klèovský (bol z Lúky n.V.) mi pred 
rokom umrel, zabil sa na motorke. Mali sme malú dcérku Soòu, ktorá bola u mamy 
na Bodovke. Na izbe bolo ve¾a žien, každý deò niektorá zmizla. Stále som bola oble-
èená v kabáte, aj som v òom spala. Bola som pripravená na všetko. 
 Mala som šśastie, že som niè nepovedala, ako mi poradil otec, keï som bola s 
ním v nemocnici. Slovo sa odo mòa nedozvedeli. Slovenský dozorca, volal sa Šev-
èík, mi povedal: „Vezmite si všetky veci a poïte so mnou. Niè sa vám nestane, len 
povedzte, èo viete.“ Tvrdila som stále to isté: „Ja niè neviem, chodila som autobu-

som, odvezieme kohoko¾vek, nemôžem vedieś, èi je to partizán.“ Klamali mi, že otca 
previezli do Leopoldova. Dokonca dvakrát vzali balík, ktorý mu mama priniesla, ale 
s otcom sa nestretla. Už tam nebol. Nevieme, kedy ho zastrelili. V nemocnici ho 
doktori, jeho kamaráti po¾ovníci, chceli nechaś až do vylieèenia, ale Nemci nemali 
záujem, aby sa vylieèil. Zastrelili ho a pochovali na Brezine v hromadnom hrobe. 
Po vojne ich gardisti vykopali. Mama ho identifikovala a pochovali sme ho v rodnej 
Bodovke. 
  Neverila som Nemcom niè. Pýtali sa ma, èi mám v meste niekoho známeho, èi 
mám u koho prespaś. „Áno.“ Prepustili ma. Bola nede¾a, autobus šiel do Beckova 
až v pondelok. Dozorca ma odprevadil ku kamarátke z väznice, v byte ktorej som 
prespala. Bola noc, nemala som ako ísś domov, tak som si spomenula na Irmu, 
prepustili ju nejaký deò skôr. Robila v drogérii na námestí, po vojne sme už neboli 
v kontakte. 
 NIKDY NEZABUDNEM, ÈO SME MUSELI PREŽIŤ“.
 O udalostiach v súvislosti s partizánskym odbojom v našom kraji napísal Anton 
Hirnera v knižke Boje za frontom (Pravda, Bratislava, 1982), ktorého A. Klèovská 
ukrývala v Beckove. 
 Anna Klèovská sa druhýkrát vydala za Michala Klèovského (1920 - 1991) a mala 
ešte dve deti, Libušu a Jána. Po znárodnení prišli o autobusovú dopravu, manžel 
pracoval v ÈSAD v dielni, aj ako sprievodca, neskôr robil šoféra na nákladnom aute, 
v JRD, na prevádzke a kurièa v školskej jedálni. Ona zostala doma pri deśoch. Veno-
vala sa domácnosti, záhrade, ruèným prácam. Vždy elegantná a vždy mlèiaca o uda-
lostiach z decembra 1944. Je èlenkou Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov v Novom Meste nad Váhom a èlenkou ZO Jednoty dôchodcov v Beckove.
 K 70. výroèiu Slovenského národného povstania a 69. výroèiu ukonèenia dru-
hej svetovej vojny minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváè udelil pamätné 
medaily vyše 1700 odbojárom  v celej SR, medzi nimi aj Beckovèanke Anne Klèov-
skej  za priamu úèasś v odboji. Medailu a diplom si prevzala z rúk zástupcu MO SR 
plukovníka v zálohe Ing. Richarda Zimányiho v Spoloèenskom dome za úèasti pred-
stavite¾ov ozbrojených síl, mesta, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a 
ïalších hostí. 
 Minister obrany SR udelil Anne Klèovskej pamätnú medailu za úèasś v boji proti 
fašizmu a za oslobodenie vlasti aj 9.4.2010 a Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom jej udelil Pamätný list pri 
príležitosti 60. výroèia SNP 29.8.2004. Obec Beckov jej doteraz nevenovala žiadne 
ocenenie. 
 Zdroj: Beckovské noviny è. 4/2013, s. 13, BN è. 3/2015, s. 7; BN è. 6/2016, 
s. 13; rodinný archív A. Klèovskej.    DB
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Výstava fotografií na hrade
 Piaty júl je štátny sviatok a pre Slovákov spomienka 
na príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na Ve¾kú Mora-
vu v roku 863. 
 V tento deò sa na Beckovskom hrade konala verni-
sáž výstavy fotografií Beckovského hradu pod názvom 
Hra svetla, ktorej autorom je Ing. ¼uboš Balažoviè, 
rodák z Trnavy, ale 20 rokov žije a pracuje v Novom 
Meste nad Váhom.  
 Po príhovore Mgr. Petra Pastiera, výkonného riadite¾a 
hradu a po príhovore autora fotografií si návštevníci mohli 
pozrieś 17 fotografií hradu z rôzneho uhla poh¾adu a pri 
rôznom osvetlení. Plným právom sa výstava nazýva Hra 
svetla. Mne uèarili štyri fotografie, na ktorých je rovnaký 
záber, ale v rôznych roèných obdobiach. Ktorý je krajší? 
Leto - zima, jar - jeseò? O tom nech rozhodnú návštevníci. 
 Okrem krásnych fotografií stojí za poh¾ad nádher-
ný výh¾ad z hradu na široké okolie, peknú a upravenú 
dedinku.
Urèite mnohí návštevníci ocenia a spoznajú históriu Bec-
kova a hradu, potešia sa atrakciami, ktoré tu prebiehajú. 
 Želám pánovi Balažovièovi ve¾a trpezlivosti a šśastia 
pri objavovaní zákutí hradov a prírody a ve¾a krásnych 
fotografií, ktoré potešia dušu èloveka.

Daša Urbanová, Foto: DB

Ve¾ká súśaž v bicyklovaní na Barine 2017

Úspech Slavkova

 Na základe nápadu mojej dcéry Rebeèky 
Jamborovej, ktorá bola iniciátorkou týchto bez-
konkurenèných závodov, sa v stredu dòa 5. júla 
2017 v doobedòajších hodinách konal nultý roè-
ník - Ve¾ká súśaž v bicyklovaní na Barine 2017. 
Za krásneho poèasia sa na súśaži zúèastnilo ve¾a 
detièiek a ich rodièov. Pretekalo sa v 2 vekových 
kategóriách, kde z oboch kategórií vyšli všetky 
detièky víśazne. Týmto sa chcem srdeène poïa-
kovaś všetkým detièkám a ich rodièom, ktorí sa 
zúèastnili uvedených pretekov. Ak budeme maś 
minimálne takú podporu a záujem i v budúcnosti, 
urèite zorganizujeme aj ïalší roèník tejto súśaže. 
Už sa ve¾mi tešíme.

Ing. Marek Jambor (foto: autor)

 Naša družobná obec Slavkov uspela v súśaži VESNICE ROKU 
2017 v Zlínskom kraji - získala 1. miesto, Zlatú stuhu za víśazstvo 
v krajskom kole. V internetovej súśaži sa pokraèuje od 1.8.2017 
do 15.9.2017 o Cenu verejnosti. Úspech Slavkova v celoštátnej 
súśaži závisí od posúdenia hodnotiacej komisie, ktorá príde do obce 
7.9.2017 v èase od 8. do 12. hodiny. Víśaz kategórie Cena verejnosti 
a celoštátne výsledky súśaže VESNICE ROKU 2017 budú vyhlásené 
16.9.2017 na Jarmarku venkova v Luhaèoviciach. 
  V nede¾u 13. augusta 2017 obec Slavkov prišli podporiś aj pred-
stavitelia našej obce na èele so starostom Ing. Jánom Križanom 
a poslancami Ing. Jánom Macejkom a Danielom Hladkým. Aké doj-
my návšteva v nich zanechala? Spýtali sme sa starostu obce 
Ing. J. Križana: „Boli sme svedkami vyhlásenia súśaže, ktorá, myslím 
si, že na Slovensku chýba. Na podujatí nebola ude¾ovaná iba zlatá 
stuha za celkové víśazstvo v Zlínskom kraji, ale bolo ude¾ovaných 
nieko¾ko rôznofarebných stúh, ktoré boli výsledkom hodnotenia 
nieko¾koèlennej komisie. Komisia pozostávala z predstavite¾ov štátnej 
správy - ministerstiev, samosprávy a kraja. Hodnotilo sa v obciach, 
okrem iného, nakladanie s odpadmi, úroveò služieb, starostlivosś 
o životné prostredie, investièné akcie, upratovanie v obci a v nepo-
slednom rade i zaangažovanie sa obèanov v hodnotených aktivitách. 
Nie je dôležité vymenovaś všetky hodnotené aktivity, ale je dôležité 
spomenúś, že naša družobná obec Slavkov dostala Zlatú stuhu za 
víśazstvo v krajskom kole hlavne pre ochotu a zapálenosś obèanov 
pre krajší život vo svojej obci. Pán starosta Slavkova túto skutoènosś 
pripomenul vo svojom príhovore, že obec ani nie so 700 obyvate¾mi 
pochopila požiadavky súèasnej doby, v ktorej platí, že pojem samo-
správa musí byś naozaj správne chápaný. Poïakoval obèanom, ktorí 
naozaj priložili a prikladajú  ruku k dielu a v rámci svojich možností 
pokosili a poupratovali spoloèné priestranstvá v duchu myšlienky: 
„Obèania, èo robíte, sebe robíte.“ Mám zato, že skúsenosti zo Slav-
kova a myšlienky spolupatriènosti by bolo dobre praktizovaś nielen 
v Beckove, ale i na celom našom krásnom Slovensku.“  DB

SEPTEMBER 2017

1. 9.  Divadielko Galeria Nové Mesto n. V.
   Aladin a èarovná lampa

2. 9.  Rytieri neba - sokoliarske vystúpenie
    skupiny Falconarii

9. - 10. 9. Burèiak na hrade
   - so SHŠ Corvus Arma - Havrani

23. - 24. 9.  Tekvicový festival
   so SHŠ Rád svätého Galahada

30. 9. - 1. 10. Lukostrelecký turnaj

OKTÓBER 2017

1. 10.   Turnaj v tradiènej lukostre¾be
   o pohár vojvodu Stibora

7. - 8. 10. Hradná zabíjaèka - tradièná zabíjaèka
   so zabíjaèkovými špecialitami
   a zábavným programom.

Podrobné info na www.hrad-beckov.sk

Hrad Beckov
program podujatí

Memorandum o porozumení
 Dòa 23. 6. 2017 bolo slávnostne pod-
písané memorandum o porozumení pre spo-
luprácu v oblasti zvyšovania atraktivity Bec-
kovského hradu v rámci cestovného ruchu 
medzi Záujmovým združením hrad Beckov a 
Strednou odbornou školou obchodu a služieb 
v Novom Meste nad Váhom. Za združenie 
túto spoluprácu potvrdili svojím podpisom 
jeho predseda a podpredseda M. Feník a J. 
Križan. Strednú školu zastupoval jej riadite¾ J. 
Hargaš.
 Zámerom tohto poèinu bola deklarácia 
spoloèným úsilím prispieś k zlepšeniu pod-
mienok a návštevníckeho komfortu v areá-
li Beckovského hradu, a to predovšetkým 
využitím odborného a tvorivého potenciá-
lu pedagógov a žiakov tejto strednej školy. 
Oblasti, ktoré sú súèasśou tohto dokumentu, 
zahàòajú záhradné úpravy, stolárske práce, 
marketingové aktivity a zámerom je využívaś 
aj študentov, ktorí sa vzdelávajú v odbore 
manažmentu regionálneho cestovného ruchu.
  Poèas letných mesiacov, keï sú študenti 
na prázdninách, im ponúklo združenie bri-
gádnu prácu sprievodcov po hrade Beckov, 
nako¾ko práve študenti manažmentu regio-
nálneho cestovného ruchu sa v budúcnosti 
môžu práve v tejto oblasti uplatniś. Súèasne 
sa uviedol do života produkt cestovného 
ruchu pod názvom „Stiborovo krá¾ovstvo“. 
Ten ako študentský projekt v rámci celoslo-
venskej iniciatívy a vzdelávacieho predmetu 
organizácie Junior Achievement obsadil na 
celoslovenskom kole v Žiline v mesiaci apríl 

pekné druhé miesto. Súśažiacich tímov bolo 
viac ako päśdesiat. Táto aktivita je zameraná 
na rodiny s deśmi. Tie mali poèas celého leta 
putovaś po hradoch, ktoré v našom blízkom 
okolí vlastnil Stibor zo Stiboríc. Ide o hrady 
Beckov, Branè, Èachtice a Uhrovec. Na 
uvedených hradoch zbierali rytierske cnosti 
a peèiatky. Každý víkend po predložení vypl-
nenej mapky s hradmi a peèiatkami boli na 
Beckove pasovaní do Rádu draka, ktorého 
zakladajúcim èlenom bol práve Stibor zo 
Stiboríc. Od približne 1.7. do 18.8. túto mož-
nosś využili desiatky detí, ktoré od združenia 
dostali pasovací dekrét a drobné upomienko-
vé predmety.
  V jesennom období, keï sa študenti stred-
nej školy vrátia do svojich školských lavíc, 
by chcelo združenie pokraèovaś v spoluprá-
ci. Študenti si tak budú môcś poèas jesene 
uplatniś na hrade odbornú prax ako sprievod-
covia. Stolári budú vyrábaś nové informaèné 
tabule o objektoch hradu a interaktívne sta-
noviská. Súèasne vypomôžu kastelánovi hra-
du s opravami drevených èastí hradu. Pevne 
veríme, že svoje uplatnenie nájdu aj študenti 
záhradných úprav, ktorých by hrad využil pri 
úpravách zelene.
  Obe zainteresované strany pevne veria, že 
spolupráca prinesie obom stranám úžitok a 
bude ku prospechu aj samotným študentom, 
ktorý dostanú jedineènú príležitosś aktívne sa 
podie¾aś na zve¾aïovaní našej krásnej národ-
nej kultúrnej pamiatky.

