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Oznam v súvislosti s voľbami 

Čitateľom Beckovských novín
1. OBECNÝ ÚRAD 
• Starosta - Daniel Hladký, tel.: 0905 506 021, 
032 7742 720 | starosta@obec-beckov.sk  
• Hlavná kontrolórka obce - Ing. Andrea 
Trstenská, tel.: 032 7742 724 | 
kontrolorka@obec-beckov.sk
• Podateľňa, matrika, evidencia obyvateľstva, 
stavebná agenda - Anna Benková, 
tel.: 032 7742 721 | beckov@obec-beckov.sk
• Účtovníctvo, majetok obce, nahlasovanie 
vývozu fekálií - Ing. Ľubomír Čikel,  
tel.: 0903 742 725, 032 7742 725 
uctaren@obec-beckov.sk
• Pokladňa, dane a poplatky, personalistika 
a mzdy, kultúra - 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  - Peter Čaňo, Miroslav Malec, 
Drahomír Minárik, Miroslav Košút, Peter Huor-
ka, tel.: 0904 847 222 - vývoz fekálií
4. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
• Vedúca - Anna Gábová, tel.: 0948 226 472
5. CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE – 
FRANTIŠKÁNI, OFM
• Rektor - P. Jozef Čirák, 
tel.: 0915 070 532  jozefcirak@gmail.com
• Výpomocný duchovný - P. Anton Kračunov-
ský, tel.: 0949 857 551 pantonofm@gmail.com 
brat Pavol R. Mandryk
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 – tel.. 0918 828 145; duchovenská 
výpomoc: Mgr. Monika Cipciarová, nám. 
farárka tel.: 0948 254 765.
8. ZDRAVOTNÉ STREDISKO
• Detské odd. - MUDr. Jana Drobná, 
tel.: 032 7777 122
• Dospelí - MUDr. Lenka Benáková, 
tel.: 032 7777 350
• Zubné odd. - MDDr. Matúš Radulay, 
tel.: 0948 430 453
9. LEKÁREŇ 
• tel.: 032 7777 111
10. POHREBNÍCTVO 
• Štefan Buček, tel.: 0904 230 875

Obec Beckov kontakty

V zmysle §169, bod 6) zákona č.180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného prá-
va a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
bola dňa 19. júla 2022 menovaná do funk-
cie zapisovateľky miestnej volebnej komisie 
v Beckove Anna BENKOVÁ, Obecný úrad, tel. 
032/774 2421, e-mail: beckov@obec-beckov.
sk. Daniel Hladký, starosta obce

Vymenovanie 
zapisovateľky MVK 

Pre všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli uplatniť 
si svoje právo byť volený za poslanca obec-
ného zastupiteľstva (podmienka: trvalý pobyt 
v obci a 18 rokov najneskôr v deň konania vo-
lieb) alebo za starostu obce (podmienka: tr-
valý pobyt v obci a 25 rokov najneskôr v deň 
konania volieb) vychádzajú obecné noviny 
tak ako po iné roky aj v tomto roku v ústrety – 
aj prostredníctvom BN môžete osloviť svojich 
potenciálnych voličov. Najneskôr do 25. sep-
tembra môžete poslať do redakcie BN svoje 
profily (text a aktuálna fotografia). 
BN č.5 – volebné – vyjdú už 7. októbra 2022 
vzhľadom na termín konania volieb 29. októ-
ber 2022.
Kontakt: redakcia.bn.ko@gmail.com ale-
bo sociálne@obec-beckov.sk alebo bec-
kov@obec-beckov.sk; 032 77427 22 – 0911 
960 621 – 032 77427 21 

Milí čitatelia a obyvatelia obce Beckov, práve čítate BN na 12 stranách. Dôvodom tejto nečaka-
nej redukcie počtu strán je nevyhnutnosť dodržať rozpočet obce na BN v tomto roku, pretože 
aj nás postihlo zvyšenie cien, hlavne papiera. Ale posledné dve čísla budú zase na 16 stranách.

VZOR: 
Kandidát na starostu obce Beckov  
fotografia  
meno a priezvisko  
vek 
povolanie 
dôvody, pre ktoré kandidujem 
Kandidát na poslanca OZ v obci Beckov  
fotografia 
meno a priezvisko  
vek 
povolanie 
dôvody, pre ktoré kandidujem

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a Voľby do orgánov samosprávy 
obcí sa konajú 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod.

Daniel Hladký, starosta obce

Zverejnenie 
e-mailovej adresy
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov sa-
mosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októb-
ra 2022, Obec Beckov zverejňuje e-mailovú 
adresu, na ktorú je možné doručiť oznámenia 
o delegovaní člena a náhradníka do miestnej 
volebnej komisie a zároveň okrskovej voleb-
nej komisie: beckov@obec-beckov.sk

Výzva pre právnické osoby
Obec Beckov vyzýva právnické osoby, spoločenské organizácie, spolky a fyzické osoby – pod-
nikateľov na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu všeobecne prospešných 
služieb na verejnoprospešný účel v zmysle VZN č.1/2018 a jeho dodatkov v termíne najneskôr 
do 1. októbra 2022. 
Text VZN je na webovej stránke obce v časti OBČAN – OBEC – DOKUMENTY A VZN.

OcÚ

Informácia k voľbám
Obec Beckov upozorňuje kandidátov na 
poslancov obecného zastupiteľstva a kan-
didátov na starostu obce vo Voľbách do or-
gánov samosprávy obcí 2022, že podľa §171 
ods.1 a §176 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. 
je potrebné doručiť kandidátnu listinu, vy-
hlásenie kandidáta a v prípade nezávislých 
kandidátov podpisové listiny na podporu 
nezávislého kandidáta osobne alebo pro-
stredníctvom splnomocnenca, najneskôr 60 
dní predo dňom konania volieb, teda NAJ-
NESKÔR v utorok 30. augusta 2022. Lehota 

na podanie kandidátnej listiny končí uplynu-
tím posledného dňa lehoty. Na kandidátne 
listiny, ktoré nebudú doručené ustanoveným 
spôsobom a na kandidátne listiny doručené 
po uplynutí lehoty, teda po 30. auguste 2022 
sa NEPRIHLIADA. 
Pripomíname preto kandidátom, aby poda-
nie kandidátnych listín neodkladali a odo-
vzdali potrebné listiny zapisovateľke miestnej 
volebnej komisie p. Benkove v úradných ho-
dinách na OcÚ Beckov najneskôr v utorok 30. 
augusta 2022.

