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Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva obce Beckov zo dňa 5. novembra 2021: 
• č.282/2021 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia obecného zastupi-
teľstva konaného dňa 24. septembra 2021 
bez pripomienok.
• č.283/2021 – OZ vzalo na vedomie Informa-
tívnu správu o výsledku kontrol vykonaných 
podľa plánu kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky obce za 1. polrok 2021 bez pripo- 
mienok.
• č.284/2021 – OZ vzalo na vedomie Správu 
nezávislého audítora z overenia konsolido-
vanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 
2020, v ktorej sa konštatuje, že:
 - informácie uvedené v konsolidovanej vý-
ročnej správe zostavenej za rok 2020 sú 
v súlade s konsolidovanou účtovnou závier-
kou za daný rok a sú v súlade s individuálnou 
účtovnou závierkou za daný rok;
- konsolidovaná výročná správa obsahuje in-
formácie podľa zákona o účtovníctve, vrátane 
údajov individuálnej výročnej správy, ktoré sa 
v nej uviedli v súlade so zákonom o účtov-
níctve.
• č.285/2021 – a) OZ vzalo na vedomie žia-
dosť hlavnej kontrolórky obce Ing. Andrey  
Trstenskej o súhlas s vykonávaním podnika-
nia a inej zárobkovej činnosti a súhlas s člen-
stvom v orgánoch právnickej osoby vykoná-
vajúcej podnikateľskú činnosť.
b) OZ schválilo žiadosť hlavnej kontrolórky 
obce Ing. Andrey Trstenskej o udelenie súhla-
su s vykonávaním podnikania a inej zárobko-
vej činnosti a súhlas s členstvom v orgánoch 
právnickej osoby vykonávajúcej podnika-
teľskú činnosť.
• č.286/2021 – OZ vzalo na vedomie čerpanie 
rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2021 s pripo- 
mienkami:
- OZ poverilo riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
Beckov predložením koncepcie zefektívnenia 
prevádzky ZŠ s MŠ J. M. Hurbana s termínom 
do konca januára 2022.
- OZ uložilo OcÚ uskutočniť výberové kona-
nie na spracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu elektriny v MŠ.
• č.287/2021 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu 
obce na rok 2021 – úprave rozpočtu č.6 – roz-
počtové opatrenie starostu obce č.2.
• č.288/2021 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu 
obce na rok 2021 – zmena č.7.
• č.289/2021 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
obce na rok 2021 – zmenu č.7 s pripomien-
kami:
- na strane príjmov navýšiť výnos dane z prí-
jmov na 183.000 €,
- na strane výdajov zaradiť projektovú štúdiu 
na rekonštrukciu klubu pri parku vo výške 
3.932 €.

• č.290/2021 – OZ schválilo rozpočet ZŠ s MŠ 
J.M. Hurbana Beckov na rok 2022 a vzalo na 
vedomie rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Bec-
kov na roky 2023, 2024 bez pripomienok.
• č.291/2021 – OZ vzalo na vedomie Stano-
visko hlavnej kontrolórky obce k návrhu fi-
nančného rozpočtu obce na roky 2022, 2023, 
2024.
• č.292/2021 – OZ schválilo rozpočet Obce 
Beckov na rok 2022 a vzalo na vedomie roz-
počet Obce Beckov na roky 2023, 2024 s pri-
pomienkami:
- OZ uložilo OcÚ spracovať dodatok VZN 
o príspevkoch spoločenským organizáciám 
s posunom podania žiadosti najneskôr do 
termínu 31. marca 2022. Uvedený dodatok 
bude mať platnosť len na rozpočtovaný rok 
2022.
- OZ uložilo spracovať dodatok k VZN o od-
padoch zavedením intervalovo-množstev-
ného zberu komunálneho odpadu od roku 
2022;
- z položky štúdia rekonštrukcie klubu pri 
parku vyčleniť sumu 3 500 € a vytvoriť polož-
ku spolufinancovanie projektu „Obnovenie 
zariadenia Kultúrneho domu v Beckove“.
• č.293/2021 – OZ vzalo na vedomie zlože-
nie jednotlivých inventarizačných komisií na 
vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2021.
• č.294/2021 – OZ vzalo na vedomie informá-
ciu o stave investičných akcií v obci.
č.295/2021 – OZ schválilo:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy 
IROP-PO7-SC77-2021-75 na podporu udr-
žateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii  
v súvislosti s pandémiou COVID-19, na pro-
jekt „Obnovenie zariadenia Kultúrneho domu 
v Beckove“, realizovaný Obcou Beckov;
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade  
s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu  
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, čo predstavuje čiastku 
min. 2.750 € max. 3.500 € – predpokladaná 
min. výška NFP je 50.000 € a max. výška je 
70.000 €;
- zabezpečenie financovania prípadných ne-
oprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu; 
s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
• č.296/2021 – OZ uložilo uskutočniť výber 
dodávateľa na zabezpečenie inžinierskej čin-
nosti na cyklotrasu v rozsahu zabezpečenia 
územného a stavebného konania.

Zapísala: A. Benková

1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 7742 720 | starosta@obec-beckov.sk  
• Hlavná kontrolórka obce - Ing. Andrea Trsten-
ská, tel.: 032 7742 724 | kontrolorka@obec-bec-
kov.sk
• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, 
stavebná agenda - Anna Benková, tel.: 032 7742 
721 | beckov@obec-beckov.sk
• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie 
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel, tel.: 0903 
742 725, 032 7742 725 | uctaren@obec-beckov.
sk
• Pokladňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - Lenka Martišová, tel.: 032 
7742 723 | dane@obec-beckov.sk
• Projekty, komunálny a triedený odpad - Bc. 
Rastislav Šrámka, tel.: 0917 694 611, 032 7742 
728 | projekty@obec-beckov.sk
• Sociálne, web, knižnica, objednávky KP a ČP, 
Beckovské noviny - Mgr. Dana Badžgoňová, tel.: 
0911 960 621, 032 7742 722 | socialne@obec-
-beckov.sk
• Pracovníčka pre OcÚ, KD, klub a zdravotné 
stredisko - Antónia Bánovská, tel.: 0902 399 768
2. OZ HRAD BECKOV
• Riaditeľ - Mgr. Peter Pastier, tel.: 0948 216 735  
riaditel@hrad-beckov.sk
• Administratíva - Iveta Martišová, tel.: 032 7742 
727 | info@hrad-beckov.sk
3. OBECNÁ PREVÁDZKA  
• Pracovníci OP, vývoz fekálií - Peter Čaňo, Mi-
roslav Malec, Drahomír Minárik, Miroslav Košút, 
Peter Huorka, tel.: 0904 847 222
4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM
• Rektor - P. Jozef Čirák, OFM, tel.: 0915 070 532  
jozefcirak@gmail.com
• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunov-
ský, OFM, tel.: 0949 857 551 | pantonofm@
gmail.com 
• Brat Vavrinec Vadkerti, OFM.
6. RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BECKOV 
• Farský administrátor - Mgr. František Mašek, 
tel.: 0951 483 966, 032 7777 119
7. CZ ECAV Beckov
• Administrátor: ThDr. Peter Maca, Moravské 
Lieskové – 0918 828 145; duchovenská výpo-
moc: Mgr. Monika Cipciarová, nám. farárka – 
0948 254 765.
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO
• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, tel.: 032 
7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, tel.: 032 
7777 350
• Zubné odd. - MDDr. Matúš Radulay, tel.: 0948 
430 453
9. LEKÁREŇ 
• tel.: 032 7777 111
10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875
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Uznesenia z obecného zastupiteľstva Obec Beckov kontakty

Oznam
Kalendár vývozu komunálneho odpadu na 
rok 2022 bude distribuovaný občanom do 
schránok až v januári 2022 a zároveň bude 
zverejnený na Facebooku a webe obce.



03December - 2021

Vážení občania Beckova, milí čitatelia Beckovských novín, 

Odpustenie poplatku za komunálny odpad
Vážení občania, aj v roku 2022 môžete požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za ko-
munálny odpad, v prípade že sa viac ako 90 dní v roku nezdržujete na území našej obce.
Do 15. januára 2022 treba predložiť písomnú žiadosť a k tomu doklady, ktoré potvrdzujú, že 
ste dlhodobo ubytovaní mimo obce Beckov. Vzor žiadosti aj zoznam dokladov nájdete na web 
stránke obce, v sekcii OBČAN – OBEC – MIESTNE DANE.
V prípade študentov bývajúcich na internáte môže žiadosť podať rodič, pre viac detí stačí jedna 
žiadosť. Pri študentoch slovenských škôl stačí len v žiadosti uviesť meno a dátum narodenia, 
potvrdenie o návšteve školy získame prostredníctvom systému. Pri študentoch zahraničných 
škôl musí byť doklad o návšteve školy priložený. Zľava pre študentov je 50 % z ročného po-
platku. OcÚ

opäť sme v čase predvianočnom. Nastáva 
koncoročné bilancovanie, nie vždy pozitívne, 
veľakrát nevšedné a aj prekvapujúce. Verím, 
že pekných chvíľ ste mali oveľa viac a na tie 
nepríjemné budete spomínať iba s nadhľadom 
a vierou v ich pominuteľnosť. 
„Bol to naozaj veľmi zvláštny rok a želám vám 
všetkým, aby ten nadchádzajúci bol iný, taký 
obyčajný, bez obáv a obmedzení.“ Touto vetou 
som končil článok pred rokom. Žiaľ, zostalo len 
pri želaní. Aj tento rok sme boli vystavení rôz-
nym zákazom o obmedzeniam. Od januára až 
do mája sme sa stretávali v kultúrnom dome na 
testovaní na COVID-19.    V apríli a máji sa nám 
podarila zorganizovať vcelku výnimočná akcia: 
očkovanie seniorov proti korone. Dnes už, na-
šťastie, toto očkovanie prebieha v ambulancii 
a môže ho využiť ktokoľvek. Aj vďaka týmto 
počinom patrí naša obec dlhodobo medzi na-
jlepšie v okrese.
Na prelome rokov sa nám podaril jeden dlho 
očakávaný a želaný skutok. Bola ukončená čin-
nosť Záujmového združenia právnických osôb 
Hrad Beckov a organizácia vstúpila do likvidá-
cie. Obec si založila vlastnú neziskovú organi-
záciu Hrad Beckov n. o. a táto v mesiaci máj 
otvorila novú sezónu na našej národnej kultúr-
nej pamiatke. Môžeme s hrdosťou prehlásiť, 
že hrad je zasa náš. Koncom mesiaca jún nás 
navštívila delegácia z Nórska, partnerskej školy 
projektu DRAGON na obnovu Západného pa-
láca hradu.
Vďaka uvoľňovaniu opatrení sme mohli zorga-
nizovať Dni obce. Vzhľadom na pandemickú 
situáciu mali mierne pozmenený program, ale 
myslím si, že vzhľadom na okolnosti, to bola 
vydarená akcia. 
Naša obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 
2021. Prekvapivo som sa stretol aj s prejavmi 
nevôle k účasti v tejto prestížnej súťaži. Sna-
ha a práca prípravného tímu bola odmenená 
a získali sme ocenenie „Dedina ako klenotnica 
– za oživovanie a prezentáciu lokálnych dejín a 
osobností s odkazom pre budúce generácie“. 
Vyhlásenia výsledkov sme sa zúčastnili v Ban-
skej Bystrici oblečení v dobových kostýmoch. 
Za umiestnenie sme získali šek v hodnote 1100 
€ a možnosť požiadať o dotáciu z Programu 
rozvoja vidieka. Za získané financie plánujeme 
zrekonštruovať autobusovú zastávku pri zdra-
votnom stredisku. 
Tu sa nám podarila taktiež výnimočná vec. Po 
viac ako dvoch rokoch budeme mať v Beckove 

opäť zubného lekára. Boli nutné určité staveb-
né úpravy v priestoroch zdravotného strediska, 
ale po prekonaní množstva administratívnych 
prekážok budeme mať peknú a modernú zub-
nú ambulanciu. 
V septembri sme usporiadali prvý ročník 
„Gazdovských trhov“. Akcia sa stretla so zá-
ujmom a verím, že na budúci rok sa bude ko-
nať vo väčšom rozsahu.
Nezabudli sme ani na našich seniorov. Tento 
rok nebolo možné usporiadať spoločné pose-
denie s kultúrnym programom tak, ako v mi-
nulosti bolo zvykom. Vďaka sponzorskému 
príspevku spoločnosti Tesco sme vás mohli po-
tešiť drobným darom.
Z vlastných prostriedkov sme zateplili a upravili 
fasádu škôlky. Naši najmenší tak môžu tráviť 
svoj predškolský čas v ešte kultúrnejšom pro-
stredí. 
Pandemické opatrenia a zavedený „lockdown“ 
nám zabránili stretnúť sa počas Adventu 
v kostoloch a na námestí pri stromčeku. Verím, 
že aspoň nová svetelná výzdoba nám pripome-
nie tieto stretnutia z minulých rokov.
Bol to náročný rok. Iný, ako by sme si želali. 
Museli sme promptne reagovať na meniacu sa 
situáciu, na nové nariadenia a opatrenia. Opäť 
nebolo dostatok priestoru venovať sa dlho-
dobo systémovým riešeniam. Napriek tomu 
všetkému, máme pripravenú zaktualizovanú 
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, vy-
pracovanú dokumentáciu na cyklotrasu Beckov 
– Zelená voda. Tiež na rekonštrukciu obecné-
ho úradu s kultúrnym domom. V štádiu tvorby 
je projekt na pumptrackovú dráhu za školou. 
Máme podanú žiadosť na kúpu nového trak-
tora s príslušenstvom. Taktiež sme požiadali 
o dotáciu na vnútorné vybavenie kultúrneho 
domu. Verím, že naše žiadosti budú úspešné 
a podarí sa nám v obci zasa niečo zveľadiť. 
Rok sa s rokom stretá a my zasa bilancujeme, 
aký bol ten predošlý, čo nám priniesol, prípad-
ne vzal, či sme spokojní alebo naopak, máme 
čo doháňať. Ku koncu roka sa akosi všetko 
prelína do jedného emočného celku, v ktorom 
väčšina z nás hľadá to dobré a dúfa v zažehna-
nie zlého v budúcom roku. 
Vždy ku koncu roka sa sám seba pýtam, prečo 
sa človek kvôli iným vie obetovať? Čo ho vedie 
k tomu, aby napriek rôznym i nelichotivým vy-
jadreniam voči jeho osobe či rodine pracoval 
ďalej? 

Raz som čítal zaujímavú myšlienku, ktorú si 
dovolím citovať „Aj keď je doba zlá, nepraj-
ná, plná zloby či pochybností z tvojich krokov, 
treba ľudí presvedčiť o ich správnosti, ukázať 
im, že nie si ten, ktorý sa díva iba pod nohy  
a kráča zo dňa na deň, no vidíš za ten pomysel-
ný horizont prinášajúci výsledky tvojich dneš-
ných rozhodnutí – a to je tá najťažšia a naj-
nevďačnejšia práca, ktorá nás, ale neskutočne 
napĺňa“. 
Nedávno som stretol jednu mladú mamičku 
na prechádzke a po niekoľkých zdvorilostných 
frázach a konštatovaní, v akom období žijeme, 
mi povedala: „Ty si to ale vychytal, už dva roky 
riešiš len koronu“. Áno, sú to dva roky plné zá-
kazov, príkazov, obmedzení, zatvárania, otvá-
rania. Dva roky plné nervozity, stresu a napätia, 
ktoré neraz vyúsťuje až do nenávisti a nevra-
živosti. Zrazu stretávame vo svojom okolí od-
borníkov na všetko. No ťažko podajú pomocnú 
ruku, či povedia konštruktívnu kritiku so správ-
nym návrhom alebo rozumným riešením. A ak 
zistia, že sa mýlili, nedokážu sa ospravedlniť. 
Ľahko sa radí či „mudruje“, pokiaľ si to človek 
neskúsi na vlastnej koži. 
Milí moji spoluobčania, dovoľte mi poďako-
vať sa vám všetkým za nezištnú pomoc, chvíle 
podpory, uznanie mojej práce a práce zamest-
nancov obce. Veľmi si to vážim.
Vianoce sú pre nás čímsi čarovným, čo sa 
opakuje iba raz v roku, čo je nedotknuteľné  
a stabilné. Niečo, čo nás, ktorí veríme v dobro 
v človeku, upokojuje pred obavami zo zášti či 
útoku voči nám. Vianoce sú práve o odpúšťaní 
i zmierení, sú pre všetkých bez rozdielu a sú 
práve tým prvkom v našom živote, ktorý na-
priek všetkým stratám či pochybeniam ukazuje 
cestu spolužitia.
Nie vždy sa tento kolorit Vianoc podarí vyplniť, 
no vždy, aspoň ja v to verím, je tu iskra nádeje 
vo vyplnenie čara tohto sviatku na celý budúci 
rok.
Dovoľte mi zaželať vám krásne, ničím neru-
šené Vianoce, čas určený pre vašich blízkych. 
Veselé a šťastné sú už len pre možnosť stret-
nutia sa so svojimi blízkymi. Napĺňané dušev-
ným pokojom z toho, že opäť v ich blízkosti si 
môžeme pripomenúť narodenie dieťaťa, ktoré 
vstúpilo do našich životov svojím učením. Pra-
jem vám, všetkým bez rozdielu, pokojný vstup 
do Nového roka, celý budúci rok preplnený 
láskou, pokojom i šťastím. A hlavne pevným 
zdravím.