  Mgr. Peter Pastier



Sporenie - áno alebo nie?
 Odpoveï je jednoznaèná - ÁNO 
V ekonomike, v spoloèenskom aj osobnom živote sa striedajú bohaté 
obdobia s útlmom. Už v Biblii sa píše o siedmich tuèných a siedmich chu-
dých kravách, ktoré znamenali sedem úrodných a sedem neúrodných rokov. 
V èase hojnosti si odkladali èasś úrody, aby netrpeli hladom v období nedo-
statku. Namiesto slova sporiś používame aj výrazy: vytváraś rezervu, inves-
tovaś, odkladaś alebo neprehýriś. Každé z nich má trošku iný význam, ale 
spoloèné majú to, že myslia na budúcnosś. Nespoliehaś sa na štát, širokú 
rodinu, priate¾ov, ale sám postupnými malými krokmi prispieś k dosiahnutiu 
svojich cie¾ov. 
 Kedy sporiś? 
Odkladajme si vždy, keï sa nám v živote darí. Ideálne je sporiś pravidelne. Aj 
malá èiastka pri pravidelnom sporení môže priniesś požadovaný efekt. 
 Kam odkladaś? 
Ukladaś peniaze do panèuchy pod vankúš je najrizikovejšie a najmenej 
efektívne sporenie. V dlhovekej histórii je známe ukladanie vo¾ných prostried-
kov do zlata a drahokamov. Poznám ¾udí, ktorí každú vo¾nú korunu dávajú do 
vlastníctva historických motocyklov, èínskeho porcelánu alebo starožitností. 
Investovaś do hmotných statkov  vyžaduje maś k týmto veciam osobitý vzśah 
a ve¾mi ve¾a špeciálnych vedomostí. Ich vlastníctvo vyžaduje aj nemalé nákla-
dy na ich zabezpeèenie proti krádeži, prípadne znehodnoteniu nesprávnym 
uskladnením. Najbežnejším a najdostupnejším sporením je sporenie pomo-
cou finanèných produktov v banke alebo v špecializovanej investiènej, správ-
covskej spoloènosti. Pri sporení je našim cie¾om minimálne zachovanie hod-
noty vložených prostriedkov oproti inflácii, ideálne ich rozmnoženie.  
 Sporenie má svoje riziká 
Niè nie je bez rizika. Porcelán sa môže rozbiś, panèucha ukradnúś, motocy-
kel zhrdzavieś. Finanèné produkty garantované zákonom na ochranu vkladov 
obyvate¾stva èasto mávajú také malé zhodnotenie, ktoré nedokáže pokryś 
ani infláciu. Výsledkom je garantovaná reálna strata. Naproti tomu produkty, 
ktoré majú potenciál vyššieho zhodnotenia obvykle v sebe skrývajú aj vyššie 
riziko. 
 Ako eliminovaś riziko
Na zaèiatku si ujasniś, na aký cie¾ a v akom èasovom horizonte je predpoklad 
použitia finanèných prostriedkov. Nepozeraś na výšku možného zhodnotenia 
(to chce každý najvyššie), ale na našu schopnosś znášaś výkyvy trhu (to je 
individuálne). Dá sa to urèiś vyplnením špeciálnych dotazníkov. Ve¾mi pod-
statná je diverzifikácia, rozloženie do viacerých produktov. Èiže, nevkladaś 
všetko na jednu kartu. Výhodná je aj pravidelnosś. Vkladanie pravidelnej 
èiastky v stúpajúcich aj klesajúcich trendoch nám priemeruje výnosy.  
 Základné typy finanèných rezerv
Máme tri základné typy. Prvá je okamžitá finanèná rezerva, ktorá by mala 
byś vo výške dvoch až štyroch mesaèných príjmov. Uložená buï na bežnom 
úète alebo sporiacom produkte bez výpovednej lehoty kedyko¾vek k dispozí-
cii. Vykryla by neoèakávané výdavky menšieho rozsahu (kúpa práèky, opra-
va automobilu, krátkodobý výpadok príjmu). Druhá kategória sú rezervy na 
individuálne ciele poèas aktívneho života (kúpa domu, nové auto, rodinná 
dovolenka, peniaze na štúdium detí, rekonštrukcia kúpe¾ne atï.). Tretiu kate-
góriu tvoria rezervy, ktoré si tvoríme za úèelom vykrytia finanèného príjmu, 
keï už nebudeme aktívne pracovaś. V roku 2013 bola miera náhrady 60 % 
medzi priemerným prvým dôchodkom a priemerným posledným platom pra-
cujúceho zamestnanca. Je ve¾mi pravdepodobné, že v budúcnosti to bude 
ešte menej. Preto ak, chce budúci dôchodca absorbovaś tento finanèný šok, 
musí si poèas aktívneho života pripraviś finanènú rezervu.     
 Aké produkty máme na trhu
Najznámejšími sporiacimi produktmi sú termínované vklady. Vhodné sú len 
na krátkodobé zhodnotenie peòažných prostriedkov. Výhody sú v garan-
cii. Nevýhody - ve¾mi slabé zhodnotenie. Z minulosti ešte dožívajú vkladné 
knižky, ale vývojom sú prekonané. Ve¾mi ob¾úbené je stavebné sporenie. Ak 
dokážete využiś štátnu prémiu, má zaujímavé zhodnotenie pre konzervatívne-
ho sporite¾a. Ïalšia jeho výhoda je, že sa dá dobre kombinovaś aj pre potreby 
úveru na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnute¾nosti. Na dlhšie èaso-
vé horizonty sú vhodné podielové fondy ako nová forma kolektívneho inves-
tovania a sporenia. Na Slovensku máme v ponuke viac ako tisíc rôzne zame-
raných fondov od rôznych spoloèností. Výber je ve¾ký. Aby nedochádzalo 
k sklamaniam, treba sa dobre oboznámiś s výhodami, ale aj nevýhodami jed-
notlivých produktov. Vo všeobecnosti, lepšie zhodnotenie dosahujú spoloè-
nosti, ktoré sa špecializujú na tento druh podnikania ako tie, ktoré poskytujú 
podielové fondy len ako doplnkovú službu.
 Kam nevkladaś peniaze
Vyhnite sa spoloènostiam a produktom, ktoré nie sú registrované a kontrolo-
vané Národnou bankou Slovenska. Môžete si to ¾ahko odkontrolovaś na inter-
nete. Rizikové sú aj spoloènosti, ktoré majú len ve¾mi krátku históriu a zatia¾ 
ich nepreveril èas.     Ing. ¼ubomír Èikel  
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Bývajú v Beckove len Beckovania?
 Ak by sme sa vrátili do minulosti, napríklad tristo rokov, tak by sme vide-
li, že v súèasnosti máme pomerne málo obyvate¾ov. Beckov bol najlepšie, 
èo sa týka poètu obyvate¾stva, zaèiatkom 18. storoèia. Pri sèítaní v roku 
1714 sa uvádza, že mesteèko malo 1925 obyvate¾ov, z toho bolo 1167 
evanjelikov, 758 katolíkov plus 100 židov - takže spolu mal Beckov asi 
2025 obyvate¾ov. V tom èase bol Beckov, napodiv, pomerne ve¾ké mesto, 
pre porovnanie uvádzame, že najväèšia Bratislava mala pri tomto sèítaní 
7900 obyvate¾ov, Trnava 2900, Košice 2000 a Trenèín 1800 obyvate¾ov. 
Ešte v 19. storoèí, v roku 1851, mal Beckov 1994 obyvate¾ov, z toho 1138 
katolíkov, 635 evanjelikov, 221 židov. Aj v 20. storoèí žilo v našej obci 
o 150 až 200 obyvate¾ov viac ako dnes. 

Tabu¾ka 1:  Poèet narodených detí a poèet zomrelých osôb
     v rokoch 2011 - 2016
2016: narodení 11  -  zomrelí 15 
2015: narodení 15  -  zomrelí 15 
2014: narodení   8  -  zomrelí   8 
2013: narodení 20  -  zomrelí 14
2012: narodení 12  -  zomrelí 13 
2011: narodení 12  -  zomrelí   7

Tabu¾ka 2:   Poèet obyvate¾ov obce v posledných 10 rokoch
2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016
1292   1302   1325   1325   1364   1361   1367   1367   1371   1371

Tabu¾ka 3:   Poèet obyvate¾ov Beckova v rokoch 1970 - 2006
1970   1980   1991   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2006 
1478   1509   1373   1380   1386   1390   1378   1362   1377   1330

 Poèet obyvate¾stva ovplyvòuje nielen rozdiel medzi natalitou a mortali-
tou a sśahovanie obyvate¾ov mimo obec (a s tým spojené odhlásenie z trva-
lého pobytu), ale aj príchod nových obyvate¾ov do obce, najmä mladých 
¾udí s rodinami, ktorí si Beckov vybrali z rozlièných dôvodov za svoj domov. 
Mnohí síce bývajú v Beckove, ale trvalý pobyt majú inde. Pre obec by bolo 
dobré, keby tu nielen bývali, ale aj sa prihlásili na trvalý pobyt. Získali by 
nielen možnosś hrdiś sa, že sú Beckovèania ☺ (po beckovsky Beckovani), 
ale - èo je dôležitejšie, získali by možnosś všestranne sa zapájaś do diania 
v obci. 
 Pre obec by sa stali prínosom predovšetkým v oblasti všeobecne ¾ud-
skej, personálnej, ekonomickej aj demograficekj. Èo myslíte, kedy pokorí-
me hranicu spred 20 rokov a budeme maś 1380 obyvate¾ov?   DB

ZDROJ: Beckov 1. Zostavil Jozef Karlík, vydal WillArt Nové Mesto nad Váhom, 
2006.
Beckov 2004. Obec v èíslach a faktoch. Zostavili Viktor Nižòanský a Martin 
Valentoviè, december 2004. Obecná matrika. 

Rodièom novorodencov
 Vážení rodièia novonarodených detí, a predovšetkým vy, ktorí sa 
tešíte zo svojho prvorodeného dieśatka, chceme vám pripomenúś, že aj 
naša obec vám môže, resp. vášmu dieśaśu, èo-to poskytnúś. Máme na 
mysli príspevok na narodené dieśa vo výške 100 eur. 
 Tlaèivo Žiadosś o poskytnutie finanènej podpory pre narodené dieśa 
v zmysle VZN obce Beckov o poskytovaní finanènej podpory pre naro-
dené dieśa si môžete stiahnuś z web-stránky obce alebo získaś priamo 
na OcÚ na sociálnom oddelení u p. Badžgoòovej alebo v podate¾ni u p. 
Benkovej. Požiadaś môžete v prípade, že aspoò jeden z vás a zároveò 
vaše dieśa máte trvalý pobyt v obci.
 Upozoròujeme, že je potrebné, aby ste si ešte pred podaním dali 
žiadosś potvrdiś na daòovom oddelení OcÚ u p. Ježovicovej, pretože 
podmienkou vybavenia je zaplatenie všetkých poplatkov voèi obci, 
a to konkrétne za komunálny odpad (aj na narodené dieśa od dátumu 
narodenia), príp. daò z nehnute¾ností (daò za psa, poplatok za vývoz 
fekálií, iné). Predídete tak èastokrát dlhému vybavovaniu žiadosti z dôvo-
du nezaplatenia, resp. neskorého zaplatenia poplatkov voèi obci. 
 VZN o poskytovaní finanènej podpory pre narodené dieśa bolo 
schválené uznesením obecného zastupite¾stva è.176/2007 zo dòa 11. 
12. 2007 a nadobudlo právoplatnosś dòa 1.1.2008, aktualizované bolo 
k 1. 1. 2009 z dôvodu zavedenia eura. 
 V tomto roku, do 30. 6. 2017, o príspevok požiadali rodièia 3 detí... 
a tešíme sa na ïalšie.  DB