Pripravujeme

GAZDOVSKÉ TRHY 
24. september 2022
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Vážení obyvatelia obce,

Návšteva prednostov úradov

Beseda so spisovateľkou Martinou Monošovou

PETÍCIA „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

EB

OBECNÁ KNIŽNICA v BECKOVE pripravila pre 
svojich čitateľov besedu so spisovateľkou 
majúcou korene v Beckove.
V stredu 21. septembra 2022 o 16. hod príde 
medzi nás  MARTINA MONOŠOVÁ, 
úspešná autorka obľúbených kníh zo súčas-
nosti i histórie, členka Spolku slovenských 
spisovateľov.

DIELA: Lásky o piatej, Anglické prebúdzania, 
Klišé, Zlodeji bozkov, Sladké sny, Lekcie z ne-
návisti, Miluje-nemiluje, idem!, Perly tej dru-
hej, séria 5 kníh SOPHIE: Ples u vojvodkyne 
(2018), Rytierova druhá šanca (2019), Ruže 
pre princeznú (2020), Markízovo tajomstvo 
(2021), Kráľovná jeho srdca. 
Beseda sa uskutoční v KD na 2. poschodí.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, 
ktorí sa zapojili do petície vyhlásenej Jedno-
tou dôchodcov Slovenska. Petíciu podpísalo 
138 občanov Beckova, za okres NMnV sa zoz-
bieralo asi 2500 podpisov . Nakoľko sme mali 
veľmi krátky termín a petičné hárky sme mu-

seli v pondelok odovzdať, ospravedlňujem sa 
všetkým, ktorí by sa boli radi petície zúčast-
nili, že tak nemohli urobiť. Som presvedčená, 
že sme nazberali viac ako 100 000 hlasov a že 
naša vláda sa prestane hádať a začne riešiť 
nielen naše problémy.

tohtoročné leto nám umožnilo užiť si pravé 
letné počasie. Pobyt pri vode alebo v tieni lesa 
vyhľadávali mnohí z nás. Toto počasie, žiaľ, 
nieslo zo sebou aj určité riziká. Či už vo forme 
nadmerného sucha, vysokej záťaže na ľudský 
organizmus, alebo aj rizika požiarov. Hasičský 
záchranný zbor priebežne upozorňoval na 
zvýšené nebezpečenstvo s tým spojené. Tiež 
vodárenská spoločnosť vyzývala k úspornej 
spotrebe vody z dôvodu nadmerného sucha. 
Našťastie, nedostatok pitnej vody sme nijako 
nepocítili. Leto sme si tak mohli užiť bez vý-
raznejších obmedzení.
5. júla sme si pripomenuli našich vieroz-
vestcov Cyrila a Metoda na Ekumenickom 
modlitebnom stretnutí venovanom ich pa- 
miatke. Pôvodne sa malo toto stretnutie ko-
nať na hrade, žiaľ pre nepriazeň počasia sme 
sa presunuli do kostola k bratom františká-
nom. Patrí im veľká vďaka za to, že takto ope-
ratívne umožnili toto podujatie usporiadať vo 
svojich nádherných priestoroch.
V polovičke júla sa konala tradičná súťaž 
v bicyklovaní na Barine. Účasť detí bola opäť 
väčšia ako po minulé roky. 
Taktiež v júli navštívil našu obec súčasný 
predseda TSK a kandidát na túto funkciu na 
ďalšie obdobie pán Jaroslav Baška aj s kan-
didátmi na poslancov. Stretnutie sa konalo 
v parku, kde sme mali možnosť porozprávať 
sa s nimi o ďalších plánoch v našom kraji.
Počas celého leta sme mali možnosť prezrieť 
si výstavu Lega inštalovanú v telocvični našej 
školy. Výstava pritiahla veľa mladých aj skôr 
narodených. Mohli sme sa pokochať scénami 
z histórie, či známych filmov. Vlastník celej 
expozície patrí k najväčším zberateľom sta-
vebnice Lega v Európe. Toto je cca 1/5 z jeho 
exponátov. 
V auguste sa uskutočnilo už spomínané stret-
nutie členov asociácie českých tajomníkov 
mestských úradov, ktorý absolvovali študijný 
pobyt na Slovensku. Stretnutie organizovala 
Asociácia prednostov úradov miestnej samo-
správy v SR. Členovia oboch asociácií si pre-
zreli náš hrad aj podhradie a posedeli v útul-

nom prostredí v Kúrii pod hradom. Príjemne 
strávený podvečer v mnohých vyvolal túžbu 
vrátiť sa v budúcnosti do Beckova ešte raz.
Konečne sme mohli usporiadať Dni obce 
v obvyklom formáte. Sobotná časť sa vydarila 
aj napriek nepriaznivému počasiu. Nikoho ne-
odradil občasný dážď, dôležité bolo, že sme 
sa všetci v rámci možností zabavili. Po dvoch 
nevydarených sezónach spôsobených pandé-
miou sme mohli konečne ochutnať dobroty z 
kotlíka. V žiadnej zo súťažných disciplín nešlo 
o víťazstvo, ale o to, aby sme sa stretli s pria-
teľmi, susedmi, známymi, porozprávali sa a 
ukázali, že sa vieme nadchnúť pre dobrú vec. 
Nedeľný program sme museli pre nepriaznivé 
počasie zrušiť. Účinkujúcich by sme však mali 

V dňoch 10. - 14. augusta 2022 mala Asociá-
cia prednostov úradov miestnej samosprávy 
v SR tú česť privítať českých tajomníkov zo 
Sdružení tajemníků městských a obecních 
úřadů ČR na študijnom pobyte v SR. Mali 
možnosť spoznať niektoré mestá a obce re-
giónu západného Slovenska. Počas piatich 
dní navštívili mestá Piešťany, Trenčín, Hloho-
vec a tiež obec Beckov. 
Dňa 11. augusta 2022 v poobedňajších hodi-
nách sme prišli do Beckova, kde nás priamo 