Daniel Hladký, starosta obce
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Po príjemných slnečných dňoch nám zaklopa-
la na dvere čarovná pestrofarebná jeseň. Tak 
ako je zvykom obyvateľkám okolia Bariny, tak 
sme sa aj teraz dohodli a znovu naštartovali, 
pribalili metly, hrable, dobrú náladu a vyrazili 
skultúrniť náš malý parčík. Práca nám išla od 
ruky, lístie sa kopilo, tráva sa zazelenela po 
odstránení pestrofarebného koberca listov. 
Plasty vyzbierané, lavičky upratané. Čo si viac 
priať. Snáď iba to, že detičky s mamičkami 
by mali myslieť tiež na poriadok, ktorý treba 
dodržiavať a vôbec by sme sa nenahnevali, 
keby sa k nám pripojili: „Nielen my využívame 
hojdačky a šmykľavky”. 
Poďakovanie patrí stálym brigádničkám 
Kristíne Hladkej, Milke Hladkej, Alene Kro-
čitej, Zuzane Tehlárovej a, samozrejme, náš-
mu pomocníkovi Ivanovi Hladkému. Všetko 
pekne vyhrabané, vyzametané, vyčistené a 
nakôpkované čakalo na odvoz. Super pocit. 
Poďakovanie patrí tiež pani Jarke Kadlečíko-
vej, ktorá sa postarala o osvieženie.
Myslím, že sme touto aktivitou prispeli 
k skrášleniu a zveľadeniu detského ihriska.

ZT

Jesenné babovresky Nové vianočné osvetlenie

Nové vianočné osvetlenie máme na Stiboro-
vom námestí od 1. decembra.
Krásny vianočný stromček, adventný veniec 
aj osvetlenie navodili pravú vianočnú atmo-
sféru, aj keď sa nemohli ani v tom to roku, už 
po druhýkrát, konať tradičné vianočné trhy  
s príchodom Mikuláša. Ak napadne sneh, 
zima a Vianoce môžu začať — sme pripra-
vení.
Za čečinu ďakujeme rod. Ilavskej, za vianočný 
stromček Jaroslavovi Ševčíkovi. Dielo, vrátane 
nainštalovania nového osvetlenia, previedli 
pracovníci obecnej prevádzky.

Vianoce trochu inak . . .

Eva Budiková

Sme súčasťou Slovenska, Európy a vlastne ce-
lého sveta. Je teda pochopiteľné, že určité tra-
dície a spôsob života v iných krajinách ovplyv-

Dňa 28. januára 2020 bola zrušená Základ-
ná organizácia JDS v Beckove. Ešte stále sa 
stretávam s názorom, že to snáď nebolo 
správne. Dôvodov zrušenia bolo viac, napr. 
príspevok na činnosť, z ktorého sa 50 % dá-
valo okresu, ktorý pre nás nerobil nič. Slabá 
účasť na podujatiach tiež nebola motivačná. 
Výročná členská schôdza len tak-tak... Pose-
denie v októbri – Mesiac úcty k starším – bola 
šnicľa...
Pandémia urobila svoje – najzraniteľnejšia 
skupina, izolácia, a nielen dôchodcovia. Ak sa 
v obci nájde osoba, ktorá má guráž založiť 
novú organizáciu JDS, želám jej veľa dobrých 
nápadov a ochotných ľudí, lebo bez nich to 
nemá význam. Z rozpočtu obce sa prideľujú 
finančné prostriedky na činnosť dôchodcov –   Eva Budiková

na akú, s kým, kde, v akých priestoroch, klub, 
obec, škola, cirkev? Myslím si, že najlepšie by 
bolo dať tieto prostriedky na činnosť sociál- 
nej komisie, ktorá ich použije pre tých, ktorí 
to najviac potrebujú a ako tak spravodlivo. 
Môj názor na JDS nie je asi správny, ale mys-
lím si, že by sme nemali byť občianske zdru-
ženie a skladať sa na svoju činnosť. Mali by 
sme sedieť v parlamente a tam bojovať za 

Ako ďalej, 
dôchodcovia ?

seba, byť dotovaní zo štátneho rozpočtu, za 
tie poctivo odpracované roky si to zaslúžime. 
Viem, že s týmto názorom každý nesúhlasí, 
preto by som bola rada, keby aspoň niektorí 
napísali svoj názor. Veľmi by ma to potešilo. 
Takže JDS v Beckove – áno či nie?
Želám všetkým požehnané Vianoce v zdraví 
a v kruhu rodiny.

ňujú i naše myslenie, konanie a spôsob života. 
A tak v snahe prispôsobiť sa – zapadnúť – ale-
bo sa odlíšiť, preberáme chtiac-nechtiac tieto 
kultúry a tie naše sa vytrácajú. Našťastie sú ľu-
dia zanietení našimi tradíciami a snažia sa, aby 
to naše slovenské zostalo nezabudnuté. 
Pandémia tiež zohrala a stále zohráva svoju 
úlohu. Všetko sa mení a my sa snažíme pris-
pôsobiť sa, prežiť a často zabúdame na to na-
jdôležitejšie – LÁSKU v celej svojej podstate.
Narodenie dieťatka do každej rodiny prináša 
veľkú radosť. Prijmime teda do našich rodín aj 
dar Boží – malého Ježiška – s láskou, radostne, 
nech je pre nás a naše rodiny veľkým požeh-
naním.
Nech v každej rodine zavládne v tieto dni po-
koj a radosť z prežívania prítomnosti, či bu-
deme mať tradičné alebo moderné Vianoce.
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľu-
ďom dobrej vôle.
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Uctili sme si seniorov
Žiaci našej školy, členovia Poetického krúž-
ku, so svojou vedúcou pani učiteľkou Jankou 
Zbojovou pripravili program pre seniorov 
k Októbru – mesiacu úcty k starším.
Na obrázku sú v rozhlasovej miestnosti počas 
nahrávania svojho vystúpenia, ktoré si oby-
vatelia mohli vypočuť z obecného rozhlasu v 
stredu 27. októbra 2021. 
Starosta zabezpečil pre 250 seniorov darček 
– našich najstarších občanov sme si tento rok 
uctili praktickou dekou s vyšitým erbom obce 
a drobnosťami, ktoré zabezpečilo sponzorsky 
TESCO – distribučné centrum Beckov. 
Starosta Daniel Hladký pri odovzdávaní dar-
čekov seniorom nad 65 rokov v piatok 29. 
októbra 2021. Ako prví si prevzali balíčky 
manželia Anna a Július Kalabovci, susedia 
obecného úradu.

Foto: DB

TTSK ruší autobusovú linku: Piešťany - Beckov - Trenčín

Otužilci na Zelenej vode 

Trnavský samosprávny kraj ako objedná-
vateľ prímestskej autobusovej linky 204426 
Piešťany – Beckov – Trenčín túto linku za-
čal prevádzkovať od 12. decembra 2021 len 
po Nové Mesto nad Váhom. Skrátená linka 
premáva na trase Piešťany – Lúka – Kočovce 
– Nové Mesto nad Váhom. 
Na autobusovej linke v úseku Beckov – Tren-
čín a späť boli zrušené spoje o 5.50, 9.45  
a 17.21 z Beckova do Trenčína a spoje o 6.35, 
12.10 a 18.10 z Trenčína do Beckova. 

Cestujúcim sa odporúča využívať existujúce 
spoje, ktoré objednáva Trenčiansky samo-
správny kraj prostredníctvom SAD Trenčín 
– z Beckova do Trenčína o 4.57, 6.27, 6.57, 
12.47, 14.47, 16.00 a 20.35 a spoje z Trenčína 
do Beckova o 5.43, 7.10, 10.12, 11.15, 14.25, 
15.40, 17.15 a 22.10. 
Pre zaujímavosť uvedieme, že autobusy na 
linke Piešťany – Beckov – Trenčín začali pre-
mávať pred 51 rokmi. V obecnej kronike za 
rok 1970 je zmienka, že cez Beckov bol za- DB

vedený autobusový spoj Piešťany – Trenčín 
a v roku 1971 je uvedené, že funguje nový au-
tobusový spoj Trenčín – Piešťany cez Beckov. 
Napriek snahe starostov obcí, ktorými uvede-
ný spoj prechádza, sa spoj nepodarilo zacho-
vať. Autobusovým prepravcom v súčasnosti 
bola ARRIVA Trnava. 
Z dôvodu pandemickej situácie boli zrušené 
autobusové spoje Piešťany – Beckov – Tren-
čín a späť už od 29. novembra 2021. 

Dňa 5. decembra 2021 sa na Zelenej Vode konala skvelá charitatívna 
akcia na podporu dvoch chorých bračekov Tomáška a Matúška Pagá-
čovcov z Dolnej Súče. Zmysel akcie spočíval v otužovaní sa v aktuál- 
ne 3,5 stupňovej vode, avšak samotné kúpanie nebola podmienka  
zbierky. Zišli sa tu všetci milovníci studenej vody z blízkeho aj širšie-
ho okolia, medzi ktorými nechýbala ani naša skromná partia zložená  
z amatérskych otužilcov z Beckova, Kočoviec a Pobedima. Bolo krásne, 
síce zamračené, ale zato zasnežené nedeľné dopoludnie, ktoré sme 
si všetci užili, a výborný pocit po kúpaní už len umocnil náš zážitok. 
Sme radi, že sa pre chlapcov nakoniec podarilo vyzbierať úctyhodných 
947 €. Radi by sme sa poďakovali organizátorom za skvelú myšlienku,  
a tiež aj výborné varené víno a čaj, ktorým sme zahriali naše zmrznuté 
telá. Zuzana Hrušovská
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Očkovanie v ambulanci MUDr. Benákovej

MUDr. Lenka Benáková informuje

 Zdroj: NCZI

Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú 
žiadne „papierové potvrdenia“ o prekonaní 
ochorenia COVID-19. Platné digitálne dokla-
dy generuje výhradne NCZI. Pozitivita anti-
génového testu na COVID-19 u detí vo veku 
nad 12 rokov a 2 mesiace a dospelých obča-
nov nie je akceptovaná ako dôkaz o preko-
naní ochorenia COVID-19.

Doklady platné u dospelých občanov o 
očkovaní alebo prekonaní COVID-19 v SR a 
v zahraničí:

1/ Preukaz o vakcinácii proti COVID - 19 

a) Občan si ho stiahne do mobilného te-
lefónu alebo PC z webu spravovaného 
NCZI www.korona.gov.sk

b) Digitálny preukaz je pre občana dostupný 
aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravot-
ných poisťovní.

Preukaz obsahuje všetky informácie o poda-
nej očkovacej látke, poradí a celkovom po-
čte vakcín, typ a výrobcu vakcíny a dátum 
podania. Súčasťou preukazu sú aj informá-
cie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, 
dátum narodenia), QR kód na elektronické 
overenie očkovania oprávnenými osobami a 
jedinečný číselný identifikátor konkrétneho 
vydaného potvrdenia.

2/ Potvrdenie o prekonaní ochorenia 
COVID-19 (CERTIFICATE OF RECOVERY) 
výhradne pozitívny RT-PCR test

a) Potvrdenie si občan môže stiahnuť v elek-
tronickej podobe z webu NCZI www.korona.
gov.sk na 12. deň po zistení pozitivity RTR-
-PCR testu. NCZI ho generuje výhradne na 
základe oficiálne vykonaného a POZITÍVNE 
vyhodnoteného RT-PCR testu na COVID-19. 
Potvrdenie sa negeneruje na základe pozi-
tívneho antigénového testu alebo výsledku 
samotestovania doma.

b) Digitálne potvrdenie je pre občana do-
stupné aj v mobilných aplikáciách všetkých 
zdravotných poisťovní.

Potvrdenie obsahuje dátum pozitívneho tes-
tu, platnosť potvrdenia od a do konkrétneho 
dátumu, kedy stráca platnosť (180 dní), in-
formácie o držiteľovi potvrdenia (meno, 
priezvisko, dátum narodenia), QR kód na 
elektronické overenie potvrdenia oprávne-
nými osobami a jedinečný číselný identifiká-
tor konkrétneho vydaného potvrdenia.

Pokiaľ bol občan diagnostikovaný ako po-
zitívny antigénovým testom, je potrebné 
potvrdiť výsledok absolvovaním RT-PCR tes-
tom. Podľa platnej legislatívy môže NCZI vy-
dať DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PRE-
KONANÍ len na základe PCR testu.

Deti do 12 rokov plus 2 mesiace fungujú v 
inom režime (uvedené nižšie), preto je po-
trebné, aby sa rodičia poradili s pediatrom 
svojho dieťaťa. 

3/ Dočasný doklad o očkovaní proti 
COVID-19

Dočasné potvrdenie o podaní prvej, druhej 
alebo tretej dávke očkovacej látky proti CO-
VID-19 vystavuje v papierovej podobe obča-
novi výhradne očkujúci lekár – lekár vakci-

MUDr. Lenka Benáková poskytuje očkovanie 
vo svojej ambulancii v Beckove (aj v Kálnici) 
– je to ďalší krok v ústrety obyvateľom a pa-
cientom, ktorí môžu túto službu využiť bez 
čakania a zbytočného cestovania. Stačí sa na-
hlásiť priamo v ambulancii na tel. č. 032 7777 
350. Po zaočkovaní dostanete potvrdenie 
Doklad pre pacienta o zaočkovaní proti Co-
vid-19 s uvedením dávky 1/3 až 3/3. 
MUDr. Benáková: Očkujeme aj zamestnan-
cov DC Tesco Beckov, obyvateľov okolitých 
obcí, aj pacientov z Trenčína, Nového Mesta 
nad Váhom, dokonca aj Piešťan. Doteraz, t.j. 
k 14. decembru 2021, sme podali 375 dávok, 
a to pre prvoočkovaných, druhoočkovaných 
aj treťoočkovaných. Záznam o podaní vak-
cíny odosielam automaticky do NCZI, odkiaľ 
si zaočkovaní cez www.corona.gov.sk môžu 
požiadať o Covid pas. 

načného centra alebo očkujúci ambulantný 
lekár. Občanovi je vydaný v papierovej po-
dobe a je podpísaný a opečiatkovaný očku-
júcim lekárom. Očkujúci lekár je povinný vy-
konané očkovanie zahlásiť NCZI. Po tomto 
hlásení sa občanovi automaticky generuje 
digitálny preukaz o očkovaní, ktorý je mož-
né stiahnuť do počítača alebo mobilného 
telefónu spolu s QR kódom z webu www.
korona.gov.sk 

Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú 
na základe takýchto informácií žiadne pa-
pierové potvrdenia ani digitálne doklady  
o prekonaní ochorenia COVID-19.Platné di-
gitálne doklady generuje výhradne NCZI.