 Desaśhaliernik má rovnakú hodnotu ako dvadsaś zlatých, ktoré ležia na dne mora 
a zožiera ich hrdza. Rozdiel v hodnote týchto mincí sa prejaví až vtedy, keï ich vylo-
víme a použijeme na to, na èo sú urèené. Vaša hodnota sa stane skutoènou, keï sa 
nauèíte vchádzaś do svojho vnútra a využívaś ohromný potenciál, ktorý tam leží.
 Vážené dámy, vážení páni, milí žiaci, 
na pomyselnej èasovej osi, tvorenej 5. septembrom ako zaèiatkom a 30. júnom ako 
koncom školského roka, sme sa dostali do jej posledného bodu. V tento deò sa 
zvykne ïakovaś, bilancovaś, dávaś si predsavzatia a niekedy aj so slzami v oèiach sa 
lúèiś a s¾ubovaś si ïalšie stretnutia. Pri tejto príležitosti mi dovo¾te, aby som v tejto 
tradícii pokraèoval aj ja a povedal nieko¾ko slov... 
 Prihovorím sa v prvom rade k vám, milí žiaci. Desaś mesiacov ste plnili svoje škol-
ské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes máte 
pred sebou. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a naèerpanie 
nových síl do ïalšieho školského roka. Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najśažší 
rok v škole je už za vami. Nauèili ste sa poèas tohto obdobia naozaj ve¾a. Nie je 
jednoduché zvyknúś si na školské povinnosti. No myslím, že môžem povedaś, že ste 
to za pomoci vašich uèiteliek zvládli výborne a my, uèitelia, sme radi, že sme mali 
takých šikovných prvákov. Nech vám vaša usilovnosś trvá aj v ïalších roèníkoch.
 To, že máte za sebou desaś mesiacov ve¾kého snaženia platí, samozrejme, aj pre 
ïalšie roèníky. Taktiež piataci zvládli prvý rok na druhom stupni, èo je urèite dosś 
nároèné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dòom ukonèilo štúdium základnej 
školy. Opúšśate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Èaká vás štúdium na 

iných školách èi príprava na zamestnanie. Lúèime sa teda s vami a v mene všetkých 
vašich uèite¾ov vám prajeme ve¾a šśastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole 
budete maś príjemné spomienky.
 Chcel by som poblahoželaś a zároveò popriaś ve¾a zdaru aj v ïalších roèníkoch 
žiakom, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky. Blahoželám aj žiakom, ktorí obsa-
dili popredné miesta v rôznych olympiádach, v okresných a obvodných súśažiach. 
Ïakujem im za úspešnú reprezentáciu školy.
 Najlepšími žiakmi, ktorí poèas celého školského roka dosahovali výborné výchov-
no-vzdelávacie výsledky a úspešne reprezentovali našu školu v rôznych súśažiach, 
sú za prvý stupeò Šimon Martiš, žiak 3. roèníka a za druhý stupeò Agáta Borco-
vanová, žiaèka 9. roèníka. 
 Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúś, že tento školský 
rok sa spravilo ve¾a užitoènej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ïakujem 
vám všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov ma ve¾mi tešia. Vážení pedagó-
govia, chcem vám vyjadriś svoju úctu a vïaku za vynaloženú prácu, ktorá je nároè-
ná, pohlcuje celého èloveka, berie ve¾a energie, ale aj pozitívne òou nabíja, pozná 
prehry aj víśazstvá, hnevá aj teší... My - uèitelia a vychovávatelia - stále dúfame, že 
v spolupráci s rodièmi to malé „zrnieèko“, ktoré do našich žiakov vkladáme, vyklíèi, 
vyrastie a pre ich prospech a prospech celej našej spoloènosti v budúcnosti zarodí 
dobro, lásku a poznanie... 
 V neposlednom rade chcem povedaś slová vïaky aj všetkým nepedagogickým 
pracovníkom, bez nich by chod školy nebol možný a všetci si ich prácu vážime.
 Nesmieme opomenúś ani nášho zriaïovate¾a - obecný úrad, pána starostu a poslan-
cov, ktorí sa k našej škole chovajú so záujmom a vychádzajú nám všestranne v ústrety.
 A závereèné poïakovanie patrí rodièom - ïakujeme všetkým, ktorí prejavujú o 
svoje deti záujem a svojou výchovou v rodine podporujú našu snahu vychovaś z detí 
a žiakov jedineèné osobnosti.
 Škola však nie je len o uèení sa. Som rád, že i tento rok sme sa zapojili do ZBERU 
PAPIERA, èím sme prispeli k ochrane našej prírody. Spolu sme nazbierali 3298 kg. 
Víśazné triedy si do svojho triedneho fondu pripísali finanènú èiastku (1. trieda - 52,95 
kg / 35 €, 2. trieda - 44,26 kg / 25 €, 7. trieda - 28,6 kg / 15 €) a najlepší „zberaèi 
- jednotlivci“ - Barborka Macejková (502 kg), Denisko Žovinec (373 kg) a Tomáško 
Kroèitý (315 kg) boli odmenení peknými vecnými cenami. Touto cestou sa chcem 
poïakovaś hlavne rodièom, žiakom a všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. 
Dúfam, že budúci školský rok budeme aspoò tak úspešný ako tento školský rok. 
 Pred nami máme dva mesiace prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, 
naèerpali novú silu a energiu, spoznali ve¾a zaujímavých ¾udí, miest a vecí na našej 
krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priate¾stvá a možno aj lásky, ktoré vás 
obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné slneèných dní.

  Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

Koniec školského roka 2016/2017

Dovidenia, milá škôlka,
my už nie sme malí.

Preè sú chvíle, keï sme všetci
poobede spali.

Nesmiete sa na nás hnevaś,
už nás èaká škola.

Utekajme, veï nás leto volá!

 Pod tento odkaz sa podpísali všetci škôlkari, ktorí tento rok opúšśajú mater-
skú školu. Prišli ako malièkí pred tromi, štyrmi rokmi - nechýbali ani slzièky. Dnes 
odchádzajú veselí, šikovní predškoláci, ktorí v septembri zasadnú do školských lavíc. 
 „Èas letí jak vtáci nedozerní,“ vraví Ladislav Novomeský v jednej zo svojich bás-
ní. Aj našim predškolákom ten èas rýchlo uletel. Keï nastupovali do MŠ boli ešte 
malièkí, niektorí s obavami a so strachom sa držali maminej náruèe. 
 Posledný deò školského roka 2016/2017 už tradiène patril našim predškolá-
kom, ktorí sa lúèili s materskou školou. Spolu s pani uèite¾kami si pripravili pre rodi-
èov pekný program, ktorý sa zaèal po príhovore pána riadite¾a, zástupkyne riadite¾a 
pre materskú školu a pána starostu. Súèasśou programu boli básnièky a pesnièky, 
ktoré potešili najmä rodièov. 
 Na záver si deti z rúk pána riadite¾a ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Mgr. Jozefa Pekaro-
vièa prevzali Osvedèenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  
 Ïakujeme pánovi starostovi Ing. Jánovi Križanovi, že prijal pozvanie detí na 
ich rozlúèku s materskou školou. Zároveò sa chceme touto cestou poïakovaś 
pánovi starostovi a aj celému obecnému zastupite¾stvu za vybudované priesto-
ry predškolskej triedy, v ktorej ako prví celý školský rok strávili títo predškoláci.
 Je èas otvoriś stránku ich ïalšej životnej etapy. Krok za krokom opúšśajú svoj 
bezstarostný svet hier. Prichádza èas, kedy odložia svoje hraèky a budú sa prispôso-
bovaś dôležitejším každodenným povinnostiam. 
 Živo si pamätáme uplakané tvárièky, ktoré boli odpútané z náruèia svojich rodièov 
do celkom cudzieho prostredia. Práve to nás nabádalo k tomu, aby toto prostredie 
bolo vytvorené srdcom, dušou a aby deśom pripomínalo rodinné prostredie. Preto 
pani uèite¾ky neraz nahrádzali deśom matky, ich ruky prechádzali po líèkach detí a utie-
rali im slzy. Tieto slzièky vyschli s pribúdajúcimi dòami, keï zistili, ako je im v materskej 
škole dobre, kde si našli kamarátov, zžili sa s prostredím. Pani uèite¾ky sa stali pre 
nich novým majákom, ktorý im vždy vysielal svetlo lásky a prijatia a so všetkou sna-
hou a obetou sa snažili z detí dostaś len to najlepšie. Ani sme sa nenazdali a z našich 
drobcov vyrástli krásne ve¾ké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. 

 Sme radi, že sme mohli byś súèasśou ich života a teraz už im želáme ve¾a 
úspechov v škole, samé jednotky, nové priate¾stvá a milú a láskavú pani uèite¾ku, 
ktorá ich bude viesś novou etapou ich života.   

  Mgr. Andrea Bartóková, zástupkyòa riadite¾a pre materskú školu

ROZLÚÈKA S PREDŠKOLÁKMI
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 Predposledný deò školského roka bol pre našich deviatakov ve¾mi výnimoè-
ný. Èakalo ich lúèenie so školou, žiakmi, uèite¾mi a mnou - triednou uèite¾kou.
 Deviataci nás privítali rozlúèkovou reèou, v ktorej vyjadrili svoje pocity, ktoré 
prežili v našej škole. Najskôr nám ukázali video „Šport v Beckove“ z piatej triedy 
pod vedením vtedajšieho triedneho uèite¾a Mgr. Teodora Kunšteka. Po òom 
nasledovalo koncoroèné video z deviateho roèníka s názvom „15 typov žiakov“, 
v ktorom sa predstavili všetci žiaci z triedy. Ukázali nám, ako sa dá školský život 
prežiś inak, ako sme bežne zvyknutí. Nechýbal tu smiech a pobavenie všetkých 
prítomných. 
 Po videách nasledovala pripravená fotodokumentácia zo školského živo-
ta, kde nám ukázali fotografie zo spoloèných výletov, akcií školy a spoloène 
prežitých chví¾ v škole. Pri poh¾ade na tieto zábery sa na tvárach objavil nielen 
smútok, ale i slzièky dojatia. Ako ten èas letí... 
 To najlepšie vedia iba ich rodièia, ktorí pri spomienke na to, ako ich prvýkrát 
priviedli do školy s obavou, ako si zvyknú v školských laviciach a o malý okamih 
už sa z nich stanú absolventi našej základnej školy. 
 Potom sa deviataci poïakovali uèite¾om a ostatnému personálu a ako vïa-
ku dostali od nich krásnu ružièku, èi malý darèek. Samozrejme, poïakovanie 
patrilo i mne, triednej uèite¾ke. Vyjadrili ho krásnymi slovami, ktoré ostanú hlbo-
ko v mojom srdci. 
 Bola to ve¾mi dobrá trieda, za ktorou mi bude ve¾mi ¾úto. Prežili sme spo-
lu skoro päś rokov a za tento èas máme na èo spomínaś. Èi už na menej prí-
jemné chvíle, kedy som im musela odovzdaś aj nieèo z tajov matematiky. 
Keïže matematika nebola ich silná stránka, nemali sme to vždy ¾ahké. Ale 
nevzdávala som to. V deviatom roèníku silno zabojovali a ukázali mi, že sa ju 
dokážu nauèiś, èoho výsledkom bolo aj úspešné zvládnutie TESTOVANIA 9. 
 No v našej pamäti sa vynoria najmä chvíle, ktoré sme prežili mimo vyuèova-
nia. A v tomto poslednom roèníku ich bolo naozaj dosś. Ve¾mi som si cenila ich 
tvorivosś, originálne nápady a ochotu byś nápomocní pri organizácii školských 
akcií. Za celý èas ich štúdia na tejto škole som nemusela riešiś žiadny závažný 
problém, a to hovorí za všetko.
 Pri tejto príležitosti deviataci slávnostne odhalili svoje tablo, ktoré bude 
zdobiś chodbu našej školy. Nechýbal tu, samozrejme, príhovor riadite¾a školy 

a nakoniec som sa im prihovorila i ja. Verím, že moji deviataci si odnesú krásne 
spomienky na roky prežité v našej škole. Z celého srdca im prajem úspešný 
štart na novej škole, aby dobre zapadli do nového kolektívu. To, èo znamenali 
jeden pre druhého, pochopia až potom, keï už nebudú spolu...
 Dúfam, že nezabudnú na svoju triedu zo základnej školy, naïalej sa budú 
stretávaś a spomínaś na to dobré, èo sme spolu prežili. 
 Po rozlúèke s deviatakmi bolo pre všetkých žiakov pripravené zmrzlinové 
osvieženie, ktoré v tento horúci deò všetkým padlo vhod.

Mgr. Anna Èièalová
 Absolventi Základnej školy Jozefa Miloslava Hurbana, Beckov è. 410, šk. 
rok 2016/2017: Júlia Babulicová, Peter Bandík, Sofia Betáková, Agáta Bor-
covanová, Adrián Filip, Magdalena Kippel, Patrik Kopèan, Gabriel Kováè, Ale-
xandra Kubánová, Michaela Kusendová, Soòa Pavlíková, Andrej Šprincl, Filip 
Šramatý, Natália Tyznerová, Ján Valoviè. 