Daniel Hladký, starosta

ešte tento rok vidieť na vystúpeniach v našej 
obci. Ďakujem kultúrnej komisii za obetavú 
prácu počas príprav a priebehu celej akcie. 
Ďakujem aj hasičom za pomoc pri stavaní 
stánkov. Taktiež veľká vďaka všetkým súťažia-
cim a návštevníkom.
V októbri nás čakajú voľby. Budú trochu ne-
tradičné, pretože budú zdvojené. V komu-
nálnych voľbách budeme voliť starostu obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva. Novin-
kou bude voľba predsedu a poslancov Tren- 
čianskeho samosprávneho kraja v rovnaký 
deň. Verím, že kampaň bude slušná a korekt-
ná. Všetci kandidáti budú mať priestor na 
predstavenie seba a svojich predstáv v ďal-
šom čísle našich novín.

v priestoroch krásneho Beckovského hradu 
privítal sám pán starosta Daniel Hladký, ktorý 
našich hostí oboznámil s históriou aj súčas-
nosťou obce aj regiónu.
Potom nasledovala prehliadku hradu s púta-
vým výkladom veľmi milej pani sprievodkyne, 
ktorá bola ochotná odpovedať na veľa otá-
zok našich prednostov a tajomníkov. Hrad 
Beckov nestratil nič na svojej kráse ani na-
priek žeriavu, keďže v súčasnosti prebiehajú 
rekonštrukčné práce na hrade. Pán starosta 

Za APÚMS SR, výkonný predseda 
Renáta Taranová   

Hladký nás informoval aj o tom, ako by mal 
vyzerať hrad po rekonštrukcii.
Po zaujímavom programe sme sa presunu-
li na večeru do Kúrie Beckov, kde pozvanie 
prijal aj pán starosta a my sme sa dozvedeli 
ďalšie informácie o plánovaných projektoch 
v obci.
Ďakujeme veľmi pekne, že aj napriek pra-
covnej vyťaženosti si pán starosta našiel čas 
a sprevádzal nás na návšteve Beckova. Do-
zvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií 
a viacerí českí aj slovenskí kolegovia poveda-
li, že sa do Beckova určite ešte budú chcieť 
vrátiť. Mali sme možnosť spoznať ľudí, pre 
ktorých práca nie je len zamestnaním, ale po-
slaním, pretože ju robia s naozaj „otvoreným 
srdcom“. Takže prajeme veľa síl do ďalšej 
práce a už teraz sa tešíme na návštevu nád-
herného Beckovského hradu po ukončení re-
konštrukcie.
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Veľká súťaž v bicyklovaní na BARINE 2022

Trenčiansky župan v Beckove

Mgr. Dana Badžgoňová

V sobotu 16. júla 2022 od 10:00 hodiny sme 
zorganizovali šiesty bezkonkurenčný závod 
VEĽKÁ SÚŤAŽ V BICYKLOVANÍ NA BARINE 
2022. Za krásneho počasia sa tento rok na 
súťaži zúčastnil rekordný počet detičiek a ich 
rodičov. Rozdali sme až 110 medailí, čo bolo 
úžasné. Pretekalo sa na bicykloch, kolobež-
kách, odrážadlách a na konci súťaže bol aj 
záverečný beh detičiek a rodičov. Rodičia beh 
zvládli excelentne bez akejkoľvek nehody, ale 
aj napriek tomu sme mali pre rodičov pri-
pravenú prvú pomoc. Zo súťaže vyšli všetky 
detičky víťazne a dostali už tradične medaile 
na pamiatku. Týmto sa chcem srdečne poďa-
kovať všetkým detičkám, ktoré sa zúčastnili 
uvedených pretekov a ich rodičom, ktorí nás 
podporili pochutinami a pomohli s organizá-
ciou pretekov. Ak budem mať podporu a zá-
ujem o túto súťaž aj naďalej, určite zorgani-

zujem aj ďalší ročník tejto super súťaže. Už sa 
veľmi tešíme. 
Veľmi pekne ďakujem aj starostovi Obce Bec-
kov Danielovi Hladkému, ktorý nás rovnako 
podporil a finančne prispel na medaile.
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM!

Ing. Marek Jambor

V júli Jaroslav Baška, súčasný predseda TSK a kandidát do blížiacich 
sa volieb na tento post, na svojej BAŠKA TOUR absolvoval stretnu-
tia s predstaviteľmi samospráv a s obyvateľmi všetkých obcí Tren- 
čianskeho kraja. Vo štvrtok 21. júla podvečer zavítal aj do našej obce. 
V Beckove ho v parku pod hradom oficiálne privítal starosta Daniel 
Hladký, pripojili sa pracovníci Hradu Beckov, členovia kultúrnej komi-
sie, hasiči a obyvatelia obce. 
Na facebookovej stránke Jaroslava Bašku je zverejnené krátke video so 
zostrihom dňa, počas ktorého tím prešiel vyše 52 kilometrov. „Počas 
BECKOVSKEJ ETAPY TOUR DE BAŠKA vládla príjemná atmosféra. Som 
vďačný za všetky stretnutia s obyvateľmi a starostami/starostkami 
obcí. Ďakujem tiež za milé dary a vrúcne privítania. Náramok od detí či 
med od včelára ma veľmi potešili.“
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DNI OBCE 2022

Prekvapenie z kotlíka
1 Hrad Beckov • 2 Florbalisti • 3 OŠK Slovan 
Beckov • 4 Rodina Šimovcová • 5 BENKO 
TEAM – víťaz • 6 Beckovské ksichty • 7 Ha-
siči • 8 ZŠ s MŠ JMH Beckov • 9 Starostove 
oškvarky • 10 Obecná prevádzka 

• Beckovský beh - Výsledky súťaží:

 DOSPELÍ  (trať 2,8 km, prevýšenie 65 m)
 1. Benjamin Omondi Ouma 8,49 min 
 2. Martin Ďuriš 10,53 min 
 3. Matúš Varačka 11,07 min 
 4. Krištof Kuľha
 DETSKÝ BEH 
 (parčík pri pamätníku L. Mednyánszkeho)
 Dievčatá: 1. Karolína Nemčeková 
 2. Petra Varačková
 Chlapci:  1. Marek Mikat • 2. Ivan Kopas  
 3. Matúš Lukač

„Ideme do toho!“ – takto znela posledná, 
rozhodujúca a myslím, že správna veta, kto-
rá v sobotu, 20. augusta rozhodla o tom, že 
dlho pripravovaná akcia „Prekvapenie z kot-
líka“ sa uskutoční. Do poslednej chvíle ne-
bolo isté, či sa Dni obce budú môcť vôbec 
konať...
V nedávnom čase nás okliešťovali rôzne co-
vidové nariadenia a teraz, keď nám konečne 
svitlo na lepšie časy a uvoľnili sa opatrenia, 
zastihla nás nepriaznivá predpoveď počasia. 
Ale ako sa hovorí, že deviata hodina rozho-
duje, platilo to aj tento krát. V tom momente 
všetci členovia organizačného tímu presne 
vedeli, kde je ich miesto. Chlapci z obec-
nej prevádzky stánky postavili v rekordnom 