DB
MUDr. Lenka Benáková a zdravotná sestra 

Andrea Daneková pri očkovaní, foto: DB.
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Radosť v advente a na Vianoce pred 230 rokmi

Mgr. Ondrej Peťkovský, evanjelický farár

Začiatky obnovenej evanjelickej cirkvi v Bec-
kove a výročie príchodu prvého farára
Niekoľko stočlenné spoločenstvo evanjelikov 
v Beckove a okolí prežívalo v prvú adventnú 
nedeľu v roku 1791 nekaždodennú radosť.  
V kaštieli vdovy Sentivániovej, rod. Dubnic-
kej, nový kňaz Juraj Bobok vykonal pre svo-
jich cirkevníkov služby Božie. Týmto sa začali 
písať dejiny znovuobnoveného evanjelického 
cirkevného zboru, násilne zrušeného koncom 
17., resp. začiatkom 18. storočia. 
Reformačné myšlienky boli v Beckove zná-
me už pred polovicou 16. storočia, keď  
v neďalekých Haluziciach, ktoré patrili tiež  
k beckovskému panstvu Bánffyovcov, uvádzal 
evanjelické učenie farár Ábel. Ján Schindler – 
spomína sa ako prvý, čo veriacim kázal v ma-
terinskej reči – už pred rokom 1560 či 1545. 
Po ňom temer nepretržite účinkovali ďalší, až 
po Štefana Pilárika (1615 Očová – 1693 Neu-
salz, Nemecko), trpiteľa a vyhnanca pre vieru 
(po roku 1663), pisateľa viacerých známych 
spisov. Potom, za viac ako sto rokov, počas 
panovania Habsburgovcov, v období protire-
formácie, boli evanjelikom zakázané verejné 
bohoslužby.
Zmena nastala až vydaním tolerančného pa-
tentu cisárom Jozefom II., synom Márie Te-
rézie, v roku 1781. Za určitých podmienok 
mohli evanjelici slobodne konať služby Božie, 
stavať kostoly a školy. Túto možnosť využi-
li aj evanjelici v Beckove, Kálnici a okolitých 
obciach a pripojili sa najprv ku cirkvi v Stan-
kovciach. Ich túžba po samostatnosti bola 
stále živá. Keď v Trenčíne v roku 1791 stretli 
na cirkevnej škole mladého, na evanjelickom 
lýceu v Bratislave a na nemeckej univerzite  
v Halle, vyštudovaného rodáka z Uhrovca, Ju-
raja Boboka (* 12. 4. 1768), povolávajú ho do 
Beckova.  
Po vzájomnej dohode a spísanom vokátore 
(je to povolávajúci spis s vymenovanými vzá-
jomnými právami a záväzkami farára a cirkev-
níkov), koncom novembra 1791 prijal Juraj 

Bobok pozvanie do novozriadenej ev. cirkvi 
v Beckove. Začiatkom decembra ho v Modre 
ev. superintendent (biskup) Michal Torkoš 
vysvätil a, ako sme vyššie uviedli, od prvej 
adventnej nedele začal v kaštieli vdovy Sen-
tivániovej, rod. Dubnickej, vykonávať kňazské 
povinnosti. Ako píše ďalej trenčiansky historik 
Dr. Milan Šišmiš, st., „pre Beckovčanov bolo 
veľkým šťastím, že získali takého „výborného, 
vysokoučeného, horlivého a vzorne mravné-
ho muža“. Ich nový kazateľ bol „dobrý rečník, 
štylista znamenitý“. Cirkvi prospelo aj to, že 
„bol zemanom a už vtedy pre svoju učenosť  
a neunavenú činnosť aj v stolici vážený“. Ďa-
lej, spomenutý autor píše: „Aj vďaka tomu 
už o necelý rok (teda v roku 1792) postavili 
na dolnom konci Beckova nový evanjelický 
kostol“. 
V tých rokoch J. Bobok uzavrel manželstvo  
s Evou Karolínou, dcérou kochanovského ev. 
farára Bohuslava Mudroňa. Sobášil ich zemi-
ansko-podhradský ev. farár Žigmund Paulíny, 
dôverný priateľ ženícha, a ten aj krstil viace-
ré Bobokove deti. Prvá dcéra sa narodila 24.  
apríla 1794. Pri krste boli, okrem Paulínyov-
cov, vdova po legendárnom kráľovi Ma-
dagaskaru Móricovi Beňovskom a súčasne 
patrónka beckovskej cirkvi kontesa Anna Zu-
zana de Hönsch, žijúca v kaštieli v Beckovskej 
Vieske a tiež zeman Matej Otlík z Ozoroviec  
a Kochanoviec s manželkou. Podľa vtedajšie-
ho zvyku, Bobokovu dcéru pomenovali podľa 
matky a kontesy Beňovskej; v matrike je jej 
meno Anna Eva Zuzana. V máji 1795 sa im  
v Beckove narodil syn Matej Jozef, a už kon-
com júna sa sťahovali do Lubiny, kde svojím 
pôsobením Juraj Bobok výrazne prispel do 
cirkevných a literárnych dejín nielen toh-
to zboru, ale aj širšieho okruhu slovenských 
evanjelikov. Začiatkom júla 1805 mu umie- 
ra manželka pri pôrode šiesteho dieťaťa.  
V druhom manželstve s Evou Lysou mal ešte 
tri dcéry; z potomstva prvej, Evy Františky, 
pochádzali známi dejatelia Holubyovci a ses-
try Royové. Juraj Bobok zomrel v Lubine 29. 
januára 1834. 

Beckovskí evanjelici počas adventu a na Vi-
anoce 1791
V kresťanskej cirkvi malo adventné obdobie 
svoju pevne stanovenú formu a náplň. Počas 
štyroch nedieľ pred vianočnými sviatkami sa 
viac a intenzívnejšie hlása slovo o príchode 
Božieho Syna, Ježiša Krista. Znejú piesne s ob-
sahom očakávania a vítania Toho, prorokmi 

zasľúbeného Spasiteľa. A to ako narodeného 
v Betleheme, ale aj Jeho druhého príchodu  
k súdu. Preto sa zachovávalo aj vonkajšie ti-
cho; v tieto dni sa nekonali svadby, ani hlučné 
zábavy. Boli to dni pokorných modlitieb, roz-
jímania, osobného stíšenia a pokánia. 
Hneď na začiatku adventu prežívali evanjeli-
ci v Beckove a okolí aj nevšednú radosť. Po- 
kúsme sa odhaliť z čoho mohla pochádzať. 
Isteže v prvom rade zo získanej náboženskej 
slobody! Nemuseli teraz svoju vieru skrývať 
v súkromí, ani putovať desiatky kilometrov 
do najbližšieho evanjelického chrámu k pri-
jímaniu sviatostí. Radosť prežívali aj preto, že 
mali po dlhých desaťročiach útlaku a čakania 
vo svojom prostredí farára, služobníka slova 
Božieho. 

Nevieme, čo svojim cirkevníkom zvesto-
val Juraj Bobok v 1. nedeľu adventnú. Ani 
ako prežíval s nimi radostné chvíle prvých 
spoločných Vianoc. Podľa cirkevnej tradície 
mohla to byť kázeň na základe slov evanje-
lia: „Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, Tvoj kráľ 
prichádza...“ Radosť prenikla srdcia prítom-
ných poslucháčov tiesniacich sa v kaštieli 
Dubnických, zrovna tak, ako aj nás dnes pri 
počúvaní týchto slov. Lebo prišiel na svet Ten 
dávno čakaný a nám sa zvestuje spasiteľné 
evanjelium: „...tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 
3,16). Poznáme rôzne druhy radosti. Rodičia 
sa radujú zo zdarných detí. Radujeme sa pri 
počutí dobrých správ. Veľkú radosť preží-
vame, keď sa nám darí naplniť plány a keď 
sme úspešní. No nič sa nevyrovná tej radosti, 
ktorú prežívame počas vianočných sviatkov. 
Preto hovoríme o nich, že sú sviatkami lásky, 
rodinného kúzla, hojnosti, pokoja a radosti. 
Ten pravý dôvod radosti týchto dní pochádza 
zo zvesti anjelov znejúcej na betlehemských 
poliach: „…veď zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa 
vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý 
je Kristus Pán“ (Lukáš 2,10b – 11).   
Prijmite Syna Božieho, nech sa do sŕdc va-
šich vhostí!
Prežívajte dni vianočné, v zdraví, v láske  
a radosti.. 

Foto: 1. pohľad z dvora, zdroj: MyHeritage • 2. 
Kúria Dubnických z dvora na obraze Ladislava 
Medňanského, 1890, zdroj: Virág Judit Galeria • 
3. celkový pohľad, Redakcia BN, 2007. 
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Ako Mikuláš rozsieva radosť

Ako k nám zavítal Mikuláš

Olympiáda z nemčiny a techniky
Milí čitatelia, i v poslednom tohtoročnom 
čísle vám prinášam novinky z diania v našej 
základnej škole. Našou úlohou je v žiakoch 
rozvíjať každú stránku nielen osobnosti, ale 
i zručnosti. A sme radi, že máme toľko príle-
žitostí si naše znalosti vyskúšať a porovnať s 
rovesníkmi. 
Dňa 25. novembra 2021 sa úspešní žiaci škol-
ského kola zúčastnili okresného kola Tech-
nickej olympiády, ktoré prebiehalo on-line 
formou. V kategórii B žiačka Nanette Ond-
rášiková zo 6. ročníka získala 1. miesto a po-
stupuje do krajského kola. Srdečne jej blaho-
želáme a prajeme veľa úspechov v krajskom 
kole.

Ing. Katarína Kučerová

„Ho ho hó, stretli sme sa šiesteho! 
Naučili ste sa básničky, dostali ste balíčky.  
Neprišiel som veru sám – anjela s čertom na pomoc som zavolal.“
Čas vianočných sviatkov už klope na dvere, no predtým nám oči rados-
ťou rozžiari príchod Mikuláša. A nebolo to inak ani tento rok, i keď Mi-
kuláš aj s pomocníkmi mali nejak zvláštne zahalené tváre. Nuž, doba je 
ťažká všade, tak i Mikuláš sa musí chrániť rúškom alebo respirátorom. 
A veru, aj ten čertisko sa už bojí kadejakých vírusov, aj on si zadovážil 
rúško. A keď už boli tak vzorne pripravení, mohli konečne navštíviť 
detičky v troch triedach materskej školy, neobišli ani žiakov základnej 
školy, a veru sladkosťou potešili všetkých zamestnancov školy. 
Prvý do tried vchádzal nezbedný čertisko, ten najskôr zisťoval situá-
ciu s poslušnosťou detí, sem tam sa pohrozil prstom, ale odchádzal 
so stiahnutým chvostom, lebo všetci pekne poslúchali, pracovali, boli 
slušní k dospelým a vraj aj pomáhali rodičom (a čosi mrmlal za dvera-
mi, že si to ešte preverí cez edupage).
A tak mohol Mikuláš rozdať v balíčkoch rôzne sladkosti, maškrty, aj 
niečo zdravé. Ale deti najskôr vyskúšal. Veľkých žiakov niečo z mate-
matiky, mladších iné vedomosti a tí najmenší mali pripravený v každej 
triede MŠ prekrásny program popretkávaný básničkami a pesničkami. 
Detičkám, ktoré nemohli byť v škole, balíčky neskôr rozposlal po svo-
jich pomocníkoch, alebo im ich rodičia prišli vyzdvihnúť. Mikuláš so 
svojím sprievodom odchádzal takmer unavený, no šťastný, že mohol 
deti odmeniť i napriek epidemiologickej situácii. Stihol to len tak-tak, 
pretože v stredu sa musela škola zatvoriť. My však veríme, že sa od-
dýchnutí stretneme v januári. Načerpáme všetci zdravie a energiu 
a šup sa znova do práce i do učenia. 
Na záver mi Mikuláš pošepkal, aby som prostredníctvom BN odovzda-
la jedno veľké poďakovanie ľuďom, bez ktorých by nám balíčky neroz-

Slovo Mikuláš je skrátka čarovné. Pozná ho každé malé dieťa a pôso-
bí magicky, inak tomu ani nemôže byť, lebo jeho vyslovením sa detské 
očká v momente rozžiaria. Rodičia zvyknú svojim deťom hovoriť, aby 
si nezabudli nachystať vyčistené čižmičky a Mikuláš ich určite neobíde. 
Vieme vlastne, kto to bol ten Mikuláš? Mikuláš je postava oprade-
ná mnohými legendami. Traduje sa o ňom, že sa narodil okolo roku 
280–286 v Patare. Ako devätnásťročný bol svojím strýkom, biskupom 
Mikulášom, vysvätený za kňaza a stal sa predstaveným kláštora Sion  
v blízkosti Myry. Počas prenasledovania kresťanov okolo roku 310 bol 
vraj zajatý a týraný. Po rodičoch zdedil veľké bohatstvo, ktoré rozdeľo-
val medzi chudobných.
Čo hovoria legendy? Mikuláš sa často večer po zotmení prechádzal 
ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú ubiedenú 

dal. Poďakovanie za to, že i v týchto neľahkých časoch sa nájdu dobrí 
a ochotní ľudia, ktorí nezištne podporia dobrú vec pre radosť iných. 
Ďakujem v mene zamestnancov i žiakov, kultúrnej komisii a vedeniu 
obecného úradu za spoluprácu a prípravu mikulášskeho dňa.

rodinu s deťmi, ktorým nevedeli rodičia dať nič na večeru, do obloka 
im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dob-
rodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite.
Od tých čias vznikla tradícia sviatku svätého Mikuláša. Je mu venova-
ný 6. december, pretože vraj Mikuláš zomrel práve v tento deň. Zvyk  
s čižmičkami v oknách sa spája práve s legendou, keď Mikuláš nechá-
val v oblokoch chudobných ľudí dary. V žiadnej domácnosti s malými 
deťmi teda v tento výnimočný deň nesmú chýbať čižmičky v okne! 
Môžeme ich tam položiť spolu s deťmi. Samozrejme, poriadne vyčis-
tené. V minulosti si deti čistili kapce či čižmičky, obe topánky z páru. 
Do jednej dostávali uhlíky či prútik, do druhej sladkosti a ovocie.
Do nedávna chodieval Mikuláš do škôl, na námestia, do domácností, 
sociálnych zariadení alebo aj do kultúrnych domov. No posledné dva 
roky sa musí aj Mikuláš prispôsobovať dobe a dodržiavať opatrenia. 
Ale napriek tomu vždy si nájde cestičku, ako potešiť deti aj dospelých.  

O deň neskôr, 26. novembra 2021, sa konalo 
školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 
Za 7. ročník, v kategórii 1A, sa zúčastnili ži-
aci: Lea Ruth Cipciarová, Katarína Harma-
dyová a Nikolas Kotleba. Žiaľ, v tejto kate-
górii žiakom chýbali body, aby postúpili do 
okresného kola. No napriek tomu mali veľmi 
pekné výsledky a čo je dôležité, skúsenosť do 
budúceho  školského roka. V kategórii 1B za 
8. ročník sa školského kola zúčastnili žiaci: 
Terézia Batková, Vanesa Ďurkechová, Šimon 
Martiš a Viktória Švecová. Terezka a Van-
eska postupujú do okresného kola, ktoré sa 
bude konať online 19. januára 2022. Dievča-
tám držíme palce!

Všetkým žiakom veľmi pekne ďakujem za 
účasť, snahu a ochotu niečo urobiť pre seba, 
popracovať na sebe, dokázať, že sú výnimoč-
ní a schopní uspieť v konkurencii. Situácia 
v školstve i v okolí je, žiaľ, taká aká je. V onli-
ne prostredí sa mnohé ťažšie vysvetľuje, než 
„face to face“ v škole. Minulý rok bol náročný 
pre učiteľov i pre žiakov. A keďže olympiády 
sú v jesennom období, takže času na prípra-
vu nebolo veru nazvyš. Preto si vážim ochotu 
našich žiakov „ísť do toho“. Ďakujem, sied-
maci i ôsmaci, a prajem vám veľa úspechov. 
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Ing. Darina Jarábková

Ing. Darina Jarábková

V tomto školskom roku sa naši žiaci zapo-
jili do 32. ročníka Olympiády v anglickom 
jazyku. Vyhlasovateľom súťaže je Minister-
stvo školstva, vedy a výskumu SR. V školskom 
kole v kategórii 1B, v ktorej súťažia ôsmaci 
a deviataci, bolo umiestnenie na prvých troch 
miestach nasledovné: 

1. Karol Radosa • 2. Ján Ondrejovič 
3. Paulína Zárubová

Okresné kolo sa bude konať v januári. Vzhľa-
dom k súčasnej pandemickej situácii, v čase 
prísnych opatrení a zákazu zhromažďovania, 
prebehne okresné kolo online formou.

Olympiáda 
v anglickom jazyku

Žiaci ZŠ z Beckova 
opäť v Live Classes

eTwinning na ZŠ a MŠ J.M. Hurbana v Beckove

Ing. Darina Jarábková

Jedným z najdôležitejších prvkov progra-
mu eTwinning je spolupráca medzi učiteľ-
mi, žiakmi, školami, rodičmi a miestnymi 
orgánmi. Je súčasťou programu Erazmus+ 
v oblasti vzdelávania, športu a odbornej prí-
pravy mládeže. 
V programe eTwinning učitelia z rôznych kra-
jín Európy pracujú spoločne a organizujú čin-
nosti pre svojich žiakov, ktorí sú zapojení do 
registrovaných projektov. Majú aktívnu úlo-
hu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, 
vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 
21. storočia.

Záložka do knihy spája školy

PhDr. Janka Zbojová

Slovenská pedagogická knižnica s pozna-
ním, že kreatívne čítanie motivuje žiakov, 
aby rozprávali o knihách so silným príbe-
hom, premýšľali o nich a spätne sa k nim 
vrátili, vyhlásila čitateľský projekt pre žia-
kov základných škôl a stredných škôl zo 
Slovenskej republiky a z Českej republiky. 
Projekt pripravila pri príležitosti októbra ako 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 
2021.
Naša škola sa už po druhýkrát zapojila to toh-
to projektu. Jeho cieľom bolo predovšetkým 
nadviazanie kontaktov medzi českými a slo-
venskými základnými školami a osemročnými 
gymnáziami a podpora čítania prostredníc-
tvom výmeny záložiek do kníh. Naši šikov-
ní žiaci vytvorili záložku do knihy, na ktorej 
ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-
-slovenského projektu Očarujúci svet kniž-
ných príbehov, rozprávok a básní a vymenili 
si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy 
z Českej republiky. V rámci hodín Čítania a 
Slovenského jazyka a literatúry vyučujúca pr-
vého ročníka čítala žiakom rôzne rozprávky, 
následne na predmete Výtvarná výchova deti 

vyrábali záložky na tému, ktorá korešpondo-
vala s danou tematikou. V ostatných triedach, 
teda v druhom, v treťom a vo štvrtom ročníku 
si už žiaci čítali rozprávky sami. Podarilo sa 
nám prepojiť medzi-predmetové vzťahy, čím 
sa v deťoch vzbudil záujem o čítanie, a ná-
sledne vytváranie záložiek pre svojich blíz-
kych či kamarátov. Žiaci druhého stupňa si 
s pomocou vyučujúcej stanovili pravidlá, na 
základe ktorých postupovali pri výrobe zálo-
žiek. Samotné vyhotovenie už realizovali na 
hodinách Výtvarnej výchovy. 
Veľké poďakovanie patrí samotným žiakom, 
ktorí sa veľmi ochotne podieľali na výrobe zá-
ložiek. Skutočne sa im podarilo vytvoriť veľmi 
pekné umelecké diela, ktoré som zaslala na-
šej partnerskej škole priamo do Prahy.
Myslím si, že aj takéto projekty sú dobrým 
komunikačným medzníkom pri nadväzovaní 
nových kontaktov, neskôr možno aj takzva-
nej družbe.