Rozlúèka s deviatakmi

Úspechy našich žiakov
v šk. roku 2016/2017

 Tento školský rok v našej škole žiaci dosiahli ve¾mi pek-
né umiestnenia v súśažiach, ktoré sú uvedené v nasledujúcej 
tabu¾ke:
Názov súśaže - meno a priezvisko žiaka - trieda - umiestnenie 
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo,
- Rastislav Hyža, 7. trieda, 1. miesto;
Dejepisná olympiáda - okresné kolo
v kat. 8. roèníkov - Romana Gestingerová, 8. trieda, 3. miesto;
v kat. 9. roèníkov - Agáta Borcovanová, 9. trieda, 3. miesto;
     - Magdalena Kippel, 9. trieda, 4. miesto;
Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) - okr. kolo,
- Adriana Laura Vanková, 5. trieda, 1. miesto;
iBobor - celoslovenská on-line informatická súśaž, 
Rastislav Hyža, 7. trieda, 92% úspešnosś;
Simon Bartek, 7. trieda, 85% úspešnosś.
Testovanie 9 - 2017
Pri testovaní z matematiky sa darilo aj našim deviatakom. Per-
centuálna úspešnosś školy: 65,3%, percentuálna úspešnosś
v SR: 56,4%. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národ-
nému priemeru: 8,9%. Test 
najlepšie napísali: Magdale-
na Kippel 95%, Peter Bandík 
90%, Agáta Borcovanová 
90%, Patrik Kopèan 90%, 
Michaela Kusendová 90%. 
V okrese Nové Mesto nad 
Váhom sme dosiahli najlep-
šiu percentuálnu úspešnosś.
Viac ako peniaze
Žiaci 9. roèníka sa tento 
školský rok zapojili do vzde-
lávacieho programu Viac ako 
peniaze, ktorý bol zameraný 
na finanènú gramotnosś. Za 
úspešné absolvovanie tohto 
programu mali možnosś zís-
kaś certifikát. Z našich devi-
atakov sa ho podarilo získaś 
týmto žiakom: Magdalene 
Kippel, Andrejovi Šprinclovi 
a Natálii Tyznerovej.
 Ïakujeme všetkým žia-
kom za reprezentáciu školy.

Mgr. Anna Èièalová
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Vážené kolegyne, kolega, milí deviataci! 
 Sme deviataci! Tak dlho sme èakali na tento 
okamih! Koneène odídeme! No, práve ste zistili, 
že ste smutní. Lúèite sa so školou, ktorá vám ako-
by deväś rokov bola druhým domovom. Posledný-
krát tu pred nami stojíte plní ideálov a plánov do 
budúcnosti. 
 Urèite si ešte pamätáte, ako ste vkroèi-
li prvýkrát do tejto školy ohúrení jej ve¾kosśou, 
množstvom detí a chaosu. Pani uèite¾ky vás viedli 
roèníkmi a pomáhali vám získavaś nové vedomos-
ti. Od krivolakých èiarok až po roztrasené písme-
na abecedy. Po písmenách prišli nové slová a po 
nich vety, ktorými sa dnes snažíte vyjadriś vašu 
ve¾kú vïaku za našu námahu. Stáli sme nad vami, 
povzbudzovali vás, keï vám nieèo nevychádzalo. 
Ťažkými krokmi ste kráèali vpred. Napokon ste 
sa dostali na druhý stupeò. Prišli namáhavejšie 
predmety a s nimi aj noví uèitelia. Úlohy sa zdali 
śažšie, ale nakoniec ste ich zvládli s úsmevom. Aj 
keï ste ich niekedy nestíhali písaś doma, stali sa z 
nich prestávkové úlohy. No, napokon vaša i naša 
práca bola odmenená úspechom. 
 Ïakujete uèite¾om a rodièom, lebo vás 
spoloène dokázali nauèiś to pre život dôležité a 
vydržali to s vami. Ïakujete, že sme mali to¾ko 
trpezlivosti, ktorú ste nikdy nezabudli trošku pona-
pínaś. Ïakujete a zároveò prosíte o odpustenie... 

 O nejaký èas sa všetci rozídete inými smermi. 
Ko¾kí z vás sa ešte stretnú? Na to nik neodpo-
vie, pretože sami neviete, kam vás vietor zaveje. 
Vy¾akané deti, ktoré vstúpili do tejto školy budú 
odchádzaś ako sebavedomí mladí ¾udia. Prežili 
sme tu deväś rokov a to predsa nieèo znamená. 
Znamená to opustiś doterajší režim, svojich spo-
lužiakov, s ktorými ste prežili krásne chvíle, uèi-
te¾ov viac aj menej ob¾úbených a všetko to, èo 
patrí k školskému životu. No, minulosś prežitú v 
tejto škole vám nikto nevezme, ale budúcnosś 
vám nikto nedaruje. Musíte si ju vytvoriś vlastným 
úsilím, a preto sa musíte rozlúèiś. Odchádzate za 
tým, èo vám pripravil život. Zajtra sa definitívne 
prestanete nazývaś žiakmi... Stanete sa študentmi 
stredných škôl, pre každého z vás to bude ukon-
èenie jedného krásneho obdobia. Príde jeseò a 
vy sa postavíte na zaèiatok s novými spolužiakmi 
a uèite¾mi s oèakávaním a strachom ako v prvej 
triede... 
  Prajem vám, milí deviataci, v ïalšom študijnom, 
ale aj súkromnom živote len to najlepšie, aby sa 
vám splnili všetky vaše túžby a predsavzatia, aby 
všetko to, èo ste zažili doposia¾ bola jedna ve¾ká 
krásna šśastná spomienka.

  Mgr. Jozef Pekaroviè,
riadite¾ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana
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Spoloèenská kronika (júl - august)

NARODILI SA:  Jozef Novák, ml.

BLAHOŽELÁME 
50 rokov: Ernest Benko, Vladimír Pastírik, Dušan Šimko,
   Rudolf Šimko, Ján Vazovan, Stanislav Tupý
55 rokov: Bc. Marian Polák, Eva Juriková
60 rokov: Ivan Klinèúch, Milan Nožina, Štefan Pacek, Anna Reháková
65 rokov: Zuzana Gašparová, Peter Šimko
70 rokov: Eleonóra Mikušová, Jolana Prokopenská
75 rokov: Milan Bonèo, Ján Hubina, Jozef Tekula, Jozef Gašpar,
   Augustín Bandík
90 rokov: Ema Klinèúchová

ROZLÚÈILI SME SA: Ema Klinèúchová  AB

  Dòa 5. júna 2017 sa dožil vzácneho životného 
jubilea 70 rokov jeden z najlepších predstavite¾ov 
obce Beckov - Ing. Ján Turan. 
  Pred nástupom na stolièku predsedu MNV pra-
coval na JRD Beckov ako agronóm, kde si poèínal 
skvelo, vedel motivovaś kolektív pracovníkov a do 
prác na družstve zapájal pod¾a potreby spoloèen-
ské organizácie, ktorým pomoc vracal naturálne 
pri rôznych podujatiach. Po zvolení za predsedu 
MNV v roku 1986 naštartoval obec tým, že sa 
vybudovala väèšina vodovodnej siete s vodo-
jemom. Obecná prevádzka pracovala na plné 

obrátky. Vybudovala sa predajòa Jednoty, opravila sa stredná èasś Domova 
dôchodcov, škola. Zdravotné stredisko fungovalo bez závad. Spoloèenské 
organizácie pracovali ve¾mi dobre, aj futbal bol na vyššej úrovni. 
  Do ïalších rokov života bývalému predsedovi MNV želajú pevné zdravie, 
rodinnú pohodu priatelia, spolupracovníci, susedia, bývalí poslanci a všetci 
ostatní obèania obce. PH

BLAHOŽELANIE - ING. JÁN TURAN

  Oznamujeme èitate¾om Beckovských novín, 
že 26. júla 2017 opustil svojich blízkych Jiøí 
Foldyna, dlhoroèný spolutvorca Beckov-
ských novín. Ako grafik a fotograf bol pri ich 
vzniku v roku 1996 a spoluprácu ukonèil 
v roku 2014 zo zdravotných dôvodov.

 Posledná rozlúèka s manželom, otcom a sta-
rým otcom sa konala v sobotu 29. júla 2017 
v Trenèianskej Teplej. 

  V BN è. 2/2012, s. 15, sme uverejnili èlánok 
Blahoželáme Jiøímu Foldynovi.  DB

Smútoèné oznámenie

a) literatúra pre deti a mládež
Karen Kingsbury, Èas tancovaś, Advent - Orion 2017
Oldøich Brož, Alík a jazvec, Advent - Orion 2015;
Peter Matis, Zmysly zvierat - zrak, hmat, chuś, Advent - Orion 2013;
Peter Matis, Zmysly zvierat - sluch, èuch, Advent - Orion 2011;
Renata Kaminská a Pepa Popper, Filip v Jaskyni pokladov a ïalšie dobro-
družstvá, Advent - Orion 2009
Daniela Fischer a Martina Blašèáková, Filipove cestovate¾ské dobrodružs-
tvá, Advent - Orion 2016;
Viera Kubíèková, Abeceda múdra teta, Advent - Orion 2016
Daniela Nováková a ¼ubica Brezovická, Emka a lesné zvieratká,
Advent - Orion 2016; 
Renata Kaminská a Pepa Popper, Odvážni kamaráti, Advent - Orion 2012
Renata Kaminská a Pepa Popper, Odvážni kamaráti - ïalšie dobrodružstvá, 
Advent - Orion 2013;
Michal Fischer a Martina Blašèáková, Eli v Afrike - slonie dobrodružstvá, 
Advent - Orion 2017
Sara Pennypacker, Lišiak Pax, Stonožka 2017;
Anton Marec, Zlato pod Kriváòom, Mladé letá 1991; 
Vianoèná knižka, Mladé letá 1990;
Ota Hofman, Lucia, postrach ulice, Východoslovenské vydavate¾stvo 1989; 
Eve Buntingová, Boj o Zuzanu, Obzor 1993;
Zlata Dônèová, Agnesa a Tizian, Mladé letá 1972;
Enid Blytonová, Dvojèatá v druhom roèníku, Egmont; 
Milan Pávek, Trieda ako remeò, Východoslovenské vydavate¾stvo 1990;

b) krásna literatúra pre dospelých
Martina Monošová, Klišé, Marenèin PT 2015;
Juraj Èervenák, Vlk a dýka, Slovart 2017
Jana Pronská, Janièiarova žena, Slovenský spisovate¾ 2016;
Jana Pronská, Srdcom a meèom, Slovenský spisovate¾ 2017;
Táòa Keleová - Vasilková, Si ako slnko, IKAR 2016;
Táòa Keleová - Vasilková, Vône života, IKAR 2015
Táòa Keleová - Vasilková, Julinkina pekáreò, IKAR 2014;
Ján Štiavnický, Èas našich lások, Naše Vojsko 1989; 
Judith Michael, Podvody, Ikar 1994;
Maxim Matkin, Láska je chyba v programe,Slovart 2004; 
Bedra Plain, Utajené city, Gemini 1994; 
Daína Chavianová, Ostrov nekoneèných lások, Ikar 2008;
Svadobná noc, Tatran 1978; 
Ambroz Bierce, Mních a katova dcéra, Tatran 1974;
Eileen Goudgeová, Oddané sestry, Ikar 1993;
Stendhal, Èervený a èierny, Tatran 1973; 
Zlata Dônèová, Ondrejova krá¾ovná, Tatran 1977; 
Lisa Jewleová, Ralphov veèierok, Ikar 2011; 
Ihuoma Elechi Amadi, Z morských vån, Smena 1975; 
Iva Kuèerová, Muži, manželstvá a iné problémy, Motý¾ 2010;
Iva Kuèerová, Nevidím, nepoèujem, milujem, Motý¾ 2010;
Eve Berlinová, Hrana rozkoše, Ikar 2012; 
Benito Pérez Galdós, Benigma, Tatran 1974;
D.B. Hellmannová, Dve ženy, Ikar 1995;
George Eliotová, Mlyn na rieke, SPKK 1976;

c) spoloèenská literatúra
Hilda Holinová, Slovenská rodinná kuchárka, Ottovo nakladatelství 1999; 
Sviatoèné peèenie so Seditou, Directpress 2015; 
Stephen Weir, Dejiny plné omylov, Perfekt 2009;
Zora Mintalová - Zubercová, Tradície na Slovensku, Slovart 2015; 
Miloš Klátik, J.M. Hurban - prínos pre cirkev a národ, Tranoscius 2017;
Marian Kuffa, Kazate¾nica život, Kumran 2015;
Marian Kuffa, Maturita z lásky, Kumran 2016;
Michal Valent a kol., Medailóniky významných osobností ženského lekár-
stva na Slovensku, Herba 2016; 
Natália Petranská - Rolková, J. M. Hurban - prvý predseda SNR,
Kancelária NR SR, Bratislava 2017;
Svetozár Krno a kol., ¼udovít Štúr - Európan, národovec, reformátor,
Kancelária NR SR, Bratislava 2017.   DB