čase, niekto umýval, niekto pomáhal pri vše-
obecnom zabezpečení, niekto chystal stoličky 
a pomôcky pre „variacich“, ale každý mal plné 
ruky práce. Netrvalo dlho a pomaly sa zbie-
hali aj členovia jednotlivých tímov. Onedlho 
sa vzduchom šírila neodolateľná vôňa sma-
ženej cibuľky v kombinácii s tajomnými ko-
reninami, špéciami a rôznymi vychytávkami 
každého „majstra“ varešky v jednotlivých 
tímoch. V priateľskom súboji sa popasovalo 
desať tímov. 
Čo by to boli ale za špeciality z kotlíka bez 
dobre vychladeného pivka? Veď ak niektorý 

majster varešky trochu prisolil, o to viac chu-
tilo zo stánku Milanka Nožinu. 
Darmo. Človek je tvor spoločenský. Ten defi-
cit stretávania sa ľudí počas covidových na- 
riadení bol citeľný snáď u všetkých. O to viac 
sa mnohým už veľmi žiadalo vrátiť sa k tra-
dícii tejto akcie. Stretnúť priateľov, známych, 
rodinu, porozprávať sa, zasmiať, zavtipkovať, 
alebo len tak pri dobrom jedle, pive či vínku 
posedieť. Pri ochutnávke všetkých hotových 
jedál každý degustátor zistil, že všetci súťa-
žiaci použili dve veľmi vzácne a kvalitné in-
grediencie podobné na šafrán – chuť urobiť 
radosť a niečo pre druhých a v neposlednej 
rade dobrú náladu. A tá sa niesla ovzduším 

okrem omamných vôní špecialít celé popo-
ludnie. O dobrú náladu s bohatým hudob-
ným repertoárom sa nám postarali Ivetka 
a Peter Martiš.
V tomto ročníku najviac hlasov získal počet-
ný Benko team, ale víťazmi boli podľa mňa 
všetci zúčastnení vo varení.
Oduševnení bežci si zmerali sily napriek da-
žďu a mokrému terénu. Aj bežci – tínedžeri 
či deti nezaostávali za kategóriou dospelých. 
Popasovali sa a zmerali si sily vo vytrvalos-
ti a zdravom súperení. Tí celkom najmenší 
boli nadšení zo svojich krásne ozdobených 
tváričiek šikovnou rukou Zuzky Kapkovej.                                             
Nič to, že počasie nebolo ideálne a chvíľami 
pršalo, nič to, že sme boli mokrí, nič to, že 
všetko nebolo ideálne a museli sme aj časovo 
improvizovať, spolu nám bolo dobre... A ak 
ste to cítili rovnako, akcia splnila svoj účel 
a malo to všetko význam. V zmysle hesla – 
Ľudia ľuďom, Beckovčania Beckovčanom.                                                  
V mene organizátorov by som chcela poďa-
kovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k bezproblémovému priebehu tejto 
aktivity a vysloviť úctu všetkým členom va-
riacich tímov, ktorí sa držali hesla – „Z bojis-
ka sa neodchádza“. A vďaka nim sme vyhrali 
všetci. Ďakujeme. Anna Kabelíková                                                               



 Zdroj: NCZI

Bol horúci letný deň 2021. Konečne sme od-
ložili rúška a dúfali, že covid-19 nás už pres-
táva strašiť a nákaza ustupuje. Nesmelo sme 
sa schádzali na terasách reštauračných zaria-
dení, ktoré ponúkali občerstvenie. Stretli sme 
sa v Hostinci pod orechom u spolužiaka Mi-
lana, ktorý je jeho majiteľom. Pôvodne sme 
sem prišli iba uhasiť smäd, no slovo dalo 
slovo a návrh, aby sme sa všetci spolužiaci 
stretli v septembri, bol na svete.
Naše nádeje na normálny seniorský život a 
pokojné užívanie zaslúženého dôchodku sa 
ukázali ako predčasné. Korona sa nechcela s 
nami rozlúčiť. Čoskoro sa zavreli zasa brány 
škôl a covid sa stal nebezpečný aj pre deti. 
Vďaka Bohu, nikto z rovesníkov v našom roč-
níku na jej následky nezomrel. Nepochoval 
teda ani naše nádeje na stretnutie, ktoré malo 
byť jubilejné a slávnostné po 50. rokoch, aj 
za účasti obľúbených učiteľov. Dostali sme 
novú šancu na radosť a oslavu života, ale aj 
na zhodnotenie, ako sme dokázali naplniť 
naše plány a predsavzatia, ale tiež aj poďako-
vať tým, čo nám ich pomáhali realizovať: teda 
našim učiteľom, priateľom, rodine...
Na sociálnych sieťach medzi spolužiakmi sa 
už rozšírilo, že sa chystá naša stretávka. As-
poň sa budeme môcť dobre pripraviť, aby 
bola aj dôstojná, ako sa patrí. Prežili sme 
všelijaké životné skúšky, naučili sme sa vzdo-
rovať kadejakým nástrahám, hoci nákaza aj 
vojna u susedov nami riadne zatriasli.
„Čo ťa nezabije, to ťa posilní!“ povzbudzo-
vali sme sa navzájom. Všetci oslovení súh-