V týchto dňoch žiaci na hodinách anglické-
ho jazyka dokončili úlohy v dvoch projek-
toch Christmas Exchange (Vianočná výmena 
pozdravov). Vyrobili, napísali a pripravili do 
vianočnej pošty 16 obálok pre svojich part-
nerov z deviatich štátov Európy. Dúfajme, že 
ich nadšenie a radosť pri príprave pozdravov 
zahraničným kamarátom bude odmenená 
a budú sa tešiť opätovaniu ich pozdravov.

Celosvetový ocenený projekt výučby ang-
ličtiny pre žiakov a učiteľov sme mali opäť 
možnosť využiť na našej škole 23. novembra 
2021.
Online hodina anglického jazyka bola vede-
ná Elisabeth Beer z vydavateľstva Pearson 
Ventures a BBC London. Žiaci 7. triedy vyu-
žili túto jedinečnú príležitosť a vstúpili do 
online jazykovej učebne. Otestovali si svoje 
zručnosti v zdieľaných zadaniach na pracov-
ných listoch, podelili sa o názory a komu-
nikovali v angličtine so svojimi rovesníkmi  
z rôznych škôl v Európe.
Ďalší zúčastnení žiaci boli zo škôl: Slovensko 
(Leopoldov), Česká republika (Plzeň, České 
Budějovice), Ukrajina (Odessa), Poľsko (Kra-
kow, Maligrod), Turecko (Ankara).



Spomienka na mamu
Oľga Dvoranová, rod. Kollárová – 100. výročie 
narodenia
Všeličo na svete môže človek zastaviť, ale čo 
nikdy nezastaví, nespomalí, je čas. Čas je rieka 
nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za ro-
kom a my sa pri jej toku občas zastavíme, aby 
sme si uvedomili určitý medzník vo svojom ži-
vote a spomíname. Spomienka býva krásna  
i smutná, tá dnešná je o mame. Prázdne miesto 

v našom srdci zapĺňame snívaním, po kúsočku si v ňom oživujeme 
mamin obraz. Tohtoročná Lucia, 13. december, bola stou spomienkou 
na jej narodenie. Bohužiaľ, 100. narodenín sa nedožila, na miesto hro-
bového odpočinku sme ju vyprevadili pred šestnástimi rokmi vo veku 
nedožitých 85 rokov. 
S láskou a vďakou na ňu spomínajú dcéry Ľubica a Darina s rodinami.
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SPOMIENKA NA IVANA ŠVECA

SPOMÍNAME
V piatok 26. novembra 2021 oslávila okrúhle 60. narodeniny 
Ing. Lýdia Fiedlerová. 
Všetko najlepšie jej prajú manžel Ivan, syn Ivan s priateľkou Zuzkou, 
dcéra Lenka s priateľom Michalom, sestry Anna Kalabová s manželom, 
PaedDr. Mária Kubovicová, švagriná Anežka a synovec Jozef.

Dňa 8. novembra 2021 ukončila svoju životnú 
púť vo veku 94 rokov pani Mária Zbudilová, 
ktorú sme volali „Babka“. Skvelá žena, úprimná, 
mala veľký zmysel pre spolužitie občanov našej 
obce, viedla príkladný rodinný život, deväť rokov 
pôsobila pri MNV v Beckove ako členka komisie 
pre ochranu verejného poriadku, ktorej som bol 
predsedom. Svojou poznámkou vždy napomoh-
la k smerovaniu tejto komisie a k jej správnemu 
rozhodnutiu.
Česť jej pamiatke! Spoločenská kronika

Narodili sa: 
Michaela Gracíková, Sára Marčeková, Leonard Pacek

Blahoželáme: 
• 50 rokov: Zuzana Hercegová, Bc. Rastislav Šrámka, Marián Gába

• 55 rokov: Ing. Mária Vlaháčová, Peter Pevný,  
 Ing. Ivana Mikulová, Ing. Milan Pollák, Mária Vargová

• 60 rokov: Anna Valovičová, Peter Krajčovič, Peter Nožina

• 65 rokov: Karol Pavlovič, Jaroslav Nožina, Jozef Furenda, 
 Ľubomír Tupý, Milan Koníček

• 70 rokov: Michal Nemček, Rudolf Pavlík, JUDr. Marián Lacko, 
 Ing. Jozef Štefanec, Veronika Bartošová

• 75 rokov: Anna Sládeková

Rozlúčili sme sa: 
Stanislav Tupý, Jaroslava Blatnická, Mária Zbudilová, 
Rudolf Gergel

NOVEMBER - DECEMBER 2021

Ohlas čitateľa

Ôsmeho novembra uplynulo 25 rokov, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec a starý otec  
Anton Herceg. Odišiel vo veku 52 rokov. 
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Zuzka 
s priateľom Jarkom, syn Janko a vnúčik Tomáško 
a ostatná rodina. 
Môj smútok nikdy nepominul za tebou, 
veď odišiel si od nás ešte mladý. 
Deti práve dospeli, mal si im byť oporou, 
ochrancom spoľahlivým im aj mojím...

No kradmo nemoc zlá uberala z tvojich síl, 
až deň posledný vzal všetky naše nádeje... 
Bol si – len krátko – to najlepšie, čo mi Pán nadelil, 
až príde môj čas, čo sa s nami udeje?

Vážená pani šéfredaktorka,
dovoľte prosím, aby som Vám touto cestou vyjadrila úprimné poďa-
kovanie za príspevok, ktorý ste vo Vašich novinách venovali spomi-
enke na môjho bratanca Ivana Šveca, rodáka a celoživotného oby-
vateľa Beckova, ktorý nás nedávno opustil.
Beckovské noviny máme príležitosť pravidelne čítať práve vďaka 
Ivanovi a jeho manželke Márii, ktoré posielali do Bratislavy poštou 
nášmu otcovi Štefanovi Pavlíkovi. 
Štefan Pavlík sa narodil v Beckove 14. júna 1921 a v júni tohto roka 
sa dožil vzácnych sto rokov. Vyučil sa za automechanika vo firme 
Fabián v Novom Meste nad Váhom. Počas 2. svetovej vojny bol na 
nútených prácach v Nemecku a po oslobodení Československa pra-
coval v Bratislave v autoopravovni Tatra. Postupne zastával funkcie 
majstra, dielovedúceho a zástupcu riaditeľa až do odchodu do sta-
robného dôchodku v autoservise Mototechna. V Bratislave žije do-
teraz v opatere svojich troch detí.
Náš otec sa rád vracal do Beckova k svojim rodičom aj súrodencom, 
najmä k sestre Štefánii Švecovej, Ivanovej mame. Zaujímal sa o pro-
sperovanie rodinnej firmy Beckovská pekáreň, ktorú Ivan založil a 
prežíval s ním starosti, aj radosti z úspechov. Žiaľ, poslednýkrát sa so 
svojim synovcom stretol v Bratislave na oslave svojej stovky.

Do Beckova sme chodili často a radi, pri návštevách našej rodiny 
sme sa zúčastňovali Beckovských slávností a podobných zaujíma-
vých akcií. S obdivom sme sledovali postup rekonštrukčných prác 
Beckovského hradu. Vzácne nám boli aj posedenia na salaši s členmi 
rodiny, ktorí ešte žijú v Beckove a okolitých obciach.
Chceme Vám vysloviť aj uznanie za bohatý a pútavý obsah Vašich 
novín. Sú tam nielen zaujímavé informácie z histórie Beckova, ale aj 
zo súčasného diania v obci. Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu záslužnú 
prácu a želáme veľa zdravia a ďalších tvorivých úspechov. 
So srdečným pozdravom Doc. PaedDr. Ľudmila Horníková Pavlíková, CSc. 

Štefan Pavlík na oslavách svojich 100. narodenín, 
vľavo Ivan Švec s manželkou. Zdroj: Ľ. Horníková
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Adventný čas - príchod Vianoce

Noví obyvatelia Beckova

Slovo advent pochádza z latinského adven-
tus, čo znamená príchod. Pre kresťanov sa 
začína obdobie, prípravy na narodenie Je-
žiša Krista. Symbolom adventného obdobia, 
ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so 
štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú 
počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo šty-
roch adventných sviečok na adventnom ven-
ci zapaľujeme v nedeľu medzi 28. novemb-
rom a 3. decembrom. Postupne do Vianoc sa 
zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastej-
šie sú sviečky fialové symbolizujúce liturgic-
ké farby adventných nedieľ. Určite nechýba 
v žiadnej domácnosti. Veľký výber dekorácií 
máme v kvetinárstvach a predajniach s de-

koráciami, zručnejší si vyrobia doma. Je to 
o vkuse, aký sa komu hodí do domácnosti.
V našej obci je tiež možnosť zakúpiť si via-
nočné dekorácie. Vianočné trhy sa síce ne-
konajú, ale náš obyvateľ Vilko Krajčovič má 
v ponuke široký výber dekorácií a vencov (na 
obrázkoch). 
Advent sa končí po západe slnka na Štedrý 
večer. Keď sa o pár dní rozozvučia všetky zvo-
ny sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vi-
anoc, zabudnime na starosti a prežime krásne 
sviatky v láske, šťastí, svornosti. Tichá hudba 
nech nám počas sviatkov znie, nech nastáva-
júci rok nám pokoj, zdravie, šťastie prinesie.

Beckov je pre našich nových obyvateľov stredom vesmíru. Chcem vám 
predstaviť trojčlennú rodinu, ktorá sa rozhodla postaviť si dom v našej obci. 
Igor Tehlár, manželka Veronika a syn Tomáš.

Veronika, čo vás zaujalo, že ste si postavili dom v našej obci?

Od roku 1982 sme bývali v Trenčianskych Stankovciach a od roku 1990 

Adventní svätci
V decembri v adventnom čase majú sviatok 
aj traja svätci: 
4. decembra je sviatok sv. Barbory, panny 
mučenice, ktorú dal jej otec uväzniť do veže, 
aby ju chránil pred kresťanstvom, a keďže sa 
nechala v jeho neprítomnosti pokrstiť, vydal 
ju sudcovi a po mučení ju údajne sám sťal 
(za čo ho zasiahol blesk). Zobrazuje sa s ve-
žou a kalichom s hostiou. Na jej sviatok sa 
zvykne utrhnúť vetvička čerešne, ak zakvitne 
na Štedrý deň, ďalší rok sa splnia všetky že-
lania. Kedysi to praktizovali hlavne nevydaté 
dievčatá, keď chceli vedieť, či ich čaká svad-
ba. 
6. decembra je sviatok sv. Mikuláša, dobré-
ho a štedrého biskupa, ktorý skutočne žil v 4. 
storočí. Spája sa s ním obdarovávanie detí 
(hlavne sladkosťami), stal sa predlohou pre 
Santa Clausa. O ňom píšeme viac na strane 8. 
13. december je spojený so sv. Luciou, diev-
činou, ktorá žila na prelome 3. a 4. storočia 
v Syrakúzach (Taliansko) ako kresťanka a zo-
mrela mučeníckou smrťou. Pretože sa od- 

mietla vydať za pohana, lebo svoj život pris-
ľúbila Bohu, odsúdili ju a sťali. Podľa legiend 
jej vojaci vylúpli oči, ale ona znovu videla. Vo 
výtvarnom umení ju zobrazovali s prebodnu-
tým hrdlom, s palmovou ratolesťou, s očami 
na miske, s horiacou lampou. Je patrónkou 
slepých.
Lucia bola v slovenskej ľudovej kultúre pokla-
daná za ochrankyňu priadok. Na jej sviatok 
ženy nesmeli priasť, aby im Lucia nevypichla 
oči. Dievčatá oblečené za lucie chodili po do-
moch vymetať kúty a steny, zariekavali, aby 
obyvateľov ochránili pred čarami, nešťastím 
a biedou. Na Luciu sa začalo s výrobou Lu-
ciinho stolčeka – bol robený zo smrekového 
alebo bukového dreva, bez použitia želez-
ných klincov, mal byť dokončený v dobe 
omše v predvečer Narodenia Pána, a ten, 
kto na ňom vtedy sedel, bol na rázcestiach aj 
doma chránený magickým kruhom pred ča-
rami a tiež mal získať schopnosť rozpoznať 
čarodejnice. 
V Čechách je s ňou spojená pranostika „Sv. 
Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Vysvetle-
nie: Od 13. decembra slnko zapadá stále DB

v Trenčíne na sídlisku Juh. Keď dve deti vyleteli z hniezda, uvažovali sme, že 
predsa len život na dedine je družnejší, veselší. Hľadali sme vhodný poze-
mok, nie všetko išlo podľa predstáv. Pri návštevách Beckova nás fascinoval 
majestátny hrad. Učarovali nám rôzne podujatia, stále sa niečo dialo. Obec 
žila. Najviac nás presvedčila vybavenosť obce, lekár, pošta, predajne, le-
káreň. Nie všetky obce majú takú vybavenosť. Krásna príroda, tri kostoly, 
blízko do mesta. Jasné, že úlohu hralo, že tu máme rodinu.

Aké máte záľuby?

Rada chodím na prechádzky do prírody, najmä zbieranie hríbov. Rada čí-
tam. Manžel je domáci kutil, stále niečo vylepšuje.

Zvykli ste si za krátky čas v našej obci?

Teraz si užívame vytúžený kľud, ktorý v činžiaku absentoval. Veľmi sme spo-
kojní a šťastní. Po krátkom čase som zistila, že máme skvelých susedov. Čo 
viac si priať v našich rokoch?

Obaja ste ešte v produktívnom veku?

Obaja pracujeme v Trenčíne. Ani diaľka nás neodradila od tejto milej de-
dinky.

Veronika, ďakujem za rozhovor. Želáme vám, naši noví spoluobčania, veľa 
zdravia a vytúženého pokoja. Verím, že sa zaradíte medzi nás všetkých 
a užijete si krásy Beckova. ZT

ZT

o trošku neskôr, ale deň sa nepredĺži, pretože 
ráno vychádza tiež o máličko neskôr. Tento 
jav je voľným okom takmer nepostrehnuteľ-
ný, takže ani pranostika nemá starý pôvod 
(presné hodiny). Podľa Juliánskeho kalendá-
ra 13. december pripadal na zimný slnovrat 
(platil do roku 1582). Ďalšia pranostika: Na 
svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Zaujímavosť: Svätá Lucia je aj ostrovný mini-
štát v Karibskom mori – Saint Lucia – a žije 
v ňom asi 163 tisíc obyvateľov na 616 km2. Od 
roku 1814 pripadol Veľkej Británii, od roku 
1979 je nezávislý. 
Zdroj (text): wikipedia, internet
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Toto je velice starý, skoro už sto rokov, ale 
pravdivý príbeh o beckovských a vlastne aj  
o kálnických pytlákoch. Odehrál sa ešče v 
roku 1929 na začátku decembra. Štefan a 
Ondrej boli kamarádi od malička, ved bývali 
skoro v jennej ulici, Štefan na Rádku a Ond-
rej pri Barine. Do školy chodili len v zime, aj 
ked sa pán rechtor hnevali. Museli od jari do 
zimy najskór jako chlapci husi pást pri Váhu a 
po strniskách na jeseň. Už jako velkí chalani 
sa tu stretávali pri kravách. Celé leto sa pla-
hočili ve Váhu alebo pomáhali svojím occom 
aj pri senách na Trbockém. Ved aj role a lúky 
mali vella seba v chotári. Tak spolu vyrasta-
li, mládenčili a nakonec spolu aj narukuvali  
k pešému pluku do Trenčína. To bolo ešče za 
monarchie. Po vojančine, kerá vtedy trvala tri 
roky, sa vrátili domóv k occom na gazdovstvá. 
No ledva sa doma ohráli, prišél štrnásty a zas 
museli narukuvat. Zasek spolu do Trenčína  
k pešákom. Ani sa nenazdáli a boli na ruském 
fronte. Tak aj prebehli spolu frontu a nakonec 
skončili obidvá jako československí legionári. 
Ked sa vrátili v dvacátem prvém, tak sa pože-
nili, ale kamarádmi ostali aj nadálej. A velice 
dobrými kamarádmi. Tiéž mali aj svoje tajom-
stvo. Obidvá si z Ruska doniésli aj „vojnovú 
korist“, každý svoju „manlicherovku“ a tiéž 
každý jeden „Nagant“. Samozrejme, aj dosta-
tek patrónov.
A tak to šecko začalo. Chudobní ani hlanní 
neboli. Mali svoje gazdovstvá, vyživili sa. Ale 
mali aj svoje rodiny. Tak sa bolo treba aj o 
ne postarat a poránne sa otáčat. Roky ute-
kali, prišél dvacátýdevátý. Velká hospodárska 
kriza.
Štefan mal už patoro detí a Ondrej štyri.
Tak sa dvaja beckovskí kamarádi doholli, že 
si pred Vánocami toho dvacátéhodevátého 
trošku prilepšá, sebe aj svojím rodinám.
Vybrali sa na pytlačku. Bol začátek decembra 
aj adventu.
Už mesác predtým obidvá usilovno v Ond-
rejovej vrštati pilno po večeroch pracuvali. 
Obidve manlicherovky aj Naganty rozebrali, 
poránne vyčistili a namazali. Urobili si aj vy-
chytávky. Na kabanici ze surovéj vypracuva-
néj hovadziny si znútra prifercúvali velikánske 
vačky tak, aby manlicherovky, boli to tí kratšé 
pre patrolu, do nich vešli. Ked si ich človek 
prehodil cez plecá a napredku zapal, nebolo 
ništ videt. Tiéž našili špeciálné vačky na pat-
róny. Manlicherovka sa nabíjala naráz pátý-
mi patrónmi zasadenými v objímke. Naganty 
nosili za opaskom privázané na šnórke. 
Vychystaní boli, teraz len čakat na peknú me-
sačnú noc a móžu vyrazit. A tá prišla. Na Mi-
kuláša 6. decembra 1929 obidvá vyrazili smer 
Lipky-Skalice. Samozrejme, neskoro večiér, 
ked už bola poránna tma, a každý osve. Stret-
li sa až na Lipkách pri kozli slamy, čo tam mal 
Ambro. Odtál už spolu kráčali cez celé Lipky 
smerom ke Skalicám, do boriny v Skalickém 
járku. Hore nad borinu, kde járek začínal a 
kde končili Čikléch sady, mali vyhlédnuté 
miésto na postriéžku. Už dávno vedeli, že  