OBECNÁ KNIŽNICA V BECKOVE - NOVÉ KNIHY
(nadobudnuté darom alebo kúpou do 8. 8. 2017)

 V lete, 13. júla 2007, opustil svojich najbližších 
v 70. roku svojho života akademický sochár Karol 
Lacko, významný slovenský medailér. 
 Narodil sa 28. októbra 1938 v Novej Vsi nad 
Váhom, vyrastal s piatimi súrodencami v Beckove, 
kam sa jeho rodina presśahovala. Študoval v Bratisla-
ve na Strednej škole umeleckého priemyslu a Vyso-
kej škole výtvarných umení u prof. Rudolfa Pribiša. 
Pôsobil ako slobodný umelec v Bratislave. Zúèast-
òoval sa na výstavách doma aj v zahranièí, kde zís-
kal nieko¾ko ocenení. Okrem medailí a plakiet pre 
rôzne inštitúcie doma aj v zahranièí, realizoval èasś 
svojej vo¾nej sochárskej tvorby v Bratislave, Luèen-
ci, v Bzinciach pod Javorinou, v rakúskom Melku (pomník Obetiam fašizmu). 
V Beckove sa konal pred 20 rokmi pokus o vyhotovenie pomníka J.M. Hurba-
novi (19.3.1997 sa odhalila len maketa), no napriek snahám zo strany obce, 
cirkvi aj dedièov sa doposia¾ toto Lackovo dielo nepodarilo zrealizovaś v trvác-
nom materiáli. Karol Lacko na fotke Petra Ondrejovièa, 2006. DB

Karol Lacko - 10. výroèie úmrtia



    Svoje pekné jubileum, 70 rokov, oslá-
vil v kruhu najbližších 5. júna t. r. Hoci 
pochádza od  Vrbového, svoj domov aj 
s rodinou našiel pred 46 rokmi v Bec-
kove. Po skonèení Vysokej školy po¾no-
hospodárskej v Nitre v roku 1971 dostal 
miesto agronóma v tunajšom JRD. Prá-
cu v JRD vykonával do roku 1974, do 
zlúèenia beckovského družstva s kálnic-
kým. Potom sa zamestnal v št. podniku 
SLOVLIK, kde pracoval do roku 1986.

1. Pán Turan, èo vás motivovalo 
uchádzaś sa o funkciu predsedu 
MNV?
Ako obèan Beckova som sa zaujímal 

o dianie v obci, poèúval som reptanie obyvate¾ov, nespokojných so stavom 
v obci. Otázky obèanov - dokedy budeme chodiś nakupovaś do starých 
búd, v Kálnici už majú nový obchod - do kedy sa budeme brodiś v blate - je 
normálne, aby sa v triedach uèilo a na chodbe prebiehal telocvik - môžeme 
žiadaś obèanov, aby nepolievali vodou z obecného vodovodu - a podobné, 
rezonovali aj u mòa. Boli to problémy obce, zameškané veci, o ktorých sa 
dobre vedelo a ktoré bolo treba urýchlene riešiś. Najlepším spôsobom bolo 
prijaś funkciu predsedu MNV. Stalo sa, predsedom MNV som bol jedno 
funkèné obdobie poèas rokov 1986 - 1990. Ve¾mi dobre som vedel, èo tre-
ba riešiś, ale problémom bolo rozhodnúś sa, èo bude prvé. Na škodu veci 
bolo tiež, že odchádzajúci predseda MNV nezanechal žiadnu projekènú 
pripravenosś. Ale názory obèanov boli jasné, nechceli dlhšie èakaś na veci, 
ktoré iné obce už dávno mali alebo ich práve riešili. 

2. Problémy obèanov, resp. ich riešenie, sa stali vašim volebným 
programom.
Najdôležitejšia bola pitná voda. Pre vyriešenie otázky s pitnou vodou bolo 
treba vybudovaś vodojem o objeme 500 m2 s potrubím na prívod vody, 
vrátane prípojok k rodinným domom, zo zdroja v parku a ïalšie potrubie 
na odtok vody z vodojemu do spotrebite¾ského potrubia. Neoddelite¾nou 
súèasśou bola spevnená komunikácia k vodojemu. Stavbu realizovali pra-
covníci prevádzky MNV. Súèasne boli v Ostredkoch vyhotovené dva vrty, 
na ktoré sa uvažovalo napojiś aj Beckov, ale, žia¾, neuskutoènilo sa to, stále 
sa využíva vodný zdroj v miestnom parku. 

3. V obci boli predajne potravín, textilu a zmiešaného tovaru sústre-
dené v starej budove Jednoty.
Keïže v rozpoète Jednoty - spotrebného družstva v Trenèíne sa neuvažo-
valo s výstavbou predajne potravín v Beckove, zaèalo sa s rekonštruova-
ním starých priestorov v strede obce (dnešné Zhorenisko). Až dodatoène 
boli získané finanèné prostriedky z vedenia Jednoty v Bratislave (na èom 
mal významný podiel Ing. Turan - pozn. DB) na výstavbu predajne potravín 
a mäsa v obci. Jej výstavbu zabezpeèila stavebná skupina z JRD Kálnica 
- Beckov a slúži obèanom dodnes. 

4. Lepšie èasy prišli aj pre základnú školu - zaèalo sa s výstavbou 
telocviène.
Zaèali sa výkopové práce pod telocvièòu - po tridsiatich rokoch od postave-
nia školy sa sen o samostatnej telocvièni stával skutoènosśou. 

5. V obci sa uskutoènili aj ïalšie diela.
Vybudovala sa ulica Veterná, vymenila sa strešná krytina na základnej ško-
le, vykonali sa niektoré  stavebné práce v interiéri zdravotného strediska 
pod¾a požiadaviek OÚNZ v Trenèíne a mnohé ïalšie. 
Spoloèenské organizácie pracovali ve¾mi dobre, do života obce sa zapájali 
najmä záhradkári zo SZZ, ktorí boli ve¾mi aktívni pri jarnom upratovaní parku 
a verejných priestranstiev v obci, pri zve¾aïovaní obci napomáhali futbalisti, 
požiarnici, èlenky SZŽ.  Pre svojho nástupcu vo funkcii som zaèal s projek-
tovou prípravou Domu smútku a futbalového štadióna... 

6. Pán Turan, odkia¾ obec získavala peniaze na svoje stavebné akti-
vity?
Peniaze na akcie boli pride¾ované z rozpoètu ONV v Trenèíne, konkrétne 
na vodojem 3.900.000 Kès, na Veternú ulicu 700.000 Kès. Všetky penia-
ze obce získavali pod¾a možností a šikovnosti predsedu MNV, ktorý doká-
zal chodiś po úradoch a neèakaś, až mu ich niekto donesie. 

7. Najdôležitejší však boli ¾udia, bez ich obetavosti a pracovného 
nasadenia by sa veci neuskutoènili. O koho ste sa mohli oprieś pri 

konkrétnych akciách?
Za najväèšiu akciu považujem vybudovanie vodojemu, ktorého výstavbu 
zabezpeèovala prevádzka MNV na èele s jej vedúcim Jankom Striežencom. 
Ïalej by som chcel spomenúś Štefana Vazovana, ktorý ako stavbyvedú-
ci organizoval celý chod vybudovania vodojemu od prvého výkopu až po 
koneèné napustenie vodou. Spomeniem aj Tonka Straku, ktorý ako bag-
rista realizoval všetky výkopové práce na vodojeme a pod¾a potreby aj na 
ostatných akciách. 
S výstavbou telocviène sa zaèalo uvažovaś až potom, keï ma riadite¾ školy 
Jožko Baranèík pozval do školy, aby som sa konkrétne presvedèil, ako to 
v skutoènosti prebieha, keï je telocvik na chodbe a vyuèovanie v triedach. 
Bol to podnet, ktorý viedol k výstavbe telocviène. 

8. Zapísali ste sa do vedomia Beckovèanov ako schopný predseda 
MNV, mnohí ¾udia na vás dodnes nedajú dopustiś. Èím to bolo?
 ¼udia ma poznali už z práce agronóma v JRD Beckov a pokraèovanie 
bolo vo funkcii predsedu MNV. Snažil som sa splniś tie úlohy, pre ktoré som 
kandidoval, uskutoèòovaś to, èo som si predsavzal, hoci to nebola ¾ahká 
úloha. Myslím, že som pre túto obec èosi dokázal. Je pravda, že niekedy 
som jednal èi vystupoval tvrdo a nekompromisne, ale bolo to treba, aby sa 
splnili vytýèené ciele.  
 Treba spomenúś pochopenie a pomoc niektorých obèanov, za èo im pat-
rí moja ve¾ká vïaka. 
 Po zmene, ktorú priniesol november 1989, došlo k zmenám aj v samo-
správe miest a obcí. Ing. Turan sa nových volieb nezúèastnil, ale zamestnal 
sa na Daòovom úrade v Novom Meste nad Váhom, kde pracoval až do 
penzie. Dnes si užíva dôchodok - spoloène s manželkou a raduje sa z detí 
a vnúèat. (Fotografie poskytol Ing. J. Turan)

  Za rozhovor ïakuje Mgr. D. Badžgoòová.

Jubileum posledného predsedu MNV - Ing. Ján Turan
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Práce na výstavbe vodojemu. 

(dokonèenie zo str. 2)
školy o vysvetlenie nevyèerpania transferu 3500 eur na školu v prírode do termí-
nu 8. 9. 2017.
uz. è. 279/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo udelenie Ceny obce p. Anne 
Klèovskej, trvale bytom Beckov è.405, za aktívnu úèasś v boji proti fašizmu poèas 
druhej svetovej vojny.
uz. è. 280/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo udelenie Èestného obèian-
stva manželom PhDr. Pavlovi Dvoøákovi a PhDr. Daniele Dvoøákovej, DrSc., bytom 
Budmerice, za dlhodobé sprístupòovanie dejín obce a jej propagáciu v regióne.
uz. è. 281/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie návrhy na udelenie 
Ceny starostu obce p. Štefanovi Opatovi a Emílii Hladkej a PhDr. Jozefovi Karlí-
kovi.
uz. è. 282/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu 
poslanca p. Petra Žovinca zo dòa 13. 7. 2017.
uz. è. 283/2017 - OZ súhlasí s rozšírením nájmu nebytových priestorov o výme-
ru 14,6 m2 od 1. 8. 2017 pre Hrad Beckov, záujmové združenie PO za podmie-
nok, ktoré boli schválené v Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dòa 1. 
6. 2012.
uz. è. 284/2017 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zabezpeèiś 
informáciu o cene meraèov rýchlosti a ich dostupnosti na ïalšie zasadnutie 
obecného zastupite¾stva.    Spracovala: A. Benková
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 Stretnutia sú rôzne, priate¾ské, rodinné, neèakané – v èase od 18. do 20. 
augusta som prežil všetky. 
 Mal som radosś, keï v piatok 18. augusta vo veèerných hodinách pri pre-
mietaní v parku sa zišlo to¾ko mojich rodákov, ktorí mi prajú a aj sa zaujímajú o 
moje poèínanie na cestách. Teším sa, ak môžem práve v srdci Beckova pod 
hradom a skalou prezentovaś nieèo zaujímavé. Atmosféra Beckovského parku 
je jedineèná. Moje premietanie zo sveta sa natiahlo do neskorých hodín. Teplá 
letná noc nikoho nesúrila domov. Tešil som sa na toto premietanie doma, aj keï 
èasto premietam na omnoho väèších pódiách na rôznych festivaloch. Noc pred 
sobotou som pritom bojoval o holý život v búrke a tme v stene Kežmarského štítu 
v Tatrách.   
 V nede¾u odpoludnia ma zastavila pani Bubeníková s pozvaním, ktoré sa 
nedalo odmietnuś: „Èakám Dvoøákovcov, mám napeèený koláè, tak príï“. Nechal 
som sa „uhovoriś“ a okrem mòa bol pozvaný aj náš kastelán Rudo Reif. Posede-
nie s Dvoøákovcami v prítomnosti tety Bubeníkovej a kastelána ma obohatilo o 
mnoho zaujímavých postrehov. Z knihy Rytier a jeho krá¾ som sa už pred rokmi 
dozvedel tak ve¾a o histórii Uhorska cez pánov z Beckova,  Stiborovcov, pravej 
ruky Žigmunda Luxemburského, naj-
významnejšieho cisára v našich stre-
dovekých dejinách. A tiež o význame 
Beckova a jeho významných deja-
te¾ov odvtedy až do dnešných èias. 
Od kastelána zas o chode hradu
a tiež priebehu rekonštrukcií. 
 Je šśastie pre Beckov, že oni,
a nielen oni, zo svojich pozícií dvíhajú 
povedomie nás obyèajných Beckova-
nov o našej rodnej hrudi. Veï máme 
byś na èo hrdí. Ja teda som. 
 Prajeme našim èestným obèa-
nom manželom Dvoøákovcom ve¾a 
zdravia, nech odhalia ve¾a nového o 
našich dejinách a sprostredkujú nám 
pútavou formou literatúry faktu nové 
skutoènosti. Ïakujem a skláòam sa 
pred ich prínosom pre celé Sloven-
sko.    Peter Ondrejoviè 