lasili, že len čo skončí školský rok pre deti 
ZŠ, počnúc prvým dňom prázdnin, ak nám 
to zdravie dovolí, zídeme sa po 50. rokoch 
opäť pred budovou ZŠ v Beckove. Najskôr 
sme si pozháňali telefonické kontakty a vy-
užili ich na demokratické odsúhlasenie detaj- 
lov miesta, času, aj predstáv, ako by 
sme si vytvorili čo najlepšie pod- 
mienky pre stretávku. Aby nás nič neprekva-
pilo, zriadili sme dokonca aj prípravný výbor. 
Je pravdou, že sme si pri minerálkach a ká-
vičke testovali, kde by bolo najvhodnejšie 
prostredie pre všetkých, aj tých, čo prídu z 
iných miest mimo Beckova, Kálnice a Nového 
Mesta nad Váhom. Pri prvom stretnutí sme sa 
aj nasmiali, lebo niektorí sme sa veľmi dlho 
nevideli a vznikali všelijaké humorné situácie. 
Krásne spomienky na bezstarostné roky, keď 
sme spolu drali nohavice v školských lavi- 
ciach, umocňovali fotografie detí, vnúčeniec 
v mobiloch, videá z udalostí, ktoré sme po-
važovali za osudové. Boli sme dobrý kolektív, 
takže aj naše testovacie schôdzky plné hu-
moru a dobrej nálady v miestnych pohos-
tinstvách mali svoj zmysel, a tak sme sa už 
tešili, kedy nastane dohodnutý termín. Pár 
dní predtým nás zarmútili SMS-ky od pozva-
ných obľúbených dvoch učiteliek p. Mgr. Ur-
banovej, rod. Goňovej, a p. Mizerovej, ktoré 
sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov. 
Pán riaditeľ, ktorý bol tiež pozvaným hosťom, 
sa však ochotne ponúkol, že ich aspoň po-
teší s kyticami a pozdravom od prítomných 
žiakov – tiež už seniorov. Už aj pre nás boli 
vysoké teploty rizikovým faktorom. Pár hodín 

Silvia Lompartová

pred začiatkom stretnutia zasa traja spolužia-
ci poslali SMS s oznamom, že majú zdravotné 
problémy a rozšírilo sa, že sa objavili aj co-
vidové príznaky s pozitívnymi testami u žia-
kov zo stretnutia o päť rokov vyššie, čo boli 
spolu na stretnutí pred týždňom. Keď sme sa 
dozvedeli, že personál jedálne, kde sa konala 
naša oslava, nie je v plnom počte, začali sme 
sa obávať najhoršieho. Nakoniec však všetko 
dobre dopadlo.
Pani učiteľka Mgr. Daniela Jankovičová, kto-
rá s rovnako mladistvým výzorom ako kedysi 
a s patričnou autoritou bývalej zástupkyne 
„spacifikovala“ rozžiarené tváre bývalých 
žiakov, teraz dospelákov, ktorým pán riaditeľ 
– tiež bývalý žiak Mgr. Jozef Pekarovič - hrdo 
prezentoval priestory, čo sa rozrástli o telo-
cvičňu a jedáleň. Obetavé kuchárky sa posna-
žili, objednané jedlo aj nápoje chutili a všetko 
splnilo naše očakávanie. 
Posnažili sa aj spolužiaci, naša Zdenka Roz-
vacká – vychýrená cukrárka – sa prezento-
vala obrovskou tortou vo veľkosti polovice 
školskej lavice a v podobe triednej knihy s 
menami žiakov z A aj B tried. Keďže ju pri-
niesla v spoločnosti asi 100 ks chutných zá-
kuskov a my sme ju nedokázali zjesť na pose-
dení, museli sme ju napokon rozkrájať, hoci 
to bolo skvostné dielko, aby z nej ochutnali 
aj naši doma.
O slávnostnú kvetinovú výzdobu sa zasa po-
starala naša Anička Reháková, majsterka v 
aranžovaní, dekorácia skončila na dôstojnom 
mieste – v tunajšom kláštornom kostole, kde 
sa v nedeľu konala aj ďakovná bohoslužba za 
zomrelých aj žijúcich učiteľov a spolužiakov 
oboch tried.
Zazneli aj veselé prekáračky typu chlapci a 
dievčatá, alebo Beckovania kontra Kálniča-
nia, ktoré skončili prísľubom, že nabudúce sa 
stretneme v Kálnici pri podobnej príležitosti. 
Nikomu sa nechcelo odísť, ale čas bol neú-
prosný.
Celkom sme si vydýchli však až po piatich 
dňoch, lebo u nikoho z nás sa neobjavili nija-
ké príznaky covid-19 a cítili sme sa spokojní 
a šťastní, že sme boli spolu. Tak veľa zdravia, 
aby sme sa dožili budúceho stretnutia.

Stretnutie absolventov ZDŠ v Beckove po 50 rokoch - 1. júl 2022
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Úspechy žiakov ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v školskom roku 2021/2022

Len si užívaj, keď sa to dá...

Premianti v školskom roku 2021/22

Mgr. Dana Badžgoňová

Začína moja obľúbená pesnička od hudobnej skupiny Slniečko. V júli 
som sa zúčastnila koncertu na hrade Beckov. Bol to nezabudnuteľný 
zážitok známej folk rockovej skupiny, ktorej pesničky kapela spieva 
v piešťanskom dialekte. Zišlo sa tu veľa fanúšikov z Beckova a okolia. 
Vynikajúca nálada, mnohí si zatancovali, zaspievali. Stretli sa tu takmer 
všetky vekové kategórie. Tak ako to má byť na správnom koncerte. 
Skvelú atmosféru dotvárala scenéria nášho neprehliadnuteľného hra-
du. Samozrejme, zážitok bol o to silnejší. Preto odporúčam všetkým 
navštíviť akékoľvek podujatie na hrade, hlavne vo večerných hodi-
nách, kedy je atmosféra zážitku ešte magickejšia. Verím, že nás čakajú 
ešte mnohé príjemné podujatia. Tak ako sa spieva v texte piesne, treba 
si aj kultúrny život užívať. 
Koncert sa konal 15. júla 2022 na hrade Beckov. Foto IM.

Absolventi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v školskom roku 2021/2022

ZT.