PYTLAČKA PO BECKOVSKY
čiérna chodí do bahnísk v Skalickém járku na 
vodu. A v Čikléch sadech sa aj v decembri na-
šlo zabunnuté jabĺčko alebo hruška. Pre zver 
pochútka. Tak sa učupili pod velikánsku bo-
rovicu. Za zadkom, smerom k járku, mali strž  
a spredku lučinu – sádek s ovocnými stromá-
mi, kerá volne prechádzala do rídkej boriny. 
A čakali. 
„Kolko je, Ondrejko?“ pýta sa Štefan.
Ondrej pozrel na hodinky, vzácnu trofej  
z Ruska. Mali fosforeskujúcí ciferník, aj potme 
videl.
„Po polnoci, Štefanko.“
Zatál sa nič nediálo. Čakali tíško. Ved boli 
zvyknutí. Aj na zimu, aj na šecko ostatné  
z Ruska.
Odrazu sa pod starú, mohutnú, možno sto-
ročnú hrušku císarku čosik pohlo, praskli 
vetvičky, aj chrochtánie a kvikot začuli. Už sú 
tu.
Štefan prehovorí šeptom: „Budeš ty, Ondrej-
ko, a já zaduplujem, kebys minúl.“ 
Ondrej sa potichu zasmál: „Ved viéš, že já som 
zatál nikdy neminúl.“ Nešálil, šak mal plnú 
pažbu zárezov na svojej manlicherovke.
Čakali ešče chvílku, až črieda čiernéj pomá-
ly prinde blíž, aby rana bola istá. Ondrej už 
mal nabité a pomály začal miérit. Šecko bolo 
až-až, spln začínal za dva dni, pod mrakom 
nebolo a vetrík mali opačný od čriédy. 
Ondrej vystrelil.
Ale čo to?
Obidvajá odrázu stuhli prekvapením, no aj tak 
zostali ve strehu. Jakoby namiésto jennej rany 
palli dve. Aj ozvena bola taká, síce na neroze-
znánie, ale dvojitá.
„Čo to?“ hovori Štefan, „ved som nedupluval“. 
„Ticho, počkáme“, hovorí potichu Ondrej. 
Prasčiská už boli rozbehané na šecký strany 
sveta, jak sa lakli tých rán. 
Čakali.
Ale tam sa čosik hýbe, no nyje pod císarku, 
ale dáléj, výš na svahu, pod divými čerešnámi. 
Štefan vybral z puzdra triér, též trofej z Ruska, 
čo v Čeljabinsku od Žida na bazári kúpil za 
pár rublov. Kvalitný, nemecký.
Kuká. A čo nevidí? Pri čerešnách, ščasti opretí, 
ščasti schovaní, dvajá chlapi. A čakajú. Fíha. 
Žeby polesný? Ten to asi nebude, céru vydá-
va. Že by financi? Čo by tu robili? Četníci? Tiéž 
nyje. Ved ti dvajá uniformy nemajú. Myšliénky 
behali obidvom hlavú.
Tak tíško čakali. Odrazu začúli dupot. Tamtí 
dvajá utekajú hore Čikléch sadom, len sa im 
z kečky parí. Už sú na horizonte. A peláša dál, 
smerom do Rybníkov.
„Aha. Tak konkurencia. Asi z Kálnice“, preho-
voril Ondrej.
„Počkáme ešče, necháme, jak sa to vyvŕbí,“ 
hovorí Štefan.
Dali si po kalíšku lonskej bošáckej hruškovice 
vypálenéj ze Štefanovych císarek z Trbockého. 

Dobre palla. Zahrála, aj nervnost sa stratila. 
Po pol hodine čakáná, ked sa už ani konárik 
nepohel, vetvička nezapraskala, sa spolu vy-
brali pod císarku. Istili sa šak, manlicherovku 
v ruke, nabitú, odistenú. Štefan aj Naganta 
za opaskom prichystaného. Jak na patrole  
v Rusku. Čo keby?
Pod císarku ležala šak asi stodvacatkilová ba-
chyna, dávno už zhasnutá. Tak friško do ro-
boty. Ondrej vytáhel z koženého puzdra starú 
loveckú dýku obojstranno ostro nabrúsenu. 
Tiéž trofej z Ruska, z bazáru. Tam, kde Štefan 
triér kúpil od Žida, tak Ondrej dýku. Bola z da-
mascénskéj ocele. Pár tahov, Štefan pridŕžal 
a bachyna bola vyvrhnutá. Pečiénku a srcco 
zabalil Štefan do tlumoku. Zvázali bachyni 
prenné aj zanné nohy, zavesili ju na drúček, 
čo si predtým z agátu nachystali. 
„Hej rup“, ale potichu vyhodili náklad na ple-
cá a pevným krokem sa vybrali domóv. Bolo 
už pól tretéj nad ránom. Neišli šak dole pod 
Skalice, na hrackú, ani cez Lipky, ale sa pustili 
starú zvážnicu poza Skalice ke Krížu. Tu, na 
kraji dolnéj lúky, ešče pod horu, zložili náklad.
„Ondrejko, postráž“, hovorí Štefan, „já idem 
pre kone.“
A tak sa vybral friškým krokem po hrackéj 
smerom do Beckova, pri Kaplnke sa dal dole-
va a potom zannú cestu okolo Adamovičov-
ského smerom na Zavachátku a odtál zezad-
ku do Vadičova a zannú bránku okolo stodoly 
domóv. Moc sa ponáhlal. Friško zapráhel, 
skoro nikdo si nevšimel, iba Milka vyzrela  
z podstiénky.
„Neboj sa, prindem do rána.“ Tam je pečiénka 
a srcco. Zatál to opatri.“
Pejo a Cigán, oddýchnuté, dobre naobročené 
kone, sa mierným poklusem dali po hrackéj 
na Mesto. Ve voze nechal Štefan mech žita a 
ze dve ošátky hrušék a slamiénku cesneku a 
dve otiépky sena. Jakože ide na trh do Mesta, 
keby čosik. A velkú opratú plachtu s pantlámi.
„Už sú štyri preč, Štefanko,“ hovorí Ondrej 
trochu s obavu v hlase.
„Neboj sa, stihneme“, vraví Štefan. Friško na-
ložili a poklusem do Beckova. A rovno Ond-
rejovi do dvóra. Bol sice úzký, ale pretáhnutý 
a na konci stodola. Ešče bolo poránne tma o 
pátej ráno. Ondrej už mal nachystané. Ulička 
dočista vyzametaná. V stodole umytý starý 
dubový stól, čo sa na nom zabíjačky odba-
vuvali, nože, sekerka, brús, misy a vangle. 
Friško vyložili. Štefan otočil kone a vóz, priho-
dil im kúsek sena.
A dal sa do roboty. 
Bol velice šikovný a zručný, ved aj na Rusi 
pánom oficiérom robil zabíjačky. Šikovno 
rozporcuval jennu polovičku, druhú polovič-
ku. Tú druhú spátky do voza. Prihodil senom. 
Ondrej friško medzitým odvázal jalovičku, vy-
védel ju z maštale a privázal nazadku k vozu. 
Štefan zacmukal a Pejo s Cigánom sa rozbehli 
domóv. Mali to kúsek. Jalovička sa nevzpie-
rala a spokojno kráčala za vozom. Štefan mal 
krásného mladého býka.
Doma Štefan vypráhel, chlapec – najstarší 
(mal už sedem) – už bol hore, kone opatril 
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a ohrebelcuval. Jalovičku v maštali privázal a 
sena jej prihodil.
Teraz šikovno do roboty.
Šunky poorezuvat a začistit, pójdu do láku, 
rebrá tiéž. Ked budú hotové, vyúdi sa to. 
Bočina, kúsek sa naloží aj s kolenámi do súd-
ka do soli – to sa v Rusku naučil, lebo v naších 
krajoch sa to nerobilo. Zbytek na klobásky, 
ale do ních pridal kúsek bravčoviny – bočka 
z brava, čo bol predvčerom masárovi Lacko-
vi predal a zas od neho pár kilečkov zebral 
spátky. Šak boli tiéž velikí kamarádi. Šecko sa 
spracuvalo. Pečiénku rozdelil spravollivo na 
dve polovice a navečiér prišla Ondrejova žena 
Zuzka pre nu. Ani zbytky nevyšli nazmar. Šec-
ko, čo zostalo, v starém kotli povaril a Broko a 
Bela mali na pár dní hody.
Srcco si nechal, ako sa boli s Ondrejom doho-
lli, bude pre pána farára na výslužku.
Porobené, dokonané.
Tu by sme mohli náš príbeh skončit. Ale ešče 
to má malý epilóg.
V nedelu ráno, ždycky pred devátu, chodiéva-
li Kálničani cez Lipky do Beckova do kostela 

na služby božie. Boli to evanjelíci a Kálnica 
bola fília Beckova, lebo tam kostel nemali. Aj 
v to nedelné adventné zimné ráno „po pyt-
lačke“ išli celé húfy Kálničanov do kostela. 
Moseli prechádzat aj okolo staréj císarky, kde 
sa to šecko odehrálo. Nebolo tam čo moc 
videt, kto nescel, nevidel ništ, kto scel videt, 
videl málo.
Ale dvaja kálnickí „viťúzi“, Palo a Mišo, chceli 
videt vác. Jakosik dĺho sa okolo císarky mota-
li, až na ních ích ženy moseli zavolat: „Podte 
vy dvá už, čo sa tam tolko motáte, nestihne-
me...“
O ničem nevedeli. A tak došli do kostela. 
Kedže bol advent a póst, tak boli aj hriéchy 
a sa spovedalo. Tak Palo s Mišom sa pekne 
pánu farárovi „vyspovedali“. Aj ked evanjelí-
kom stačí iba prijat Telo Pánovo a spytuvat 
si svoje svedomie, tým dvom to nedalo a po 
službách Božích šecko pánu farárovi vyzvo-
nili. Jak čakali, strelili, počúli dve rany, potom 
ušli a ráno tam ništ nebolo. Nevedeli pri tých 
dvoch ranách, jak striélali na prasce, či to tam 
pán polesný alebo dokonca pán grof nepo-
lujú. A tak sa nalakali a utiékli. A pečiénka 
nebola.

Štefanova Milka po službách božích zastavila 
sa na fáre, akurát sa pán farár prezliékal do 
civilného.
„Tuto som Vám, pán farár, srdéčko doniésla 
a trocha klobásek, su len máličko priúdené, 
treba ich minút čoskoro.“ 
Pán farár bol ticho, ništ sa nepýtal. 
„Pánboh zaplať, Milka“, hovorí pani farárka.
„Pánboh uslyš, pani farárka, nech Vám panne 
na úžitek“, hovorí Milka.
A pán farár sa len usmieval, usmieval, 
usmieval. A na dalšú nedelu mal kázeň o Bo-
žích zázrakoch. 
Napísal a literárne upravil Ivan Ondrejovič. Do 
beckovčiny pomohol upraviť Peter Becko On-
drejovič.
Štefan Ondrejovič s rodinou v roku 1927. Pu-
blikujeme s láskavým súhlasom z rodinného 
archívu Zdenky Ondrejovičovej.

Niekto môže mať predka, ktorý precestoval 
celé Rusko, neustále bojoval o prežitie a na-
koniec skončil v turkestanskom zajateckom 
tábore, aby sa tam prihlásil do légií alebo 
ich aspoň finančne podporoval. Človeka to 
zaväzuje k nejakým hodnotám. To, akých 
predkov sme mali, čo oni zažili a čomu ve-
rili, nás tiež formuje. Možno si potom ľudia 
uvedomia, že v zrovnaní s tým, čo prežili naši 
predkovia, je dnešná doba veľmi jednoduchá 
a pohodlná. A že stojí za to bojovať za slobo-
du a demokraciu a vážiť si ju.
Samarkand je starobylé mesto na Hodváb-
nej ceste, bývalé hlavné mesto ríše Timurov-
cov, dnes druhé najväčšie mesto stredného 
Uzbekistanu. Jedno z najstarších uzbeckých 
miest, ktoré bolo osídlené už pred naším le-
topočtom.
V roku 1914 bol Samarkand súčasťou Tur-
kestanskej gubernie v cárskom Rusku. Táto 
zaberala v tom čase obrovskú rozlohu od 
Kaspického mora až po hranice Mongolska  
a Číny. Gubernia zahrňovala územie dneš-
ných štátov Turkestan, Uzbekistan, Tadžigis-
tan, veľkú časť Kazachstanu, malú časť Iránu, 
Číny a Mongolska. Od roku 1914 bolo na úze-
mí Turkestanu cárskou armádou zriadených 
aj viacero zajateckých táborov pre vojnových 
zajatcov rakúsko-uhorskej a nemeckej armá-
dy.

Prvá svetová vojna sa začala 28. júla 1914. Už 
v prvých augustových dňoch (rozkaz k mo-
bilizácii prišiel 31.7.1914) roku 1914, presne 
od 4. augusta 1914, rukovali aj záložníci k 71. 
pešiemu pluku (prezývaného vo vojenskom 
slangu „drotársky regiment“) do Trenčína. 
Infanteristi (maďarsky gyalogság), ktorých  
v prvom mesiaci vojny povolali 8000, preko-
nali rýchly výcvik a už 8. augusta 1914 boli 
pripravení nastúpiť do vojenských ešalónov  
v Trenčíne. Smer východný front.
Pred odchodom na front sa slúžila veľká 
poľná omša pre všetkých vojakov na plukov-
nom vojenskom cvičisku Sihoť. V Trenčíne ju 
aj za bohatej účasti špičky župy a kráľovského 
slobodného mesta Trenčín slúžil poľný kurát 
71. pešieho pluku Jozef Tiso. Po jej skončení 
bola plukovná zástava s nápisom na jednej 
strane IN TREUE FEST postavená do stredu 
pluku.
Pár viet k histórii 71. pešieho pluku: Po rôz-
nych neúspechoch rakúsko-uhorskej armády 
sa už v roku 1859 začali dôležité armádne re-
formy. V rámci reorganizácie armády boli 
sformované nové pešie pluky, a tak 1. febru-
ára 1860 vznikol 71. peší pluk z troch plukov: 
8. brnianskeho, 12. komárňanského a 54. 
olomouckého. V roku 1866 zasiahol do ra- 
kúsko-pruskej vojny. Od roku 1882 mal hlav-
né sídlo v Trenčíne. Pluk bol doplňovaný 
mužmi najmä z Trenčianskej, Oravskej a Tur-
čianskej župy. Dostal aj prívlastok tzv. Drotár-
sky regiment, čo vyplývalo z tradície drotá-
rov v týchto župách. 85 % vojakov pluku boli 
Slováci. 
Pluk bol na začiatku vojny odvelený na vý-
chodný front. Od 10. augusta 1914 postupne 
všetky prápory a celý štáb s vojenskými eša-
lónmi boli prepravení až do železničnej sta-