Stretnutia na Dòoch obce

 Obec Prietrž sa nachádza v okrese Senica. Z roku 1262 je prvá písomná 
správa o nej. Zaznamenaná je pod menom Petrus. Èím je pre nás významná táto 
obec so 708 obyvate¾mi? V roku 1840 až 1895 v Prietrži pôsobil evanjelický farár 
Ladislav Paulíny (1815 - 1906). Bol blízkym spolupracovníkom a priate¾om vod-
cu povstania rokov 1848 - 1849 Jozefa Miloslava Hurbana. Neraz, keï mu hrozi-
lo nebezpeèie, tu našiel úkryt a bezpeèie. I tento rok, keï si pripomíname 200. 
výroèie Hurbanovho narodenia, treba spomenúś i takých odvážnych ¾udí, ako bol 
farár Paulíny. ¼P

Hurbanov úkryt
 Po zaèatí septembrového povstania v roku 1848 Myjavèania a Brezova-
nia boli zapálení za Hurbana. Piešśany sa k povstaniu nezapojili. Po poèia-
toèných úspechoch hurbanovcov rakúska vláda poslala na jeho potlaèenie 
asi 8000 vojakov a gardistov. Maïarskí gardisti zatlaèili povstalcov na Mora-
vu. Obetami represálií gardistov boli dvaja slovenskí študenti Karol Holuby 
a Viliam Šulek. Boli popravení v Èerveníku pri Hlohovci. Udalosti naberajú 
na intenzite, Maïari sa búria proti rakúskej vláde. Považie od Trenèína po 
Leopoldov ovládal generál Šimuniè so svojím vojskom. Leopoldov zase 
košútovci. Rakúska vláda sa snažila vzniknutú situáciu riešiś. Prichádza rus-
ká cárska armáda, v okolí Piešśan táborí generál Paskieviè s kozákmi. Èasy 
sú búrlivé, no napriek tomu vodca všetkých bojových akcií, Jozef Miloslav 
Hurban, má ve¾kú odvahu, keï prichádza do Piešśanských kúpe¾ov. Chce 
si oddýchnuś a zotaviś sa. Je zaèiatok septembra 1849, jeho pobyt je skôr 
pracovný ako oddychový. Prichádzajú za ním ¾udia z okolia a prosia ho 
o radu a pomoc. No i napriek tomu sa chce lieèiś. Nenávidený Maïarmi ani 
tu nie si je istý životom. Je prenasledovaný piešśanským grófom Oèkajom. 
Preto má Hurban osobnú stráž z radov dobrovo¾níkov. Iste to bolo nezvyk-
lé v tej dobe, ale po parkoch a ulièkách Piešśan sa prechádzal Hurban 
s neodmyslite¾nou fajoèkou a za ním ako tieò jeho osobný strážca. No i tak 
si pobyt skrátil. Odchádza s obavami o svoj život. Tento pobyt sa málo spo-
mína a jeho meno nesie jedna z piešśanských ulíc - Hurbanova ulica.   

¼P

Hurban v Piešśanoch

 Od 24. do 28. 7. 2017 sme na beckovskej evanjelickej fare mali 
v poradí už 6. denný biblický tábor. Náš tábor niesol názov Vitajte v auto-
škole! Celý týždeò sme sa s deśmi zoznamovali s dopravnými znaèkami, 
ktoré vždy predstavovali nejaký príbeh z Biblie. Vraveli sme si napríklad 
príbeh o márnotratnom synovi, ktorý sa vo svojom živote dostal do sle-
pej ulice a musel prehodnotiś svoj život. Príbehy nám vraveli o tom, 
že Pán Boh nás miluje, stará sa o nás, chráni a vedie nás. A vraveli aj 
o tom, že my, ¾udia, sme hriešni a že cestou k Pánu Bohu nie sú dobré 
skutky, ale jedinou cestou k Nemu je Pán Ježiš Kristus.
 Tento rok sa tábora zúèastnilo 20 detí, èo je doterajší 
rekord. Spoloène sme ráno hrávali hry alebo mali rannú 
rozcvièku. Doobeda sme si rozprávali príbehy z Biblie, 
spievali piesne o Pánu Bohu. Tento rok sme na tvorivých 
dielòach s dievèatami vyrábali svietniky, domèeky, použí-
vali sme servítkovú metódu. Dievèatá tento rok, okrem 
tvorivých dielní, nacvièovali každý deò tanèek s Radkou, 
ktorý v piatok predviedli rodièom. Chlapci vyrábali formule 
a brnenie vojaka. 
 Po obede sme súśažili v troch súśažných tímoch - Žlté 
taxíky, Boží cestovatelia a Swageri. Tento rok sme súśažili 
na Beckovskom hrade, v parku, na ihrisku a v okolí fary. 
Po hre sme mali olovrant a vo¾ný program. 
 Vo štvrtok sme si s deśmi predåžili pobyt na fare 
a naveèer sme pozerali spoloène rozprávku Autá a pochut-
návali si na pizzi. V piatok sme tábor zakonèili spoloène 
s rodièmi, deti si pre nich pripravili závereèný program 

a pripravili pohostenie. Prežili sme krásny týždeò. 
 V prvom rade naša vïaka patrí Pánu Bohu za to, že nám dal podmienky 
na vykonanie tohto tábora, na ktorom sme prežili krásny a požehnaný èas s 
deśmi. Vïaka Mu patrí aj za ochranu všetkých táborníkov.
 A zároveò chceme poïakovaś všetkým dievèatám - Aïke a Miške, 
Anenke, Miške, Zuzke a Tánke, ktoré celý týždeò dozerali na deti, pripravili 
im množstvo aktivít a súśaží a taktiež zvesś Božieho slova, ktorá je na takom-
to tábore neodmyslite¾ná.      T. Filipová

Vitajte v autoškole! Denný biblický tábor evanjelickej cirkvi a. v.

Spomienková slávnosś v Hlbokom
 Obec Hlboké, Trnavský samosprávny kraj, Evanjelická cirkev a. v. 
na Slovensku, Záhorské osvetové stredisko Senica, Záhorské múzeum 
Skalica pozývajú obèanov Beckova na Spomienkovú slávnosś a odha-
lenie pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana k jeho 200. výroèiu 
narodenia do Hlbokého dòa 17. septembra 2017 (nede¾a).

Program 
10,00 - Slávnostné služby Božie v ev. kostole
11,45 - Slávnosś pri Mohyle J.M. Hurbana
12,30 - Slávnostné odhalenie Pamätnej tabule na Pamätnej izbe
  J.M. Hurbana
14,00 - Kultúrny program v KD: literárno-hudobná kompozícia Pies-
ne nateraz, Hlboké slovo z Hlbokého - umelecké slovo Juraj Sarvaš, 
spev Danubius Octet Singers, dirigent Daniel Simandl; vystúpenie FS 
Devín.
 Záujemcovia sa môžu prihlásiś na Obecnom úrade v Beckove 
alebo u Lenky Martišovej po SB, obec zabezpeèí autobus.   DB



 Mgr. Dušan Vaòko prišiel do Beckova k
1. septembru 2015 na vo¾né miesto farára na 
ev. fare a slúžil ako námestný farár do júla 2017. 
Takmer dva roky, napokon, ešte pred septemb-
rom 2015 obèas zastupoval na službách Božích. 
Po skonèení bohosloveckej fakulty v Bratislave 
zaèínal ako kaplán v Luèenci, potom v Trenèí-
ne a do Beckova prišiel ako farár. V BN sme ho 
predstavili v èísle 6/2015, s. 11. V súèasnosti 
pôsobí ako zborový farár v CZ Košeca, pod ktorú 
patria Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica 
a pri¾ahlé obce. Èlenovia CZ sú šśastní, po dlh-
šom èase majú svojho farára a môžu sa tešiś na 
spoloèné dielo, ktoré ich èaká.
 Pán farár, za pomerne krátky èas práce 
v našom CZ ste tu zanechali ve¾a dobrého, 
nielen duchovné príhovory na nede¾ných 
bohoslužbách èi svadbách, krstoch alebo 
pohreboch, ale aj kúsoèek svojho ja pri každo-
dennom kontakte s ¾uïmi, pri rozhovoroch, 
návštevách, stretnutiach. Nezabudnute¾ným 
ste sa stali pri oslavách 200. výroèia narodenia 
J.M. Hurbana, nášho rodáka a vášho kolegu 
farára. Cez štúdium jeho života a diela ste lep-
šie pochopili nielen jeho dobu, ale aj tú našu, 
keïže zápas dobra a zla prebieha neustále. 
Spýtam sa, èím vás pobyt v beckovskom CZ 
obohatil a, prípadne, èo vám vzal?
 V prvom rade ïakujem za oslovenie a mož-
nosś sa ešte prihovoriś obèanom Beckova 
a bývalým cirkevníkom. Som rád, že som v Bec-
kove bol. Aj keï sa to niekomu môže zdaś krát-
ko, za takmer dva roky sa môže staś toho ve¾a. 
S manželkou sme za tie dva roky našli v Beckove 
a Kálnici ve¾a dobrých ¾udí, s ktorými sme sa mali 
o èom porozprávaś, tiež na mládeži vznikli dobré 
vzśahy a chýbajú mi aj žiaci zo školy a besiedky. 
A kvôli týmto aspektom sa odchádzalo śažko. 
A èím ma èas strávený na farárskom mieste v CZ 
Beckov obohatil? Ako som už spomenul, nový-
mi vzśahmi. Napokon, tie si odnášam z každého 
miesta, kde som pôsobil. Doteraz som v kontak-
te s niektorými cirkevníkmi z Luèenca, Trenèína 
a, samozrejme, aj Beckova a Kálnice. Ako som 
spomenul aj na rozlúèkových Službách Božích: 
„nosím vás v srdci všetkých“. To napísal apoštol 
Pavel v Liste Filipským 1, 7. Aj keï poèas môjho 

pôsobenia boli aj lepšie, aj horšie chvíle, veï tak 
to v živote beží, mám na pôsobenie v Beckove 
pekné spomienky. A preto ïakujem za všetko, 
èo som od ¾udí dobrej vôle v Beckove aj  Kálni-
ci prijal, ve¾mi si to vážim. Mám rád históriu a to 
miesto dýcha históriou. Rád som vybehol na hrad 
pokochaś sa výh¾adom na okolitú malebnú kraji-
nu, s manželkou sme radi chodievali na výlet na 
Javorinu, na prechádzku po náuènom chodníku 
J. M. Hurbana a následne vèelárskom chodníku, 
èi hviezdicový výstup na Ostrý vrch, to všetko vo 
mne zachovalo hlbokú stopu a krásne spomien-
ky. A 200. výroèie narodenia J. M. Hurbana, to 
bola pre mòa výzva. Táto udalosś ma v Beckove 
zastihla a pre mòa to znamenalo aj zodpoved-
nosś, ale aj ve¾ký zážitok. Donútila ma táto milá 
príležitosś zaèaś sa zaujímaś o osobnosś J. M. 
Hurbana. To bola pre mòa priorita, vedieś èo naj-
viac o osobnosti, ktorá sa narodila a vyrastala na 
mieste, kde som v tom èase žil a pôsobil. A zno-
vu som v sebe aj vïaka týmto oslavám objavil 
zá¾ubu v histórii. Štúdium Hurbanovho života mi 
dalo naozaj ve¾a. Dokonca to došlo až tak ïale-
ko, že si urèite niektorí s úsmevom spomínajú, 
ako som sa s Hurbanom v duchu aj telesne na 
pár mesiacov stotožnil. K týmto oslavám musím 
ešte povedaś, že najväèšiu zásluhu má na nich 
pán starosta, ktorý zvolával prípravný výbor a sta-
rostlivo pripravoval všetko potrebné, èo sa osláv 
týkalo. A musel by som tu spomenúś mnohých 
ïalších, bez ktorých by tieto oslavy neboli také, 
aké boli. Tu naozaj bolo vidno, že keï každý pri-
loží ruku k dielu, vznikne krásna vec, z ktorej sa 
potom tešia všetci. A najväèšia vïaka patrí Pánu 
Bohu, ktorý mení aj predpoveï poèasia a daroval 
nám na oslavách krásne poèasie. Keï sa však 
pozriem na moje pôsobenie, a to nie len v Bec-
kove, ale aj všade pred tým, tak mám pocit, že 
èím dlhšie som v službe, tým viac som presved-
èený o tom, že žijeme v komplikovanej dobe a že 
situácia nielen vo svete, ale aj v cirkvi je zložitá. 
Veï cirkev je tiež vo svete. Štúdium Hurbanovej 
doby mi ukázalo, že to nie je žiadne nóvum. A tak, 
zrejme, kým budeme poznaèení hriechom, budú 
medzi¾udské vzśahy obèas èi èasto narušené, 
pretože som presvedèený, že je to práve o med-
zi¾udských vzśahoch. A preto sa modlime a rob-
me všetko preto, aby sme hriech s Božou pomo-
cou vedeli premáhaś. To aj Hurban vedel, a preto 
sa ve¾a modlil za cirkev a spoloènosś a následne 
konal. Ako farár v Beckove som sa zameriaval 
najmä na zvesś Božieho slova. Tak vnímam moje 
farárske poslanie. Verím, že Pán Boh ma povolal 
v prvom rade, aby som hlásal Jeho slovo, ktoré 
mení ¾udské srdcia a je ako dvojseèný meè, no 
najmä je pravdou. Snažím sa byś v svojej službe 
v prvom rade kazate¾om, priblížiś ¾uïom Písmo 
sväté. A mal som dobrých poslucháèov, ktorí 
èasto neboli len poslucháèmi, ale tiež èinite¾-
mi slova. Priznávam, že som len èlovek a mám 
mnoho chýb. Aj v CZ Beckov som urèite poèas 
môjho pôsobenia robil chyby a verím, že mi ich 
bývalí cirkevníci odpustili. Ïalšia otázka bola, že 
èo mi pobyt v beckovskom CZ vzal. Snažím sa 
na život pozeraś pozitívne, a preto prepáète, že 
neodpoviem na túto otázku. Ak mi nieèo aj vzal, 
tak som na to už zabudol. V modernom preklade 
Novej zmluvy sa v Hymne lásky píše, že „nespo-
mína na krivdy,“ a tak sa chcem držaś týchto slov. 
Aj keï  situácia v CZ Beckov nebola jednodu-
chá, som rád, že som v òom bol. Verím, že to 
bolo v Božom pláne, aby ma zocelil a aby som 
nabral skúsenosti. Tu v novom cirkevnom zbore 
sa ma už niekto spýtal, že èo to mám za odznak 