Karolína Bednáriková, Matúš Dovina, Veronika Gábová, Nikola Hajdúš-
ková, Jakub Harmady, Alex Jordán, Viktória Juríková, Radovan Ondrč-
ka, Filip Milan Špánik

07August - 2022

Melisa Patyková, 4. ročník - najlepšia žiačka za I. stupeň 
Radovan Ondrčka, 9. ročník - najlepší žiak za II. stupeň

V tomto školskom roku naši žiaci dosiahli veľmi pekné umiestnenia 
v nasledujúcich súťažiach:
• Šaliansky Maťko – okresné kolo: Sára Klčovská, 7. trieda - 1. miesto; 
Rebeka Jamborová, 4. trieda - 2. miesto • Pytagoriáda – okresné kolo: 
Eliška Martišová, 8. trieda - 4. miesto • Biblická olympiáda z evanjelic-
kého a.v. náboženstva – seniorálne kolo: Lívia Prokopenská, 5. trieda; 
Lea Ruth Cipciarová, 7. trieda - obe úspešný riešiteľ;
• Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: Rebeka Klčovská, 3. trieda - 2. 
miesto; Nanette Ondrášiková, 6. trieda - 2. miesto; Eliška Martišová, 
8. trieda - 3. miesto; • Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo: Rebeka 
Klčovská, 3. trieda - 2. miesto; Nanette Ondrášiková, 6. trieda - 2. mies-
to; Sára Klčovská, 7. trieda - 3. miesto; Eliška Martišová, 8. trieda - 2. 
miesto; 
• Expert geniality show: Tomáš Horečný, 5. trieda - Expert; Lívia Pro-
kopenská, 5. trieda - Expert, Top Expert; Lea Ruth Cipciarová, 7. trieda 
- Expert; Terézia Batková, 8. trieda - Expert; Šimon Martiš, 8. trieda - 
Expert, Top Expert; Karol Radosa, 8. trieda - Expert, Top Expert; Vanesa 
Ďurkechová, 8. trieda - Top Expert;

• Všedkovedko: Benjamín Bartók, 2. trieda - úspešný riešiteľ;
• Geografická olympiáda – okresné kolo: Samuel Filip, 5. trieda - 3. 
miesto; Lívia Prokopenská, 5. trieda - 4. miesto; Lucia Križanová, 5. 
trieda - 6. miesto • Dejepisná olympiáda – okresné kolo: Kristína Briš-
ková, 6. trieda - 2. miesto; Veronika Beňovičová, 6. trieda - 4. miesto • 
• Technická olympiáda – okresné kolo: Nanette Ondrášiková, 6. trieda 
- 1. miesto;
• Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo: Terézia Batková, 8. 
trieda - 3. miesto; Vanesa Ďurkechová, 8. trieda - 4. miesto • Olym-
piáda v anglickom jazyku – okresné kolo: Karol Radosa, 8. trieda - 3. 
miesto; 
• iBobor – celoslovenská on-line informatická súťaž - Kategória Dro-
bec: Karolína Nemčeková, Rebeka Klčovská, Nikola Vincenecová, Eliška 
Uhlíková, Matej Briška, Michal Žovinec, všetci 3. trieda - každý: úspeš-
ný riešiteľ - Kategória Bobrík: Lívia Prokopenská, Veronika Batková, 
Lukáš Horečný, 5. trieda - každý: úspešný riešiteľ - Kategória Ben-
jamín: Patrik Sládek, 6. trieda, Lea Ruth Cipciarová, 7. trieda, Nikolas 
Kotleba, 7. trieda, Katarína Harmádyová, 7. trieda - každý: úspešný 
riešiteľ - Kategória Kadet: Eliška Martišová, 8. trieda, Šimon Martiš, 8. 
trieda - obaja: úspešný riešiteľ.
• Viac ako peniaze: žiaci 9. ročníka sa v školskom roku 2021/2022 zú-
častnili vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý bol zameraný 
na finančnú gramotnosť. Za úspešné absolvovanie tohto programu 
získali dve žiačky - Veronika Gábová a Viktória Juríková certifikát. 

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy a taktiež aj všet-
kým učiteľom, ktorí pripravovali týchto žiakov, lebo majú veľký po-
diel na týchto úspechoch. ZRŠ



Dobrá správa pre všet-
kých, ktorí majú radi 
humoristický mesačník 
Kocúrkovo a knižky Mi-
lana Stanu, zberateľa 
a vydavateľa humoru a 
satiry, spisovateľa, mali-
ara a grafika. V auguste 
vydal zatiaľ poslednú 
knižku zo série anekdot 
– Slávni v anekdotách. 
Môžete si ju objednať u autora vo Vydava-
teľstve Štúdio humoru, satiry atď. v Bratislave. 
Na str. 54 spomína aj Stibora z Beckova: 
„Kráľov rytier pán Ctibor mal obľúbené-
ho šaša Becka. Raz po poľovačke sa usadili 
pod skalným bralom a hodovali. Popíjali víno 
a Ctibor sa opýtal šaša Becka, či uhádne, čo 
asi teraz robí kráľ Žigmund. Na to Beckov 
odpovedal: „Pán kráľ práve teraz robí dlhy“. 
Ctiborovi sa odpoveď tak zapáčila, že keď na 
skalnom brale postavil hrad, pomenoval ho 
po šašovi „Beckov“.

Je potešujúce, že lokálna bratislavská pražiareň kávy KÁVOHO-
LIK obohatila svoju ponuku zrnkových káv o novú kávu HURBAN 
– Neutíchajúca vášeň. Je naozaj pomenovaná po našom rodákovi, 
národnom buditeľovi. Popri niekoľkých kávach, ktoré majú meno 
po M.R. Štefánikovi (rad 100 % arabík Štefánik – Mexiko, Kuba, 
Honduras, Panama, Nikaragua, Kolumbia, Peru, Brazília, Etiópia, 
Keňa, Tanzánia, Uganda, Kostarika, Guatemala), sú ďalšie pome-
nované po známych osobnostiach našich dejín: Beňovský, Štúr, 
(Adela) Ostrolúcka, Bátorička a Jánošík. 
Prečo káva HURBAN?
„Lebo váš rodák si túto poctu jednoznačne zaslúži. Keď sme za-
čínali pracovať s kávou, dali sme si cieľ vzdať takýmto spôsobom 
hold významným osobnostiam našich dejín. Ako prvé vznikli kávy 
Štúr a Jánošík a postupne sme hľadali ďalších predstaviteľov. Z éry 

Mgr. Dana Badžgoňová
Mgr. Dana Badžgoňová
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Hurban - Neutíchajúca vášeň