nice Rzesow. Už 15. augusta 1914 začali prvé 
bojové akcie proti ruskej cárskej armáde.
Aktívne sa pluk začal vo väčšej miere zapá-
jať do bojov vo vojne koncom augusta roku 
1914, kedy bojoval v rámci 14. divízie V. zboru 
proti dosiaľ nesústredeným ruským vojskám. 
Počas bojov o Lublin stratil okolo polovice 
vlastného mančaftu a tak isto aj dôstojníkov. 
Po doplnení bojoval v ťažkých podmienkach 
na prelome rokov 1915 a 1916 proti cárske-
mu vojsku v Karpatoch. Neskôr viac ako pol 
druha roka v zákopovej vojne v Haliči.
Od 23.8.2014 do 7.5.1915 mal pluk straty 
511 mŕtvych, 2.534 ranených, 554 zajatých, 
3.241 nezvestných, spolu straty 6.840 voja-
kov a dôstojníkov. Z prehľadu je zrejmé, že 
najviac bolo nezvestných vojakov, z ktorých 
množstvo dezertovalo ale bolo tiež zajatých. 
Za osem mesiacov bojov to boli veľké straty a 
pluk sa musel dopĺňať na vojnový stav povo-
lávaním starších ročníkov 1880-1888.
Od prvých bojových stretnutí mnohí voja-
ci, najmä Slováci a Česi, pochopili, prečo sa 
vedie táto nezmyselná vojna. A tak začali 
postupne dezertovať, najprv po jednom – 
dvoch, neskôr po celých skupinách. 
A tu sa začína písať osud nášho beckovského 
rodáka, infanteristu 71. pešiho pluku z Trenčí-
na a tiež aj nášho dedka Štefana ONDREJOVI-
ČA. V tých časoch ešte slobodného mláden-
ca, žijúceho v Beckove na Rádku, neskoršieho 
vojenského zajatca, a potom legionára, na 
ruskom fronte.
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Niekedy po bojoch o Lublin a po kapitulácii 
Premyšlu 22. marca 1915 sa dostal do rus-
kého zajatia spolu s ďalšími stodvadsiatimi 
tisícami vojakov rakúsko-uhorskej armády. 
Rusi ich postupne prepravili vlakmi do zaja-
teckých táborov v európskej časti Ruska, na 
ďaleký východ a Sibír a tiež do vtedajšej gu-
bernie Turkestan.
Zajatím sa ale príbeh odhadom štyridsať ti-
síc československých zajatcov v podstate iba 
začínal. Ruské vlaky ich doviezli do neznámej 
krajiny, pretože ruské zajatecké tábory v eu-
rópskej časti Ruska boli preplnené, zajatcov 
prevážali do Turkestanu a ďalej na východ, 
do vyprázdnených kasární v rôznych mestách 
tejto gubernie, pretože ruské pluky boli na 
fronte a v kasárňach slúžili iba malé strážne 
oddiely cárskej armády. Ruská armáda totižto 
zriaďovala internačné tábory prevažne a vý-
hradne v bývalých kasárenských a vojenských 
objektoch.
Najviac zajatcov bolo sústredených v tábo-
roch Taškent, Trojick pri Taškente, Skobelevo, 
Anidžan, Zolotaja Orda (všetky v dnešnom 
Uzbekistane), Merv, Ašchabad a Ak-Tepe (v 
dnešnom Turkmenistane). V ďalších táboroch 
sa nachádzali zajatci z Čiech a Slovenska, ov-
šem v menších počtoch. Jednalo sa napríklad 
o tábory v Samarkande, Kokande, Fergane 
(dnešný Uzbekistan), Čikmet, Kazalinsk a Tur-
kestan – mesto (dnešný Kazachstan).
V zime tu vládol treskúci mráz a v lete tunaj-
šie polopúšte sálali horúčavou. Vojenské prí-
dely menáže sa postupne z dôvodu všeobec-
ného nedostatku potravín znižovali. Choroby 
ako týfus, dyzentéria a rôzne iné neduhy, ko-
sili mladé životy po desiatkach až stovkách. 
Tamojšie zajatecké tábory boli na míle, alebo 
skôr versty, vzdialené predstave zadrôtova-
ných ohrád, odkiaľ niet úniku.
Infanterista Štefan ONDREJOVIČ ako zajatec 
strávil v Samarkande v Turkestanskej guber-
nii osem mesiacov roku 1915, celý rok 1916, 
tiež celý rok 1917, necelého pol roka 1918. 
Bolo to viac ako 1120 dní, viac ako tri dlhé 
roky strádania, často aj hladu, nebezpečia 
a rizika nákazy týfusom a inými chorobami, 

kde v zime trpeli zajatci treskúcimi mrazmi  
a v lete neznesiteľnými horúčavami. Až po-
tom, v druhej polovičke roku 1918, sa dostal 
medzi československých legionárov.
Otec Štefan, ani mama, ani sestry a celá ro-
dina o ňom nemali správy celých 25 mesia-
cov. Všetci ho už v duchu pochovali, aj keď 
v kútiku duše sa nádejali, že ešte žije. Nádej 
zomiera posledná. Prvú správu dostali až 6. 
apríla 1917, dovtedy mu už sestra Anna písala 
desaťkrát, no on mohol napísať iba dvakrát. 
Poslednú „karetku“ mu poslala 10. mája 1917, 
on ju však dostal až 1. marca 1918. Text na 
karte poslanej z Beckova sestrou Annou z 10. 
mája 1917:
„Pozdravujeme ta dostali zme od teba dosial 
len tri karti prvú 6. apríla tento rok a od tedi 
ti porád píšem šak zme zdraví šak zme ti už 
desat karet písali snad len niekeru dostaneš 
jako zme ti mohli čo písat ked zme o tebe 25 
mesacov nevedeli odpiš čo tam robíš sestra 
Anna.“  Štefan si na „karetku“ v Samarkande 
pripísal: „Dostav som túto Kartu na 1. marca 
1918.“
Zajatec Štefan sa určite celý ten dlhý čas cí-
til veľmi osamelý, pretože v Smarkande bolo  
v internácii  iba okolo 280 Slovákov a pravde-
podobne z jeho drotárskeho 71. pešieho re-
gimentu nikto, pretože 16. októbra 1917 píše 
do Slovenských hlasov (noviny Českosloven-
ského vojska na Rusi) inzerát, v ktorom hľadá 
priateľov alebo známych zo 71. pluku.
Text inzerátu bol nasledovný: „Ondrejovič 
Štefan z Beckova, Trenč. stol. od 71. ppl. hľadá 
známych a priateľov na adrese Samarkand, 
Upravlenie vojensk. načalnika.“

Ivan Ondrejovič

Zajatci, ktorí si chceli prilepšiť na živobytie, 
mali možnosť pracovať pre cársku armádu 
v rôznych odvetviach či už priemyslu ale-
bo poľnohospodárstva, prípadne v rôznych 
službách. Podľa adresy v inzeráte (Upravle-
nie vojensk. načalníka – v preklade náčelník 
vojenského veliteľstva), Štefan už v tomto 
období robil kuchára vojenskému veliteľo-
vi – náčelníkovi zajateckého tábora samar-
kandskej posádky. To zodpovedá aj údajom 
z ústneho podania kolujúcim po desaťročia 
v rodine, že dedko v zajatí varil v Rusku pre 
nejakého vysokého ruského dôstojníka. On 
sám totižto o tejto svojej anabáze počas pr-
vej svetovej hovoril veľmi, veľmi málo, alebo 
vôbec nie. Z Beckova to je to do Samarkandu 
5497 kilometrov.
Prílohy: 1. Wikipedia: mapa Ruskej guber-
nie Turkestan v roku 1914. • 2.+3. rub a líce 
predtlačenej vojenskej karty pre zajatecké tá-
bory v cárskom Rusku. S láskavým dovolením 
zo súkromného archívu rodiny Ilavskej. • 4. 
Digitálny archív MO ČR: fotokópia inzerátu zo 
Slovenských hlasov zo 16.10.1917. • 5. Dopis 
z Vojenského ústředního archivu v Prahe – in-
formácia o tom, že doklady k pôsobeniu Štefa-
na ONDREJOVIČA v légiách boli skartované.

Zdroje: Mgr. P. Chovát, PhD., Mgr. J. Zaťková, 
PhD., plk. Mgr. M. Čaplovič, PhD.: Pramene  
k vojenským dejinám Slovenska IV/1, VHÚ 
2016. • Wikipédia: Trenčiansky 71. peší pluk. • 
Wikipédia: Rakúsko-uhorská armáda. • Denník 
N 11.6.2021: Jak zajatci středoasijské pouště 
přispívali ke vzniku republiky. • VHU CZ: Zápas  
o pevnost Přemyšl, tragedie do heroickeho 
hávu oděná. • Digitální studovna Minister-
stva obrany ČR: Slovenské hlasy, ročník I., čís-
lo 16 zo dňa 16.10.1917. • Lubomír CHOBOT: 
Encyklopedie válečného zajatí a internace. • O 
osudech internovaných a válečných zajatců v 
období novověku. • Wikipédia: Velká válka – 
bojová cesta IR 71. 

• 27.11.1921 – 100. výročie narodenia – 
Alexander Dubček, politik, štátnik, diplomat. 
Narodil sa v Uhrovci, pôsosbil v Dubnici nad 
Váhom, Trenčíne. Zomrel 7.11.1992 v Bratisla-
ve. 
• 30.11.1886 – 135. výročie narodenia – Dr. 
Julián Šimko, právnik, verejný činiteľ. Naro-
dil sa v Beckove, študoval v Trenčíne. Zomrel 
16.3.1956 v Piešťanoch. Viac v BN č. 4/2020, 
s.12-13. 
• 4.12.1871 – 150. výročie narodenia – Teodor 
Bálent, prekladateľ, publicista, redaktor, ev. 
kňaz. Narodil sa v Beckove, študoval v Trenčí-
ne, pôsobil v Myjave. Zomrel 14.3.1938 v No-
vom Meste nad Váhom. Pozri aj BN č. 4/2019, 
s.12.
• 7.12.1981 – 40. výročie úmrtia – Gejza Bol-
da, rímskokatolícky kňaz – piarista, publicista, 
prekladateľ. Narodil sa 20.7.1913 v Makove. 
Pôsobil v Prievidzi a v Trenčíne, zomrel v Bec-
kove. 
• 22.12.1776 – 245. výročie úmrtia – Dominik 
Mokoš, kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil 
sa v roku 1718 v Trstenej, zomrel v Beckove. 
• 28.12.1911 – 110. výročie úmrtia – Dionýz 
Medňanský, geológ, historik, verejný činiteľ. 
Narodil sa 19.11.1830 vo Veselom, pôsobil 
v Trenčianskej župe, zomrel vo Viedni. Viac: 
BN 6/2020, s.12-13.

Jubileá osobností TSK 
so vzťahom k Beckovu

november - december
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Beckov ako mesto I.
Možno aj vy cítite, že naša krásna obec si do dnešných dní zachovala vý-
razný a všade prítomný punc starobylosti. Dáva jej ho nielen majestátny 
hrad na vápencovej skale, pamätajúci zašlé časy slávy tisíc rokov naspäť, 
za starých Slovanov aj uhorských kráľov, ale aj tradícia, zakotvená hlbo-
ko v mysli každého Beckovana – akési povedomie či pocit, že nie sme 
a neboli sme len obyčajná dedina. Áno, boli sme mesto – kráľovské 
a zemepanské mesto. Nie osada či mestečko (praedium, oppidum), ale 
naozajstné mesto (civitas). 
A tento mestský ráz akosi pretrval. Nie tak dávno starí ľudia vraveli, že 
idú do „vnútra mesta“ a mali na mysli okolie parku – podhradie. Ani 
ľudový kroj sa v Beckove nedochoval – zrejme nemal aký. Do ľudového 
sa obliekali služobníci prichádzajúci z okolitých dedín. Beckovčania – 
šľachta, mešťania, remeselníci, roľníci – sa odievali do mestského šatu 
(ako Čachtičania alebo Novomešťania). Aj keď Československá repub-
lika zrušila všetky šľachtické privilégiá a v Beckove bolo už dávno po 
mestských výsadách, aj tak sa akýsi „poprašok“ výnimočnosti zdržiaval 
nad krajinou. A usádzal sa každým dychom v pľúcach jeho obyvateľov, 
prenikal do modrej aj „modrej“ krvi každej generácie. 
Kráľa vystriedal prezident, ale pripútanosť ku koreňom opatrne pretrvá-
vala. Najmä druhá polovica 20. storočia výrazne prečistila krv aj mysle 
Beckovanov, ale to čosi mestské a aristokratické sa nepodarilo vyhubiť, 
hoci mocní tých čias sa snažili zrovnať na svoju mieru ľudí aj veci. Ne-
chali pustnúť pamätníky dávnych čias – hrad, kostol, kláštor, kúrie aj 
hroby, akoby si odstránením kaštieľa slávneho uhorského baróna vylep-
šili svoj status Slováka a plebejca alebo zaniknutím hrobového miesta 
nechali zmiznúť aj svoj dlh voči človeku v ňom. 
Dnes nevieme, čo s tým. Niektorí. Aj by sme radi profitovali z kultúrneho 
dedičstva, aj sa oň nechceme starať, lebo nám ktosi kedysi ...vraj to nie 
je dobré dedičstvo. Áno, priznajme si, mestské sa spája s aristokratic-
kým (a uhorským, ale túto rovinu riešiť nebudeme). Nebojme sa tohto 
označenia. Je to predsa česť, sláva, aj záväzok mať predkov doložených 
niekoľko storočí dozadu. Dnešnej obci však vyrovnávanie sa s vlastnou 
minulosťou kde-tu spôsobuje ťažkosti. Nejde totiž len o mestské práva, 
v prvom rade by malo ísť o uctenie si tých, ktorí nám tieto práva udelili, 
rovnako aj o starostlivosť o to, čo nám zanechali.
V stredoveku človek prijímal dary od predstaviteľov Božieho kráľovstva 
na zemi s úctou, vďakou a poslušnosťou. Rytier Stibor dostal Beckov 
za svoje zásluhy od kráľa Žigmunda, Beckov dostal mestské práva od 
svojho zemepána Stibora. Čím väčší pán na hrade, tým viac výsad a bo-
hatstva pre ľudí pod hradom. Ešte začiatkom 18. storočia patrilo naše 
mesto / mestečko – v prameňoch sa od 15. storočia uvádzalo aj civitas 
aj oppidum – k najväčším v krajine. V roku 1714 mal Beckov 1925 oby-
vateľov a so sto-člennou židovskou komunitou mal viac obyvateľov ako 
Trenčín, sídlo župy (1800 obyvateľov). V polovici 19. storočia (1851) mal 
Beckov len 1994 obyvateľov (1138 katolíkov, 635 evanjelikov a 221 ži-
dov), iné mestá v Uhorskom kráľovstve ho dávno predbehli v počte oby-
vateľov, napr. Trenčín mal v roku 1828 už 3405, aj v celkovom rozvoji.
Život obyvateľov Beckovského panstva, prirodzene, poznačili udalos-
ti prebiehajúce v celom kráľovstve a ich dôsledky neboli vždy priazni-
vé pre územie panstva. Negatívne zasahovala aj príroda: meandrujú-
ci Váh na beckovskej strane zaplavoval úrodnú pôdu podľa ľubovôle  
a hlavnou komunikáciou v oblasti sa stala nie stará cesta medzi Bec-
kovom a Trenčínom, ale cesta na pravom brehu, ktorá pri prechode do 
Beckova nútila používať brod (spomeňme si legendu, ako Stibor nú-
til cestujúcich pracovať na stavbe hradu). Vojnové konflikty zvýhodnili 
pravú stranu Váhu, lebo po ukončení husitských vojen v prvej polovici 
15. storočia sa moravská strana stala bezpečnejšou. Beckovská strana 
nie, keďže tu až do konca 17. storočia pretrvávalo turecké nebezpe-
čenstvo (Karlovský mier bol podpísaný 26.1.1699 – osmanskí Turci sa 
definitívne  stiahli zo strednej Európy). Železnica sa v 19. storočí tiež 
vybudovala na pravej strane Váhu, neskôr aj nová diaľnica (rovnako aj 
súčasná cyklomagistrála míňa Beckov – zatiaľ). Aby sme si udržali sta-
tus mesta, boli by sme potrebovali priaznivejšie podmienky, prírodné aj 
spoločensko-ekonomické, viac možností a príležitostí na rozvoj. Váh dal 
a Váh aj vzal...

V súvislosti so stredovekou minulosťou Beckova – BECKOVA AKO MES-
TA – by bolo dobré pamätať si niektoré dôležité fakty. Práve vtedy Bec-
kov zažiaril ako perla na Považí.
11. storočie – v storočí vzniku Uhorského kráľovstva sa v Beckove konal 
týždenný trh a stál farský kostol sv. Štefana (Nitrianske biskupstvo);
12. storočie – prvá zmienka o Beckove (Blundus) je v Anonymovej kro-
nike – kronikár kráľa Bela III. (1172–1196) – Gesta Hungarorum: Beckov 
patril medzi hrady, ktoré Maďari získali po vstupe do Karpatskej kotliny;
1208 – prvá písomná zmienka o Beckove (Blundix): cesta, ktorá vedie 
z Beckova do Trenčína (listina nitrianskeho biskupa Tomáša);
16. marec 1388 – kráľ Žigmund cestou z Trenčína na Šintavu pobudol na 
svojom kráľovskom hrade; kráľovské mesto v podhradí bolo už chráne-
né hradbami – názvy Bolondoch alebo Beczkow sa zamieňali;
16. júl 1388 – na Zvolenskom hrade kráľ Žigmund daroval svojmu ry- 
tierovi Stiborovi Beckov – hrad aj mesto v podhradí; bol to Stiborov prvý 
hrad, zvolil si ho za svoje sídlo; Stiborovci spravovali Beckov v rokoch 
1388 – 1434; 
1389 – Stibor dostal potvrdenie o vovedení na Beckovský hrad a pan-
stvo od Nitrianskej kapituly;
8. máj 1392 – Beckov získal od svojho zemepána vojvodu Stibora mest-
ské práva podľa trnavského vzoru, z Beckova sa stalo zemepanské mes-
to; malo voleného richtára a mestskú radu; Stibor vydal listinu 8.5.1392 
v Malženiciach spolu so svojimi bratmi Andrejom a Mikulášom; vyhovel 
tak žiadosti beckovského richtára Egida, aby sa Beckov mohol riadiť 
trnavským mestským právom – na budúci rok si pripomenieme 630. 
výročie udelenia mestských práv; 
2. október 1392 – civitas Beckov navštívil kráľ Žigmund cestou z Trenčína 
do Trnavy – 630. výročie;
1407 – traja beckovskí mešťania – seniores cives – (Ruzk, Peter, Markov 
syn, a Manyk) vystupovali v istom majetkovom spore ako splnomoc-
nenci Stibora;  
25. január 1423 – kráľ Žigmund sa zastavil v Beckove cestou z Trenčína 
do Bratislavy (u Stibora ml.);
1436 – synom bývalého beckovského kastelána Bolu potvrdil Žigmund 
vlastníctvo polovice kúrie v Beckove, a tak sa stali beckovskými meš-
ťanmi; 
8. december 1437 – cisár Žigmund daroval na smrteľnej posteli Beckov-
ské panstvo Pavlovi Bánfimu – 585. výročie (2022); Bánfiovci spravovali 
Beckov do vymretia rodu po meči; od roku 1648 hrad spravoval kom-
posesorát;
3. január 1449 – pápež Mikuláš V. povolil augustiniánom z hradbami 
nechráneného Nového Mesta nad Váhom presťahovať sa do Beckova 
z dôvodu ochrany pred husitmi – o Beckove píše ako o dobre opevne-
nom mestečku s hradbami (oppidum bene munitum et muratum). 