na saku. Je to odznak J. M. Hurbana, ktorý som 
dostal v Beckove na oslavách. Nosím ho naïalej 
s hrdosśou a mne tento odznak pripomína stále 
všetko to krásne, èo som v Beckove zažil. Veï 
Hurban ma nielen motivoval k štúdiu histórie, ale 
tiež k tvorivosti v oblasti poézie, hudby a umenia. 
V tomto chcem pokraèovaś aj v novom cirkevnom 
zbore a vlastne všade, kde budem.

Tvorte a nehanbite sa za to,
že ¾uïmi ste, èo v sebe nájdu zlato.

Pán Boh stvoril svet prekrásny,
On nám dáva do sàdc i krásne sny.

Nech sú vždy od Neho,
a my nech snívaś ich vieme.
Nech tvoríme vždy s nehou,

nech zhmotníme to, o èom snívame.

 Prajem všetkým vám, milí èitatelia, aby ste 
boli šśastní, aby sa vám splnili sny a aby ste 
v svojom živote nachádzali Pána Boha, ktorý je 
láskou!
 Na novom mieste vám želáme požehna-
ný a šśastný život a v službe ve¾a ochotných 
a nápomocných ¾udí.  
 Ïakujem ve¾mi pekne aj za vaše prianie!  DB
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Dva roky v Beckove - Rozlúèili sme sa s Dušanom Vaòkom

Ty, Beckov, to mesteèko pod hradom, 
èo pýšiš sa krásnym poh¾adom.
V tvojom lone mnohí sa zrodili, 
èo venèek slávy životom ti uvili.

Ty, hrad beckovský, èo na brale
hrdo strážiš to údolie nemalé.
Pod tvojimi pevnými hradbami

svet prešiel mnohými zmenami. 

Ty len stojíš ticho a prizeráš
ako nemý svedok stály náš, 
ako orol v hniezde vysokom,

tam, nad tým mesteèkom Beckovom. 

V Beckove 28. 3. 2017
 Dušan Vaòko

Báseò o Beckove

 Médiá priniesli 6. 7. 2017 správu o posla-
neckom návrhu zákona, v prípade ktorého 
schválenia sa od budúceho roka bude ude¾o-
vaś 1. mája Štátna cena Alexandra Dubèeka 
a 1. septembra Štátna cena Jozefa Milosla-
va Hurbana. Hurbanovu cenu by odovzdával 
predseda parlamentu obèanom za ich mimo-
riadne zásluhy, výsledky práce v oblasti legis-
latívy, rozvoja demokracie a ústavnosti na Slo-
vensku. Cena bude podporená aj finanènou 
odmenou. DB

Hurbanova cena



Svätá Margita volá žencov do žita. 
Margita trhá prvé hrušky - margitky. 
Na svätého Ignáca leto sa obracia. 
Aký je august na zaèiatku, taký bude až do konca.
Keï august páli, bude páliś aj víno. 
V auguste ve¾ké rosy zvestujú pekné èasy.   ¼P

 Starostlivosś o záhradu so sebou poèas roka 
prináša množstvo zeleného záhradného odpa-
du. Èasto sa stáva, že ho obyvatelia vyhadzujú do 
kontajnera, iní ho spa¾ujú a znepríjemòujú tak život 
susedom v okolí. Ak nám záleží na prírode a život-
nom prostredí, je tu jednoduchý a overený spôsob 
na správne využitie odpadu: premeniś ho na kvalitné 
hnojivo. A vtedy je reè o kompostovaní.
 Vyrobiś kvalitný kompost v priebehu nieko¾kých 
mesiacov nie je nemožné. Dôležité je, aby užitoèné 
baktérie a pôdne organizmy mali pre svoj život vhod-
né podmienky. Pre urýchlenie rozkladu zeleného 
odpadu je dôležitý správny výber kompostéra. Jeho 
výhodou je ochrana biomasy pred nástrahami poèa-
sia. Poèas dažïa bráni vyplavovaniu živín a naopak, 
v teplých a veterných dòoch zabraòuje vysychaniu 
kompostu.
Výber správneho miesta
 Pri domácom kompostovaní neexistujú takmer 
žiadne legislatívne obmedzenia. Pri zakladaní kom-
postu sa však odporúèa zoh¾adniś niektoré zásady a 
pravidlá overené v praxi.
Kompostér umiestnite tak, aby:
* bol na vašom pozemku alebo aby ste mali súhlas 
vlastníka pozemku,
* nebol v blízkosti zdroja pitnej vody ani v záplavo-
vom území,
* bol umiestnený priamo na povrchu zeme: pre zlep-
šenie prístupu mikroorganizmov a pôdnych orga-
nizmov ku kompostovanému materiálu je potrebné 
zabezpeèiś priamy kontakt so zemou,
* nebol vzdialený od zdroja biologického odpa-
du a prístup k nemu bol pohodlný aj za daždivého 
poèasia,
* nebol vystavený celodennému priamemu slnku 
(lepší je polotieò),
* ste mali dostatoèný priestor okolo zásobníka na 
manipuláciu s náradím.
Èo všetko možno zužitkovaś
 Do kvalitného kompostu môžete pridaś sko-

ro všetky organické odpady z dvora, záhrady aj 
domácnosti. Ideálna je èo najrôznorodejšia zmes 
materiálov. 
 Vhodné suroviny na kompostovanie sú: tráva, 
lístie, seno, slama, burina, hnoj, trus, piliny, drev-
ná štiepka, káva, èaj, podrvené škrupiny z vajec 
atï. Zvyšky varených jedál sa odporúèa dávaś 
len v malých množstvách. Zmiešajte ich s väèším 
množstvom suchého materiálu. 
 Do kompostu nepatria: zvyšky mäsa, ryby, 
mlieène výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z 
drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené 
zvyšky atï. Dôležitá je èo najjemnejšia štruktúra 
materiálu. Výdatne vám pomôže kosaèka so zber-
ným košom, ktorá dokáže rozdrobiś aj popadané 
lístie a taktiež záhradný štiepkovaè na odrezané 
konáre zo stromov a kríkov.
Základné podmienky kompostovania
 Pravidlom úspešného priebehu  kompostovania 
je rôznorodá skladba materiálov, optimálna vlhkosś 
a dostatok vzduchu.
1. Ve¾kosś a skladba materiálov
 Pri śažšie rozložite¾ných materiáloch (uhlíka-
tých), ako sú drevo, tvrdšie èasti zeleniny èi ston-
ky starších rastlín platí základné pravidlo, že èím 
sú èastice menšie, tým rýchlejšie sa skompostujú. 
Ideálne je využiś záhradný drviè. Mäkké šśavna-
té materiály (dusíkaté) ako hnoj, pokosená tráva, 
kuchynský bioodpad sú ¾ahko rozložite¾né, tiež je 
potrebné ich zmenšovaś. Dobrý rozklad  zabezpe-
èí vyvážené miešanie materiálov. Platí, že dusíkaté 
materiály musíme zmiešavaś s uhlíkatými a ich obje-
mový pomer by sa mal približovaś k 1:1.
2. Prístup vzduchu a vody
 Užitoèné baktérie a pôdne organizmy, ktoré sa 
starajú o rozklad zeleného odpadu potrebujú okrem 
živín aj neustály prísun vzduchu a dostatok vlhkosti. 
Ak im dokážete zabezpeèiś vyváženú kombináciu, 
zaènú sa množiś rýchlym tempom. Aj tu platí, že èím 
menšie èastice odpadu do kompostu dáte, tým sa 

skôr skompostujú. Platí však aj pravidlo, že èím sú 
èastice menšie, tým je medzi nimi menej dutiniek, 
kde sa môže udržaś vzduch. Bez neho kompost iba 
hnije a zapácha. Preto je potrebné masu z èasu na 
èas prevzdušniś pomocou aerátora (prekopávaèa) 
kompostu.
3. Správna vlhkosś
 Ïalšou podmienkou dobrého kompostovania 
je správna vlhkosś. Nedostatok vlhkosti spoma¾uje 
až zastavuje proces rozkladu, naopak nadmerná 
vlhkosś spôsobuje nežiadúci hnilobný proces. Do 
uzavretého kompostéra sa bez vašej pomoci voda 
nedostane, preto je dôležité správnu vlhkosś kont-
rolovaś a v prípade potreby ju doplniś poliatím, prí-
padne znížiś pridaním suchých materiálov. Správnu 
vlhkosś možno zistiś iba rukou. Ak z materiálu vytlaèí-
te iba nieko¾ko kvapiek - je všetko v poriadku.
Kedy je kompost zrelý
 Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú 
farbu, drobnohrudkovitú štruktúru, nezapácha, 
ale vonia ako lesná pôda. O zrelosti kompostu sa 
môžete presvedèiś jednoduchým testom klíèivosti. 
Do nádobky s vlhkým preosiatym kompostom vysej-
te semienka žeruchy siatej, a ak poèas týždòa väèši-
na semien vyklíèi, môžete kompost použiś v záhrade.
Kompostujme s radosśou!

  Text a foto: www.menejodpadu.sk

Rekordér
  Zaèiatkom augusta tlaè písala o rekordérovi pri odpoèívadle Beckov. Aký 
rýchlostný rekord mu namerala policajná hliadka? Nuž, budete prekvapení, 
je to 242 km/hod. Výhovorka vodièa bola, že sa ponáh¾a do servisu, pre-
tože má závadu a chcel vyskúšaś auto, aby im vedel popísaś chybu. Jeho 
odmenou bola 800 eurová pokuta. Treba pripomenúś, že i na ceste smerom 
na Trenèín si neraz skúšajú šoféri svoje motorky i autá, neh¾adiac na nebez-
peèenstvo dopravnej nehody. Výsledok býva neraz smutný, tak ako za Bori-
nou, kde zostala len spomienka v podobe krížika a zapálených kahancov. 
Zbytoène vyhasnutý ¾udský život.   ¼P

Baza èierna
Baza zaèína kvitnúś v polovici mája. Jej preni-
kavú vôòu a množstvo kvetov vidieś zïaleka. 
Je nenároèná, rastie doslova všade, popri 
cestách èi lúkach. Tohtoroèné teplé dni jej pri-
ali a prezentovala sa v plnej kráse. Bolo treba 
vziaś košík a nožnice a nazberané kvety nasušiś 
na voòavý èaj. Kvety sušíme v tenkých vrstvách 
v tieni a po usušení ich chránime pred sve-
tlom a vlhkom. Ak zberáme byliny celoroène, 

môžeme bazu kombinovaś s mätou, myším chvostom a ïalšími bylinkami.     ¼P
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Meno Anna
 Nosite¾ky tohto mena majú svoj 
sviatok 26. júla. Pôvod mena je 
hebrejský - znamená „milá“. Oslo-
vujeme ich domácky ako Anièka, 
Anka, Hana, Hanièka a pod. Z his-
tórie možno spomenúś, že v 16. 
storoèí zásluhou pápeža Sixta 
V. sa meno Anna dostalo do rím-
skeho kalendára. Svätú Annu radi 
zobrazovali na umeleckých die-
lach majstri štetca, ako Leonardo, 
Dürer, Rubens. Svätej Anne je 
zasvätených ve¾a kostolov aj u nás 
- napríklad kaplnka sv. Anny v Tren-
èíne, kostol v Oravskej Lesnej, 
Oraviciach, Vranove. K Anne sa 
viaže ve¾a porekadiel, asi najzná-
mejšie je „Anna - chladná zrána“. 