Nové knihy v obecnej knižnici - august

Slávni v anekdotách

Mgr. Dana Badžgoňová

„Borievka obyčajná (ľudovo: borievka, jalovec; 
lat. Juniperus communis) je kerovitá až stro-
movitá drevina z čeľade cyprusovité. Má čas-
to viac kmeňov. Ihlice sú pichľavé, majú biely 
pásik a sú v trojpočetných praslenoch. Kve-
ty sú dvojdomé. Bobule modročiernej farby 
dozrievajú v treťom roku. Drevina so širokým 
ekologickým rozpätím, hojne sa vyskytuje na 
slnečných suchých stráňach i v subalpínskom 
stupni. Kvitne v apríli až júni. Plody sa pou-
žívaju ako korenina do jedla, prísada na vý-
robu borovičky. Zberá sa zrelý plod. Hlavnú 
obsahovú látku tvorí silica, flavonoidy a prí-
padne cukry. Plody pôsobia silne močopudne 
priamym dráždením obličiek, majú dezinfekč-
né účinky a dráždia kožu.“ (Zdroj: wikipédia) 
Avšak nespomína sa tam, že divo rastúca 
borievka je v podstate vzácny ker/strom. Vy-
skytuje sa aj u nás v okolí hradu a na Skalici-
ach. Odtiaľ ju bežne vytínali kvôli drevu, dym 
z neho je veľmi vhodný pri údení slaniny. Pred 
4 rokmi TV Markíza odvysielala o borievke 
reportáž, ktorú natočili na beckovskej Obore 
s hradom v pozadí. Zdôraznili jej čoraz zried-
kavejší výskyt vo voľnej prírode a že pre po-
travinársky (borovička) a farmaceutický prie-
mysel borievky dovážame. Vraj v najbližšom 
desaťročí by sa mal zrealizovať projekt na jej 
záchranu a prípadné rozmnoženie v prírode. 

Bolo by dobré spočítať, koľko ich v Beckove 
ešte existuje a v akom sú stave...
Ale mne ide o borievku, ktorá rastie na sva-
hu nad mojou záhradou. Zhodou okolností 
sa jej podarilo vyrásť takmer do 4-metrovej 
výšky na krásny ker, rozkonárený a mohutný. 
Pokiaľ si pamätám, vždy bol uprostred svahu, 
solitér, rástla pomaličky a vytrvalo aspoň štyri 
desaťročia. Až... prišli jelene. Pichľavý a husto 
rozvetvený ker im stál v ceste. Možno si len 
čistili parožie alebo konzumovali kôru, mož-
no naň útočili, aby si vybili energiu. Borievka 
ich vyčíňanie nevydržala, a tak dnes z mies-
ta, kde rástla, trčí jej zúbožený zvyšok, ktorý 
časom zrejme vyschne, pretože jediný kmeň, 
ktorý zostal po zlámaní ostatných, je olúpa-
ný z kôry po celom obvode asi v polmetrovej 
výške.  
Áno, pohľad na pasúcu sa srnku alebo laň 
s mláďatami či desaťčlenné jelenie stádočko – 
ktorý sa mi bežne ponúka – je úžasný. Človek 
sa vytešuje, akoby sa na moment stal súčas-

ťou iného sveta. Ale hlasové prejavy mladé-
ho jeleňa pri stáde pripomenú, že v prírode 
ide len o prežitie druhu. Tak ako jelene ničia 
všetko, čo im príde do cesty (a nielen jelene, 
napríklad aj domáce mačky využívajú všetko 
v ich dosahu čisto sebecky, a to nielen keď 
spia v kvetináči na úkor rastliny), aj ostatné 
druhy sa chovajú podobne – vrátane člove-
ka. Domácim miláčikom to tolerujeme, ale na 
tie divé – jelene, srnce, diviaky, jazvece, líšky, 
zajace... – sa hneváme, keď nám ničia úro-
du v záhradke, lámu a ožierajú stromy a kry 
v sade, prípadne lovia naše sliepky. Pre nás sú 
škodnou. Lebo vnikli do nášho sveta, v kto-
rom chceme mať hlavné slovo my a chceme 
si chrániť, čo pokladáme za svoje a čo máme 
vo svojej starostlivosti. Prienik týchto dvoch 
svetov – divej prírody a umelého sveta člove-
ka – vyvoláva rôzne reakcie, ale je na človeku, 
aby sa zachoval „rozumne“, chránil seba 
a svoj majetok, a zároveň neubližoval zviera-
tám, akýmkoľvek a kdekoľvek žijúcim.

Nielen o mojej borievke 

štúrovcov si pozornosť jednoznačne zaslúži aj Jozef Miloslav Hurban, ktorého bolo výrazne 
počuť v boji za práva slovenského národa. A keďže jeho vášeň pre veci verejné nikdy neutí-
chala, rozhodli sme sa pred podnázov kávy „neutíchajúca vášeň“,“ vysvetlil generálny riaditeľ 
spoločnosti Kávoholik Ján Hoľko. 
Kávu môžete ochutnať a sami sa presvedčiť, či je – podľa vás – hodná pomenovania Hurban 
„neutíchajúca vášeň“. Zmes 100 % arabiky vás zavedie do ďalekej Etiópie a ešte vzdialenejšej 
Brazílie...

• Celeste Ng - Stačí škrtnúť zápalkou.  
 Odeon 2018
• Hana Repová - Súkromné problémy:  
 Tina 1. Meridiano-press 2020
• Hana Repová - Súkromné problémy: 
 Lilly 2. Meridiano-press 2020
• Hana Repová - Súkromné problémy: 
 Denis 3. Meridiano-press 2021
• Hana Repová - Súkromné problémy:  
 Sebastian 4. Bestseller 2021
• Nicolas Barreau - Ľúbostné listy 
 z Montmartre. Zelený kocúr 2020
• Jana Pronská - Princezná z Izmiru, 
 3. diel. Slovenský spisovateľ 2021

• Charles Martin - Hora medzi nami. 
 Lindeni 2022
• Amanda Dykes, Čie sú to vlny. 
 I527.net 2022
• Lucinda Riley, Záhadné vraždy 
 v internáte. Tatran 2022
• Nita Prose, Chyžná. Tatran 2022 
• Dominik W. Rettinger, 
 Neviestky Osvienčimu. Lindeni 2022
• Dominik Dán, Tajomný závoj 34. 
 Slovart 2022
• Colleen Hoover, Končí sa to nami. 
 Ikar 2022.
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 Ing. Darina Jarábková