Mgr. Dana Badžgoňová

Miroslav Ďurža, Stibor. Olej na plátne, 2000. Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. Zdroj: TNM Trenčín. Publikujeme so súhlasom vlastníka. 
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Posledný rytier v Beckove

DB

Ak si radi prečítate humoristický časopis 
Kocúrkovo, ktorý vydáva Milan Stano vo svo-
jom Vydavateľstve Štúdio humoru, satiry atď, 
tak možno vám dobre padne aj jeho nová 
knižka Slovensko v anekdotách 2. Prvá zbier-
ka anekdot vyšla v roku 2011. 
Umelec – maliar a grafik, karikaturista a spi-
sovateľ Milan Stano svoju záľubu v humore 
všetkého druhu odovzdáva svojim čitateľom 
už dve desaťročia. 
„Myslím si, že je treba zachovať veselú pamäť 
Slovenska z našich mestečiek a dediniek.“ (s. 
250) Publikované ľudové anekdoty sú nové 
aj staršieho dáta a pochádzajú z celého Slo-
venska – sú v nich aj tri beckovské na str. 18-
19 a štyri kálnické na str. 77-79 – spolu 889 
anekdot od A po Ž (teda Ábelová až Žipov) 
a 179 karikatúr. 
Prečítajte, a uvidíte, že aj humorné príbehy, 
vtipy a anekdoty umožnia lepšie pochopiť 
pravú náturu nášho človeka. A nezabúdajme: 
Úsmevný pohľad na svet tiež pomáha liečiť 
dušu aj telo. 
Knižku si môžete zakúpiť u autora alebo 
požičať v obecnej knižnici.
Ukážka: 
• Jano, nekúpiš pol svine? A načo, veď by sa 
mi v chlieve zvalila. (s.76)
• Anekdota z 18. storočia: „Čo predávate, 
pane?“ – spýtal sa istý sedliak jedného kup-
ca, ktorý sa na svoj kupecký stôl oprel. „Oslo-
ve hlavy“ – odpovedal namrzene kupec. „Jej,“ 
riekol sedliak, „vy musíte veľký obchod mať, 
lebo už máte len jednu.“ (s.65)
• Príde duch do ordinácie a hovorí vystraše-
nému lekárovi: „No čo, trasieš sa? Hovoril si, 
že sa mám prísť o štrnásť dní ukázať.“ (s.150)
• Na trhu sa stretli dve ženy. Jedna z nich sa 
pýta: „Povedz mi, aké kvasnice ty používaš?“ 
„Prečo?“ „Nuž, keď tak kysneš.“ (s.165)
• Pýta sa turista kastelána na hrade Strečno: 
„A čo strašidlá, máte tu nejaké?“ „Nie, nemá-
me. A kedy by ste mohli nastúpiť?“ (s.186)

DB

Slovensko 
v anekdotách 2

Nové knihy v obecnej knižnici (september - december)

Beletria pre dospelých
• Jarmila Z.Pajpachová, Bertino prekliatie. 
 Vydala autorka, 2021 (dar). 
• Jarmila Z.Pajpachová, Bertine hriechy. 
 Vydala autorka, 2021 (dar).
• Milan Stano, Kálnické príbehy. 
 Štúdio humoru, satiry atď., Bratislava 2007.
• Milan Stano, Kálnické príbehy 2. 
 Štúdio humoru, satiry atď., Bratislava.
• Anna Černochová, Záhadný posol. 
 Povesti a príbehy z Považia 5. 
 Štúdio humoru, satiry atď., Bratislava 2005.
• Silvia Bystričanová, Ticho nikdy nemlčí.  
 Slovart 2021.
• Dominik Dán, Bremeno minulosti, 32.  
 Slovart 2021.
• Victoria Schwab, Neviditeľný život 
 Addie La Rue. 
 Slovart 2021. 

• Peter Šloser, Mafiánska poprava? 
 Ikar 2019. 
• Julie Klassen, Stroskotanec v Cornwalle.  
 I527net 2021.
• Ruth Druart, Kým Paríž spal. 
 Ikar 2021.
• Juraj Červeňák, Pre hrsť dukátov 8. 
 Slovart 2021.
• Milan Stano, Maľba. - VŠHS 2018.
• Milan Stano, Grafika. VŠHS 2019.
• Milan Stano, Chvála krajiny. VŠHS 2015.
• Milan Stano, Putovanie za obrazmi. 
 VŠHS 2014 
• Milan Stano, Slovensko v anekdotách 2. 
 VŠHS 2021.
Posledné knihy sú darom autora obecnej 
knižnici. Ďakujeme!

Česká a slovenská obec delostrelecká 1442 udelila pri príležitosti 
slávnostného menovania „Rytierom delostrelectva“ čestné SIGILLUM 
MAGNUM s právom nosiť kríž rytiera delostrelectva Ing. Jozefovi 
Štefancovi za aktívny a výborný výkon delostreleckých funkcií a za 
zásluhy o rozvoj, podporu a propagáciu raketového vojska a de-
lostrelectva na verejnosti. Za aktívny podiel na činnosti Skupiny his-
torického šermu Bludní rytieri z Beckova, so zameraním na palné 
zbrane stredoveku. 
Akt menovania sa uskutočnil v Brezne v novembri 2021 – rytier menu-
je rytiera... za viac ako 20 ročnú popularizáciu delostrelectva – artilérie 
– na území Československa a Slovenska. 
Rytierom delostrelectva sa môže stať iba človek, ktorý skutočne slúžil 
v Armáde ČSR alebo SR, ako v tomto prípade čatár v zálohe. Udelenie 
sa konalo v Brezne, v meste, kde od vzniku ČSR až do roku 1992 sídlili 
delostrelci. 

Ak radi v kuchyni experimentujete, možno vás zaujme tak trochu netradičná kuchárka, ktorá 
vás prevedie kulinárskym umením naprieč storočiami a dokáže, že v hradných stredovekých 
kuchyniach to hýrilo nielen farbami, ale aj kurióznymi prísadami (čo by ste povedali napr. na 
drozdie jazýčky?).  

KB

Júlia Spustová 
Varená a pečená história Trenčianskej stolice 

Môžete si vďaka nej vyskúšať, ako jedli rímske légie, Slova-
nia alebo šľachta na hradoch a kaštieľoch trenčianskej sto-
lice, ale tiež sa inšpirovať pochúťkami stredovekých trhov  
a hostincov. Okrem toho nájdete v knihe aj povesti a príbe-
hy z jednotlivých hradov či zaujímavosti viažuce sa k rôz-
nym receptom a obdobiam.
Samozrejme, nemôže chýbať ani hrad Beckov. Veľmi prak-
tickou sa môže, najmä v blížiacom sa silvestrovskom ob-
dobí, ukázať polievka chlastačka, „ktorá čím je hustejšia  
a dobre uležaná, tým je lepšia. Je liekom po „prebdenej“ 
noci a vraj obnoví stratenú silu po nemiernom požívaní al-
koholu.“
Knižku si môžete objednať za 27 € na kultura@hrad-bec-
kov.sk alebo si ju osobne vyzdvihnúť na Obecnom úrade  
v Beckove. Podporíte tak nielen autorku, ale aj hrad.



a spoluautor turistických a vlastivedných 
publikácií. Jeho fotografie publikovali pre-
dovšetkým v časopise Krásy Slovenska, vyšli 
aj v piatich knižných publikáciách – pozn. 2) 
a sú v zbierkach SNG v Bratislave alebo Galérii 
MAB v Trenčíne (a ďalších). Najviac negatívov 
vlastní Trenčianske múzeum v Trenčíne. 
V prvom tvorivom období do roku 1934 sa 
zameriaval na krajinu, neskôr na človeka. Vy-
tvoril etnografické obrazové dokumenty zo 
života ľudí z okolia Trenčína, Turca, Oravy, 
Liptova. „V krajinárskej tvorbe prešiel k svoj-
skej syntéze monumentálnosti, citového ná-
boja motívu i výrazu a národnému obsahu.“ 
– pozn. 3). 
Publikoval vlastivedné články. V rokoch 1919-
1945 s bratom Pavlom vydávali humoristický 
časopis Kocúr. Pochovaný je na evanjelickom. 
cintoríne v Trenčíne. 
Osveta Martin vydala v roku 1980 monogra-
fiu Halaša, autor Ľudovít Hlaváč. V rokoch 
1943-1979 sa zúčastňoval na samostatných 
alebo spoločných výstavách v SR. 
V časopise ŽIVOT bola na titulke publikova-
ná známa Halašova fotografia Beckovského 
hradu na pozadí pasúceho sa stáda oviec 
z roku 1965: Na stráňach pri Beckovskom 
hrade (obr.5). Poznáme viac podobných zá-
berov (obr. 4). Pohľad na gotické okná hrad-
nej kaplnky vyšiel tiež na pohľadnici (obr.3).
Taktiež je autorom viacerých fotografií Bec-
kova – napr. rodného domu Dionýza Štúra, 
ev. kostola, ktoré robil pre TNM a múzeum 
ich obci poskytlo pri rôznych príležitostiach 
(výstavy, jubileá rodákov a pod.).
S Beckovom súvisí aj jeho fotografovanie kro-
jov v Trenčianskych Stankovciach. V tom čase 
(1969) bola v predajni textilu na praxi ako uč-
nica aj mladá Beckovčanka Želka Paulusová. 
Vybral si ju ako modelku – sami môžete vi-
dieť (obr. 6-8), že jeho odhad bol stopercent-
ný – fotografie sú neopakovateľné!
Ešte poznámka: Existuje Medaila PhMr. Jána 
Halašu, lekárnika, fotografa a vlastivedného 
pracovníka, udeľuje ju Slovenská farmaceu-
tická spoločnosť od roku 2003 (napr. v roku 
2019 ju prevzal múzejník a spisovateľ Miloš 
Jesenský, bývalý riaditeľ Kysuckého múzea).

17December - 2021

40. výročie úmrtia Jána Halašu
Známy slovenský fotograf Ján Halaša 
(9.10.1893 Martin – 12.10.1981 Trenčín), lekár-
nik, publicista a priekopník turistiky, patrí k 
najvýznamnejším predstaviteľom amatér- 
skej fotografie medzivojnového a povojnové-
ho obdobia.
50 rokov tvorby, teda obdobie od 20. do 
druhej polovice 60. rokov, prezentuje výsta-
va, ktorú pripravila trenčianska Galéria MAB 
a kurátorka Ela Porubänová. Výstava by mala 
byť otvorená od 2. novembra 2021 do 9. ja-
nuára 2022. Medzi vystavenými fotografiami 
z vlastníctva GMAB upútajú aj pôsobivé po-
hľady na Beckovský hrad. 

Syn Andreja Halašu a Anny Mudroňovej 
z Martina študoval na ev. lýceu v Banskej 
Bystrici, Šoproni a Bratislave. V rokoch 1911 
– 1913 praxoval v lekárni U Salvatora v Bra-
tislave, farmáciu študoval v Budapešti a – po 
návrate z frontu v prvej svetovej vojne – na 
Karlovej univerzite v Prahe, kde získal titul 
magistra farmácie v roku 1919. Po návrate do 
rodiska sa zakrátko presťahoval do Trenčína 
(1920) a od roku 1922 sa stal spolumajiteľom 
trenčianskej lekárne Ku sv. Duchu, kde zostal 
pracovať aj po jej znárodnení v roku 1950 ako 
zamestnanec až do roku 1956. V rokoch 1956 
až 1972 sa venoval práci fotografa v Trenčian-
skom múzeu v Trenčíne. 
Ján Halaša bol veľký priekopník turistiky 
na Slovensku. Zostavil zemepis horských 
oblastí Liptova, Oravy a Turca, bol autor 

Mgr. Dana Badžgoňová

Poznámky: 1) zdroj: http://www.gmab.sk/foto-
galeria-vystavy/jan-halasa-fotografie.html?p-
age_id=2426 • 2) Demänová, 1950; Hore Váhom 
dolu Váhom, 1953; Turisticky významné hrady 
Slovenska, 1953; Najkrajšie doliny Slovenska, 
1956; Trenčianske Teplice, 1975. • 3) zdroj: https://
sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hala%C5%A1a 

Zdroj (text): http://www.gmab.sk/vystavy-a-podu-
jatia/jan-halasa-fotografie.html?page_id=2425 • 
wikipedia, visit.trencin.sk

Zdroj (fotografie): 1) Galéria MAB Trenčín • 2) vi-
sit.trencin.sk • 3-5) Redakcia BN • 6-8) Ž.Šuleková
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Poďakovanie za príspevky od štátu na naše projekty

Obnova NKP • Hrad Beckov

Obnova • Vojnový hrob

Obnova NKP • Hlavný oltár 
v rímskokatolíckom farskom 

kostole sv. Štefana Kráľa

V sezóne 2021 pokračovala obec Beckov 
v čerpaní z programu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ 
prostredníctvom podprogramu 1.4. Tento 
rok sme uskutočnili návrh na reštaurovanie 
a reštaurovanie kamenných častí okien 1 
NP západného traktu severného pláca hra-
du Beckov. Reštaurovanie severného okna a 
reštaurovanie západného okna so sedíliami. 
Obnovu a uzavretie vstupného otvoru du-
bovými dobovými dverami. Na budúci rok 
by sme radi zrealizovali aj uzavretie okien 
sklom (imitácia ručne vyrábaného skla) ale-

Ďalším projektom, na ktorý sme obdržali prí-
spevok od Úradu vlády Slovenskej republiky, 
bol „Obnova vojnového hrobu na cintoríne“, 
na ktorý prispeli čiastkou 1.200 €. Za túto 
čiastku a príspevok obce 225 € sa nám poda-
rilo obnoviť hrob padlým hrdinom, Štefanovi 
Szilárdovi a jeho neznámemu spolubojovní-
kovi.

Bc. Rastislav Šrámka

Bc. Rastislav Šrámka

Už si asi mnohí ani nepamätajú, ako oltár 
v kompletnom stave vyzeral. Vrchná časť 
bola demontovaná po roku 2008, ale nečaka-
ná smutná odalosť, smrť reštaurátora, pána 
akad. soch. Jozefa Klecha, na niekoľko rokov 
oddialila obnovu tejto národnej kultúrnej pa-
miatky.
S reštaurovaním sa prakticky začalo až v roku 
2015 vďaka podpore Mnisterstva kultúry 
SR a aj Obce Beckov. Odvtedy pokračovalo 
reštaurovanie v roku 2016, 2017, 2019 a 2021. 
V týchto rokoch sa za pomoci dotácií s Mini-
sterstva kultúry SR, Obce Beckov a príspev-
kov veriacich, podarilo obnoviť všetky sochy, 
čiastočne aj architektúru. Týmto by sme radi 
poďakovali reštaurátorovi pánu Mgr. art. 
Tomášovi Kucmanovi za obnovu všetkých 
figúr, kartuše a ďalších ozdobných dopln-
kov, vrátane časti architektúry. Zostávajúca 
architektúra je v súčasnosti v reštaurátorskej 
dielni akad.sochára Árpáda Mézesa. V roku 
2021 sa pracovalo hlavne na jej reštaurovaní 
vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR vo výš-
ke 15.000 €. Zároveň prebiehal výskum a vy-
pracovanie návrhu na reštaurovanie dvoch 
oltárnych obrazov, ktorý finančne podporila 
Obec Beckov vo výške 1.000 €.

Ing. Marika Jurčacková

Ďakujeme všetkým podporovateľom 
„veľkým“ aj „malým“, ktorí akoukoľvek sumou  
alebo prácou prispeli k obnove tejto národnej 
kultúrnej pamiatky.

Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva (OZ) obce Beckov zo dňa 10. decem-
bra 2021:
• č.297/2021 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia OZ konaného 5. no-
vembra 2021 bez pripomienok.
• č.298/2021 – a) OZ prerokovalo návrh 
o vstup do MAS – Združenie obcí Bielokar-
patsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikro-
regiónu Bošáčka.
b) OZ schválilo vstup obce Beckov do MAS – 
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho 
mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka (MAS 
ZO BTMMB).
c) OZ schválilo vystúpenie Obce Beckov 
z MAS Beckov - Čachtice - Tematín.
d) OZ uložilo starostovi obce zabezpečiť 
všetky potrebné administratívne úkony po-
trebné pre vstup obce do MAS ZO BTMMB.
• č.299/2021 – a) OZ schválilo Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 
2022 uvedený v tabuľkovej časti návrhu plánu 
kontrol.
b) OZ oprávňuje hlavnú kontrolórku obce 
vykonávať finančnú kontrolu v súlade so zá-
konom o obecnom zriadení a zákonom  
o finančnej kontrole a audite a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov: na obecnom 

Uznesenia z obecného zastupiteľstva
úrade; v organizáciách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti obce; u právnických osôb, v ktorých 
má obec majetkovú účasť 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 
kontrolu iných osôb, ktorým boli poskytnuté 
účelové dotácie z rozpočtu obce v rozsahu 
nakladania s určenými finančnými prostried-
kami podľa schváleného plánu kontrol. 
• č.300/2021 – OZ schválilo termíny zasadnutí 
OZ v roku 2022 bez pripomienok.
• č.301/2021 – OZ schválilo kúpnu zmluvu 
so Združením právnických osôb Hrad Bec-
kov „v likvidácii“ na predmet kúpy – vstup-
né dubové dvere do kaplnky Hradu Beckov, 
pozemok parc. č.384 v k.ú. obce Beckov, bez 
pripomienok.
• č.302/2021 – OZ schválilo Dodatok č.1 Vše-
obecne záväzného nariadenia obce Beckov 
č.1/2018 o podmienkach poskytovania dotá-
cií z prostriedkov obce Beckov bez pripomi-
enok.
• č.303/2021 – OZ schválilo Všeobecne záväz-
né nariadenie obce o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
• č.304/2021 – OZ schválilo návrh na odpis 
nevymožiteľných poplatkov za komunálny 

odpad za roky 2000 – 2019 bez pripomienok.
• č.305/2021 – a) OZ schválilo podanie žia-
dosti o dotáciu na obnovu Hradu Beckov ne-
ziskovou organizáciou Hrad Beckov, n.o., na 
rok 2022 z programu MK SR Obnovme si svoj 
dom, program 1.4.
b) OZ splnomocňuje Hrad Beckov, neziskovú 
organizáciu, na podanie žiadosti a investíciu 
do majetku obce Hradu Beckov v rozsahu 
prác predložených v žiadosti projektu.
• č.306/2021 – a) OZ vzalo na vedomie žia-
dosť Okresného súdu v Novom Meste nad 
Váhom na zabezpečenie prísediaceho na ďal-
šie volebné obdobie.
b) OZ schválilo za kandidáta na voľbu prísedi-
aceho Okresného súdu v Novom Meste nad 
Váhom p. Petra Benka, bytom Beckov č.197.
• č.307/2021 – a) OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o poskytnutí dotácie zo súťaže Dedina 
roka vo výške 1100 € a 5000€.
• č.308/2021 – OZ vzalo na vedomie žiadosť 
spoločnosti Dolce Futurum o stretnutie.
• č.309/2021 – a) OZ vzalo na vedomie žia-
dosť spoločnosti Double Agency, Beckov 
405, o predĺženie zmluvy o spolupráci na po-
dujatie Beckovské slávnosti.
b) OZ schválilo predĺženie zmluvy o spolu-
práci na rok 2022.

bo drevenými okenicami s hasprou. Súčasne 
by mala pribudnúť aj vápenná liata podlaha v 
druhej miestnosti. Hrad tak bude mať k dis-
pozícii pre návštevníkov dva uzavreté hrad-
né priestory, keď rátame aj hradnú kaplnku, 
ktorá bola uzavretá tento rok. Z projektu sme 
financovali aj nákup materiálu a investíciu do 
realizačného projektu na obnovu zadnej mie-
stnosti severného paláca vo východnom kríd-
le, kde sa nachádza aj vykurovacie teleso, tzv. 
hypocaustum. Pri týchto odborných prácach 
boli potrebné aj pomocné práce, ktoré po-
máhali vykonávať aj štyria dlhodobo neza-
mestnaní pracovníci. Dotácia z Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky predstavovala 
16.000 €. Príspevok obce 1000 €. Podrobnejší 
článok o tejto činnosti obnovy bude uverej-
nený v budúcom čísle Beckovských novín.

Spracovala: A. Benková

Podrobnejšie o oltári si môžete prečítať na  
http://www.pamiatky.sk/sk/page/hlavny-ol-
tar-sv-stefana-krala-beckov-cesta-k-zachrane
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PZ HURBAN Beckov
Chata pod Lašidom

Zima v revíri

Do majetku PZ Hurban Beckov patrí aj chata 
pod Lašidom, ktorá si vyžaduje údržbu pred 
zimným obdobím. Brigáda na zazimovanie sa 
uskutočnila dňa 13. novembbra 2021 pod ve-
dením Jaroslava Čaňu. 
Na snímke je Ing. Lukáš Pavlovič pri konečnej 
úprave vchodových dverí. 

PH

PH

Počas zimnej sezóny nie je len lov zveri, ale aj 
rôzne činnosti spojené s kontrolou zariadení, 
krmiva a samotného revíru, kde je potrebná 
aj ťažšia technika, s ktorou nám pomáha ma-
jiteľ traktora Zdenko Fiedler. 
Dňa 27. novembra 2021 bola vykonaná vete-
rinárna kontrola v revíri Beckov – bez závad 
a zaslané vzorky do dnešnej doby do labo-
ratória vo Zvolene sú na AMO negatívne. 

Miroslav Uherčík 
predseda PZ Hurban Beckov

Členská základňa a výbor PZ Hurban 
Beckov želá všetkým občanom našej 
obce príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastlivý nový rok 2022!

Marek Čaňo, Miroslav Uherčík, Zdenko Fiedler, 
Pavol Hladký a prof. MUDr. Štefan Durdík

Už ako žiak Lesníckeho odborného učilišťa 
v Banskej Štiavnici som sa venoval ochrane 
prírody a aby som mohol začať aktívne poľo-
vať v našom revíri, zdokonaľoval som sa aj 
v predmete poľovníctvo. Do tajov poľovníc-
tva ma zaúčal technik Lesnej správy v Beckove 
Vladimír M. Bol to veľký znalec prírody a vyni-
kajúci poľovník, ktorý mal dve veľké záľuby – 
miloval krásnu prírodu a krásne ženy. Spoloč-
ne sme strávili veľa času potulkami po našom 
revíri, na ktoré dodnes spomínam. 
Na jeseň v roku 1971 sme sa vybrali na večer-
nú postriežku. Posed bol vybudovaný v korune 
starej jablone, ktorá rástla nad jarkom na okraji 
malej lúčky v časti nazývanej Nad Hubačovým 
jarkom. Bola krásna jeseň, lístie hýrilo pestrými 
farbami, nikde ani mráčika. Vyštverali sme sa 
na posed a zaujali svoje miesto. 
Nevýhodou posedu bolo, že nám vo výhľade 
zavadzal silný konár a pri pozorovaní sme sa 
museli sem-tam nakláňať. Streľbu z tejto po-
zície sme nemali odskúšanú, a to bola veľká 
chyba. Zvečerievalo sa. Keď vtáctvo utíchlo, 
vyšiel na lúku diviak. Bol to menší kus, a tak 
sme so zatajeným dychom sledovali jeho po-
hyb. O chvíľu sme však spozorovali, že z toho 
istého miesta vyšiel aj obrovský diviak. Vlado 
mal povolenie na lov diviaka, nuž zobral do 
rúk svoju kozlicu vybavenú puškovým ďale-
kohľadom a pripravil sa na výstrel. Musel sa 
nakloniť a preložiť pušku na iné miesto, lebo 
diviak sa medzitým dostal do spodnej časti 
lúky. Bol už takmer pri jarku, preto Vladimír 
zamieril a vystrelil. 
Po výstrele sa ozvalo hlasné zachrochtanie, di-
viak zostal na chvíľu ako prikovaný, ale potom 
sa nám stratil z dohľadu. Zliezli sme z posedu, 
rozsvietili baterku a išli sme na nástrel. Lenže 
ani na nástrele, ani na vysokej tráve nebola ži-
adna farba. V tom momente Vladimírovi na-
padlo skontrolovať strelivo v puške. Po otvo-
rení nábojovej komory sme zistili, že namiesto 
guľovej strely 7x57 R vypálil brokovú so 4 mm 
brokmi. Zo vzdialenosti, na ktorú Vlado st-
rieľal, diviaka brokmi iba poplašil. 
Prečkali sme na posede celú noc. Ráno, keď 
sme sa uistili, že sme diviaka neporanili, odišli 
sme namrzení domov. Táto udalosť nás pou-
čila, že pri vybudovaní nového posedu treba 
preveriť jeho vhodnosť na poľovné účely, ale 
predovšetkým nenechať žiadnu prekážku, kto-
rá by bránila vo výhľade a mohla by strelca ob-
rať o životnú trofej. 

Poľovačka pred 50 rokmi  
Nesprávny kohútik

Pavol Hladký

Mačky - uhol pohľadu

Muflónia zver 
v Považskom Inovci

Dostal sa mi do rúk článok „Mačacie zázraky“ 
a rada by som sa oň podelila.
Mačky si vyberajú svojich spoločníkov a ni-
kdy nie naopak. Je to ich nespútanou pova-
hou a schopnosťami, ktoré dodnes ľudia po-
važujú za nadprirodzené. Ide napríklad o ich 
liečivé schopnosti, či pozitívne účinky na zlé 
energie. Buď ich milujete alebo neznášate. 
Toľko na úvod.
Ja patrím k tej druhej skupine. Nie že by som 
ich celkom neznášala, ale nemám ich rada. 
Po prečítaní celého 4-stranového článku som 
pochopila, že sa mám čo od nich učiť a za 
to by som im mala byť vďačná – ešte som 
to nespracovala. Ale zaujalo ma, že mačka si 
vyberie majiteľa, pomáha liečiť, čistiť, harmo-
nizovať. Felinoterapia je liečebná technika, 
kde hrá hlavnú úlohu mačka. Ide o podpor-
nú liečbu somatických a psychických ocho-
rení. Mačky svojou vyššou telesnou teplotou, 
pradením, či len svojou prítomnosťou doká-
žu ovplyvniť množstvo príznakov, akými sú 
napríklad stuhnuté končatiny, vysoký krv-
ný tlak, úzkosť, triaška, regeneráciu kostí či 
svalov.
V starom Egypte boli uznávané ako posvätné. 
Najznámejšou egyptskou bohyňou bola Bas-
tet. Mala podobu mačky a uznávali ju pre jej 
stelesnenie rafinovanej ženskosti a sily. Bola 
tiež považovaná za ochrankyňu ľudstva.
Asi svoj názor prehodnotím a počkám, či si 
ma náhodou nejaká „mrcha“ neadoptuje – 
uvidíme. Eva Budiková

Považský Inovec tvoria zmiešané lesy, po 
ktorých je radosť sa prejsť v každom roč-
nom období. Sú tu vytvorené zákutia pre 
zver, chodníky pre turistiku a cykloturistiku. 
Pri dodržiavaní pravidiel pobytu v prírode sa 
tu vyžije každý občan našej vlasti. Do tejto 
scenérie je zaradený aj Poľovnícky revír Bec-
kov, ktorý obhospodaruje PZ Hurban Beckov. 
Členská základňa sa vzorne stará o podmi-
enky v revíri, čom svedčia aj úlovky jelenej 
a muflonej zveri, z ktorej vyniká muflón lesný, 
ulovený 17.10.2021 Ing. Lukášom Pavlovičom 
v bodovej hodnote 220 bodov CIC, hodnotil 
Daniel Matečný z SPK v Trenčíne.



Pavol Hladký

 Mgr. Dana Badžgoňová
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40. výročie kolaudácie Kultúrneho domu v Beckove (december 1981)

Hlavnými iniciátormi výstavby KD v Beckove 
boli predstavitelia obce a JRD Beckov na čele 
s ekonómom Milanom Fraňom a predsedom 
Viliamom Tupým.

Výstavba začala na parcele rodiny Janík, 
ktorú zameral p. Franko z katastra v Novom 
Meste nad Váhom. Základy vyhĺbili zamest-
nanci obecného úradu a brigádnici: bagristi 
Jozef Vavris a Jozef Vlna (ZKŠ), Jozef Minárik 
a Ľubomír Hladký (Strojstav). Odvoz autami 
vykonal Július Kollár a Pavol Ševčík (obecný 
úrad) a Milan Čelko (Hydrostav), Karol Kro-
čitý (JRD), základy, vrátane základovej jamy, 
upravil buldozérom značky STALINEC Anton 
Herzeg. Základy budovali väzni z nápravno-
-výchovného ústavu Dubnica nad Váhom, ich 
ostrahu brigádnicky vykonávali príslušníci OR 
PZ Trenčín. Zároveň s touto výstavbou vodiči 
ČSAD 812 Nové Mesto nad Váhom Milan Zá-
humenský a Emil Ježovica navážali stavebné 
tvárnice (kvádre). Ďalší obecní zamestnanci 
boli: Ján Bella, Rudolf Kubíček, Štefan Teku-
la, Štefan Polešenský, Štefan Sedláček, Lajko 
Valenta, Pavol Uherčík, Július Krnáč, Ľudovít 
Piliš, murári: Jozef Ivana, Jozef Kročitý (fúra), 
Anton Uherčík, Milan Biel, z JRD  boli určení 
murári: Ján Čikel, Pavol Čikel, Viktor Vazovan, 
Jaroslav Slávik; zo zlúčeného JRD boli murári: 
Dušan Zemánek, Ľuboš Hrušovský. Maliarske 
práce a dokončenie obkladov pred otvore-
ním previedli pracovníci prevádzky MNV Ru-
dolf Šimko, Pavol Hubina a Ľudovít Valo.
Cez prázdniny sa zúčastňovali na brigáde na 

našom KD aj vysokoškoláci Ján Pavlovič a Mi-
lan Šatka z NMnV. Pavol Ružička, vtedy za-
mestnanec OcÚ, bol pri všetkom dianí okolo 
výstavby KD. 

Otvorenie kultúrneho domu bolo na Silvest-
ra 1983. Otvorenie bolo zverené, za najväčšiu 
pomoc pri výstavbe, Poľovníckemu združe-
niu Beckov, ktorí si na pomoc prizvali zložku 
Slovenského zväzu Červeného kríža na čele 
s Danielou Šimkovou a p. Kravárikovou. Otvá-
rala to dychová hudba Bošáčanka a otvorenia 
sa zúčastnil aj predseda zlúčeného družstva 
Beckov – Kálnica Rudolf Pagáč s manželkou 
a sprievodom. 

Myšlienka zriadiť kultúrny dom v obci sa ve-
rejne prezentovala na zhromaždení občanov 
v októbri 1973, už o rok neskôr bola vypra-
covaná projektová dokumentácia na výstav-
bu – ako dnešnému KD hovorili – kultúrnej 
a sociálnej budovy. Budova sa mala dostať 
do plánu výstavby v roku 1975. Rada MNV 
a Správa JRD 19. júla 1974 schválili zmluvu 
o združených prostriedkoch MNV a JRD na 
výstavbu kultúrnej a sociálnej budovy. V roku 
1975 skutočne začala výstavba KaS budovy 
v spoluinvestorstve MNV a JRD. Budova sa 
stavala v rokoch 1976, 1977 – v tomto roku 
došlo k nezhodám medzi investormi, pretože 
došlo k zlúčeniu JRD Beckov a Kálnica a nové 
vedenie JRD Rozkvet už nemalo záujem plá-

Výstavba kultúrneho domu

Kultúrny dom podľa obecnej kroniky

novanú budovu dokončiť. Napriek tomu sa 
pokračovalo vo výstavbe, v roku 1980 v akcii 
„Z“. V roku 1981 práce vrcholili – v decem-
bri bola budova skolaudovaná. V roku 1982 
Rada MNV vyriešila spor o vlastníctvo budo-
vy – zostala Miestnemu národnému výboru 
(obci), v nasledujúcom roku sa úplne dokon-
čila – 31. decembra 1983 bola otvorená pre 
verejnosť. V novej budove sídlili MNV, MĽK, 
osvetová beseda, sklad CO, bola v nej sobáš-
na miestnosť, divadelná sála, aj kinosála, ko-
nali sa v nej verejné zhromaždenia, zábavy 
a iné kultúrne podujatia. Prvé obecné podu-
jatie, ktoré sa konalo v novej budove, bola 
oslava MDŽ dňa 11. marca 1984. O tri mesi-
ace, 10.6.1984, oslavy Medzinárodného dňa 
detí. V roku 1985 sa pokračovalo v úprave 
okolia kultúrneho domu, vo výstavbe ohrady 
a chodníkov. Ako vidno zo záznamov obecnej 
kroniky, z ktorých som čerpala, výstavba KD 
trvala desať rokov a celkovo sa do nej inves-
tovalo cez 5 mil. korún (v kronike je konkrét-
ne vyčíslených 3 827 000 Kčs plus navýšenie 
z 3 na 5 mil. Kčs v roku 1977). 

Fotografie z výstavby KD z archívu BN.
Letecký pohľad na KD v roku 2012 (po ob-
nove parkoviska). Zdroj: Mikroregión B-ZV-B. 