  LP
Madona so sv. Annou - slávny obraz Leonarda da Vinci (1452 - 1519), 
okolo 1503, olej na plátne, Louvre, Paríž. Zdroj: internet 

  Po chladných dòoch prišli slneèné, ktoré nás naštartovali do záhrad a záhra-
diek. Sejeme, sadíme, presádzame a tešíme sa, ako si skrášlime prostredie. 
Na okná i balkóny dávame kvetináèe èi hrántiky, sadíme letnièky i trvalky. 
Tieto rastliny, aby nás tešili celé leto, treba zasadiś správne, presnejšie pod¾a 
svetových strán. Tu je pár tipov: severnú stranu ob¾ubujú fuksie, begónie, 
azalky, hortenzie, lobelky, agerát èi okrasný tabak. Na západnú stranu sadí-
me ruže, muškáty, levandule, petúnky, gazánie èi garafie. Východnú stranu 
si ob¾úbili begónie, anglické muškáty, sirôtky, astry, cínie, muškáty. Ak ich 
vieme správne polievaś, urèite budú kvitnúś celé leto. Ak polievame skoro 
ráno, zabránime plesniam. Ak polievame, zem by nemala byś nikdy vyschnu-
tá ani premoèená. Polievame raz denne, najlepšia voda je odstáta, a nie na 
listy, môžu zhnednúś.    ¼P

Ako sadiś a polievaś

Pranostiky Júl - August

Zrelý kompost. Beh na dlhú traś alebo otázka nieko¾kých mesiacov?
Recept na skoré a správne kompostovanie 2.



 Africký mor ošípaných je aktuálna vysoko nákazlivá choroba domácich 
ošípaných a diviakov. Je prenosný priamym kontaktom s chorým alebo 
uhynutým zvieraśom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraśa, prípadne 
konzumáciou tepelne nespracovaných produktov z infikovaných zvierat. 
Prejavuje sa vysokou horúèkou (až 42° C), ktorá môže trvaś až nieko¾ko 
dní, apatiou, krvácaním v podkoží na miazgových uzlinách, vnútorných 
orgánoch a zväèšenou slezinou. U gravidných prasníc sa prejavuje potrat-
mi. Africký mor je charakteristický vysokou, takmer 100 % úmrtnosśou zvie-
rat. Ide o nelieèite¾nú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ¾udí a iné 
druhy zvierat. 
 V revíri Beckov je poverený riešením tejto problematiky po¾ovnícky 
hospodár Pavol Hladký a prehliadku každého uhynutého diviaka prevedie 
spoloène s ním jeho zástupca Marek Èaòo, ktorý má licenciu na túto èin-
nosś po skúške na VŠV Košice. To neznamená, že pri náleze diviaèej uhy-
nutej zveri toto nemôžete ohlásiś inému po¾ovníkovi z PZ Hurban Beckov, 
naopak, ohláste, a ten je povinný sa s nimi spojiś, aby mohli byś vykonané 
opatrenia v zmysle nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
Slovenskej republiky. Verím, že tento problém zvládneme spoloène bez 
závad.    Pavol Hladký, po¾ovnícky hospodár PZ Hurban Beckov

Africký mor ošípaných
u domácich ošípaných a diviakov
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 Letné tropické horúèavy spôsobujú odparovanie vody v prírode, a pre-
to jej nedostatok pociśuje aj zver, najmä drobná a srnèia. Z tohto dôvodu 
èlenovia PZ Hurban Beckov 
navážajú pomocou cisterny 
vodu do kalísk a osádzajú aj 
puklice z kovu, ktoré napåòa-
jú vodou. Zver vodu z týchto 
puklíc vïaène konzumuje.   

PH
Najstarší èlen PZ Hurban 
Beckov Milan Hladký pri 
osádzaní týchto puklíc. 
Foto: PZ H-B.

Po¾ovníci v lete

 V sobotu 12. augusta 2017 pracovníci obecnej prevádzky rozviezli prvú 
várku nových kompostérov pre 70 obèanov obce. Záujem o kompostovanie 
v kompostéroch prejavilo celkovo 200 obèanov, odovzdaním návratky alebo 
èestného vyhlásenia do urèeného termínu, 24. 4. 2017. Tí obèania, ktorým 
sa pri prvom rozvoze kompostér nestihol dopraviś, majú možnosś si kompostér 
sami vyzdvihnúś na obecnej prevádzke v èase od 7. do 8. hodiny ráno alebo 
poèkaś na ïalší rozvoz, ktorý bude vyhlásený obecným rozhlasom.
 Možno neviete, ale naša obec je PRVÁ v rámci Mikroregiónu Beckov - Zele-
ná Voda - Bezovec, ktorá svojim obèanom obstarala a rozviezla kompostéry. 
 Pripomíname, že v prvom rade je povinnosśou obèana staraś sa o všetok 
vyprodukovaný odpad, teda aj o biologický odpad, „aby neohrozoval zdravie 
¾udí a nepoškodzoval životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku 
zneèistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín 
a živoèíchov; obśažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému 
vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§ 12 Zákona è. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).“
 Problematiku bioodpadu riešili OZ, konkrétne 9. 12. 2016, bod 6, 
uz.è.216/2016/a, b; 27. 1. 2017, uz.è.241/2017/ a, b; 31. 3. 2017, bod 9: 
uz.è.250/2017 - „Obecné zastupite¾stvo schválilo výšku príspevku za kom-
postovací zásobník 25,00 eur s DPH s tým, že obec zabezpeèí nákup kom-
postérov; v prípade, že obèan bude maś záujem o kompostér vyššej kvality, 
obec zabezpeèí kompostér a obèan rozdiel doplatí.“
 Obec následne zakúpila 240 kompostérov po 25 eur, objem 400 litrov, 
a 40 kompostérov, objem 800 litrov, za ktoré si obèania doplatia rozdiel vo 
výške 47 eur, spolu za 8040 eur. 
 Aby sme vedeli, ako kompostovaś, tak 25. marca 2017 sa konala v klu-
be pri parku prednáška o kompostovaní, na ktorej boli predvedené aj dva 
kompostéry (pozri aj BN è. 2/2017, s. 3). Odborné rady, ako správne kom-
postovaś nájdete, okrem iného, na obecnej tabuli alebo na web-stránke JRK 
https://www.menejodpadu.sk/domacnosti/ a v Beckovských novinách.  DB

Budeme kompostovaś v nových nádobách

Beckovské kolo
o Pohár starostu

obce Beckov   
Dòa 8. 7. 2017 usporiadalo Po¾ovníc-
ke združenie Hurban Beckov preteky 
v brokových disciplínach SKET - Bec-
kovské kolo o Pohár starostu obce 
Beckov. Z 24 strelcov zvíśazil Pavel 
Kovár z Karolínky, druhý skonèil Erik 
Trautenberger z Koèoviec a tretí ¼uboš 
Kolár z Drietomy.    PH

Na fotografii Lukáša Pavlovièa z¾ava:
Erik Trautenberger - 2. miesto,

Pavel Kovár - 1. miesto
¼uboš Kolár - 3. miesto

 Tohtoroèné Beckovské slávnosti boli opäś dobre usporiadané, menežo-
vali ich Boris Klèovský a Mário Estergájoš. Avšak pri vystúpení Kandráèov-
cov sa plne ukázalo, že priestor pri parku je malý a je nutnosś nieèo s tým 
robiś. Nutne je treba zväèšiś parkovisko, èo bude slúžiś aj pre autobusy, ktoré 
sú vo väèšom množstve vždy v júni, keï prichádzajú žiacke zájazdy. Takisto 
pre parkovanie vozidiel, keï je v kláštore podujatie. Návrh na rozšírenie par-
koviska bol už dávno schválený kultúrnou komisiou, ktorej som bol èlenom. 
Oprášme to, je to nutnosśou.   Pavol Hladký

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI

 Na park, vrátane parkoviska spolu s pri¾ahlými komunikáciami, je spraco-
vaný projekt, ktorý v rámci výzvy cezhraniènej spolupráce bol podaný na Minis-
terstve po¾nohospodárstva. Projekt na ministerstve posudzovala hodnotiaca 
komisia, ktorá ho odporuèila zaradiś medzi projekty na èerpanie eurofondov. 
Nako¾ko na podobné projekty bolo alokovaných málo finanèných prostriedkov, 
náš projekt zatia¾ èaká na pridelenie ïalších finanèných prostriedkov v rámci 
výzvy, aby sme sa opäś mohli uchádzaś o pridelenie financií na tento projekt.  

Ing. Ján Križan, starosta

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI - pripomienka 

 Tento bonmot sme mali možnosś poèuś v reklame v televízii, kde 
si aj záhradní trpaslíci chytajú nosy nad zápachom zo žumpy. No stále 
sa chytáme za nosy aj v našej obci, keï poèas teplého veèera vyjde-
me do záhrady a niekto zo susedov vypúšśa obsah žumpy na poze-
mok. Áno, kedysi to bolo bežné, že žumpy sa vypúšśali aj do vodných 
zdrojov, potokov èi riek. Ale pred päśdesiatimi rokmi sa na ekológiu 
príliš neh¾adelo, najmä preto, že sme nevedeli o negatívnych dopa-
doch takéhoto konania. Máme však dvadsiate prvé storoèie a èuduj 
sa svete, niektorí z nás sa pravdepodobne nachádzajú v storoèí inom. 
Uvedomujú si títo „dobrí gazdovia“, aký dopad môže maś ich konanie 
na naše spoloèné životné prostredie? Najväèšie riziko v splaškových 
vodách zo žumpy tvoria biologické a mikrobiologické zložky. V prie-
pustných štrkových pôdach môže byś zneèistenie ve¾mi rýchle a ohro-
ziś tak spodné vody. Keïže obec zabezpeèuje vývoz splaškových vôd 
zo žúmp a ich následné èistenie na ÈOV, ide zo strany týchto obèa-
nov o porušovanie zákona. Obec k takémuto konaniu nemôže pristu-
povaś ¾ahostajne a pri pristihnutí bude konaś v zmysle zákona. 

Anna Benková

„Smrdí, smrdí to tu, smrdí...“

Výstava hraèiek
 V dòoch 15. - 16. júla 2017 sa konali po 19. raz Beckovské slávnosti
a Jednota dôchodcov v Beckove sa na nich už po ôsmy raz prezentovala svojou 
výstavou. Dvanásś èleniek poh¾adalo vo svojich domovoch hraèky, s ktorými sa 
hrávali ich deti. Nazbieralo sa nám 
pekné množstvo ve¾mi zaujímavých 
hraèiek - od viac ako 50-roèných 
sánok, rôznych bábok, drevených 
hraèiek, plyšových hraèiek až po 
rôzne drobnosti. Výstava sa aj tento 
rok tešila ve¾kému záujmu, o èom 
svedèia podpisy v našej kronike, 
ïakovné zápisy a malé kresby od 
tých najmenších. K zhliadnutiu bola 
aj poèas Dní obce 19. 8. 2017.  

  Mária Mináriková
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Na 120 mini-súśažných porcií: 2 kg hrubej múky; 2 kg postrúhaných 
surových zemiakov, 1 kg bryndze, 2 PL soli, pod¾a potreby pridaś vodu, 
kelímok kyslej smotany, 0,5 kg údenej surovej a 2 kg oravskej slaniny.
Zmes treba dobre vymiešaś a nahádzaś do slanej vriacej vody, po vyplá-
vaní halušky nechaś chví¾u povariś a vybraś. Pridáme bryndzu, ktorú - ak 
je tuhá - zjemníme kyslou smotanou a dochutíme slaninkou. Recept je 
od p. Márie Koreòovej (na obrázku dole). 
Varili: Mária Koreòová, Valéria Beòová a Mária Mináriková
 Kuchárky víśazného „prekvapenia z kotlíka“ ïakujú svojim priazniv-
com a zároveò sa ospravedlòujú všetkým, ktorým sa už porcia neušla 
pre ve¾ký záujem o toto tradièné slovenské jedlo.     VB

DNI OBCE 2017 - Víśazné halušky

Milan Pollák - víśaz súśaže O najväèšieho siláka

Víśazom súśaže v jedení makových rezancov bol Martin Ïuriš (v šiltovke).