CZ ECAV v Beckove: STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ
Letné prázdniny sa schyľujú k svojmu záveru a mnohí sa už pripravu-
jeme a tešíme na nový školský rok 2022/23. Radi by sme sa však ešte 
slovom i obrazom vrátili ku táborovým stretnutiam leta 2022. Prvú 
júlovú sobotu sa stretli ochotné, obetavé a pohostinné sestry a brat 
z cirkevného zboru a spoločne poupratovali priestory v súčasnosti ne-
obsadenej evanjelickej fary a tiež modlitebne, aby sa tam mohli stretá-
vať na Dennom biblickom tábore naše deti. 
A keď nastal čas, od 11.–15. júla, otvorili sa brána a dvere evanjelickej 
fary a modlitebne a mohol začať biblický tábor pre 22 detí a mláde-
že. Mali sme radosť z toho, že sme sa z Božej milosti po dlhšej dobe 
znovu s deťmi stretávali pri Božom slove, zábave a dobrom jedle. Deti 
dostali tričká s hlavnou témou tábora: STVORENÉ JE NÁM ZVERENÉ 
a s ústrednou pravdou: ZVER SVOJ ŽIVOT DO BOŽÍCH RÚK. Na to sme 
poukazovali cez biblické príbehy: Stvorenie sveta, Rajská záhrada, Po-
topa sveta, Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde, Podobenstvo 
o kvase, cez biblické veršíky, detské duchovné piesne, súťaže a tvore-
nie. Cieľom bolo priblížiť deťom moc a lásku nášho nebeského Otca, 
Pána Boha, ktorý nám stvorené zveril, aby sme sa o to zodpovedne 
starali, chránili a strážili to. Snažili sme sa deti viesť k vedomiu, že PÁN 
BOH JE DOBRÝ a dáva nám dobré dary. Predovšetkým On urobil pre 
našu spásu a záchranu všetko potrebné – DAL SVETU A NÁM SVOJ-
HO JEDNORODENÉHO SYNA, ABY NEZAHYNUL, ALE VEČNÝ ŽIVOT 
MAL KAŽDÝ, KTO VERÍ V NEHO. Cez tvorivé dielne a čítané príbehy 
z knižky Planéta Zem sa usmieva sme poukázali na ochranu zdrojov 
ako je energia, voda, pôda a jedlo. Príjemným spestrením tábora bola 
radostná narodeninová oslava táborníčky Karolínky, nechýbala vynika-
júca narodeninová torta z kuchyne jej mamy. 
Tábor viedli ses. Radka Prokopenská a ses. farárka Monika Cipciarová. 
Poďakovanie patrí aj ses. Danke Hladkej za výdatnú pomoc v kuchy-
ni, ako aj ses. Lucii Ševčekovej. Za pomoc pri príprave a organizovaní 
programu, súťaží, tvorivých dielní, hier a obsluhe počítačových výdo-
bytkov – ďakujeme mládežníčkam Lei C., Sáre K., Nelle P. a Dominike 
Š. Ďakujeme za zapožičanie stanu na dvor Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Kálnici a br. Dávidovi J. za práce s tým spojené. 
Cestovateľsko-poznávací tábor 
Biblický tábor počas leta však nebol jediný. Pripravili sme aj druhý, 
svojim charakterom celkom odlišný, hoci prepojený s prvým. Bol to 
prvý augustový týždeň, keď malá skupinka dievčat pod vedením ses. 
Tatiany Filipovej z Kálnice a ses. farárky Cipciarovej cestovala vlak-
mi, autobusmi aj peši po našom krásnom Slovensku, poznávala jeho 
krásy a obdivovala stvorené, ktoré je nám zverené. Počas týždňa sme 
vycestovali až na Štrbské pleso a navštívili sme naše evanjelické kosto-
ly v Novom Meste nad Váhom, Beckove, Myjave, Starej Turej, Piešťa-
noch a Svätom Kríži, kde sme si vypočuli rôzne informácie z histórie 

napr. kedy bol kostol postavený, za aký čas a tiež o živote cirkevného 
zboru dnes. Bol to zaujímavý týždeň plný nových poznatkov. Deti sa 
dozvedeli napr. o tom, že v 16. st. evanjelici z Nového Mesta a okolia 
chodili na Služby Božie až do vtedajšieho artikulárneho kostola v Prie- 
trži; počuli o živote ťažko skúšaného a pre vieru prenasledovaného Da-
niela Krmana; mohli tiež vyjsť na vežu kostola a pokochať sa výhľadom 
do okolia Myjavy; zaujali ich informácie o artikulárnych a tolerančných 
kostoloch; aj o kostole, ktorý museli postaviť za 17 týždňov a prvý oltár 
v ňom mal tvar srdca, pôsobil tu farár August Roy (otec sestier Royo-
vých), ktorý burcoval ľudí k pokániu, k zmene života, bol proti formálnej 
zbožnosti, mal veľmi láskavý prístup k svojim deťom a cez jeho ústa 
nikdy neprekĺzlo hrubé, tvrdé alebo neslušné, vulgárne slovo. Poko-
chali sme sa aj výhľadmi z lode po rieke Váh. Svojou veľkosťou a ar-
chitektúrou bol pre nás nezabudnuteľným drevený artikulárny kostol 
vo Svätom Kríži, ktorý je postavený v tvare kríža a celý z dreva (nie je 
v ňom použitý ani jeden klinec) a ponúka pre veriacich až 6.000 miest 
na sedenie. 
Na tomto tábore sme si uvedomili, ako naši predkovia stavali kostoly – 
neboli to pre nich kultúrne pamiatky, ale skutočné príbytky, v ktorých 
sa schádzali srdcia ľudí hlbokej viery v Pána Boha. Položiť každý jeden 
kameň a tehlu do majestátnych výšok a mohutných šírok, v čase i v ne-
čase – toto i mnoho odhodlania vyžadovalo nielen nasadenie telesné, 
ale predovšetkým úprimné odovzdanie sa do Božieho vedenia a poz-
nanie, že spoločne sa dá vybudovať veľa dobrého a užitočného. Bol to 
pre nás vzácne požehnaný čas s príjemnými ľuďmi najmä preto, lebo 
nás spája láska Kristova. Monika Cipciarová, námestná farárka

Františkánsky kostol Beckov 5. júl 2022, bohoslužba na sviatok sv. Cy-
rila a Metoda. Toto sviatočné podujatie sa konalo na podnet a za účas-
ti pána starostu obce a cirkevných predstaviteľov v Beckove. Za EAVC 
sestra námestná farárka Mgr. Monika Cipciarová, za Rímskokatolícku 
cirkev brat páter Anton M. Kračunovský, OFM. Stretnutie sa malo konať 
na Hrade Beckov, ale pre nepriaznivé počasie sa uskutočnilo vo Františ-
kánskom kostole v Beckove.
Na úvod sa prítomným prihovoril páter Anton. Pripomenul veľké die-
lo slovanských vierozvestcov. Zdôraznil potrebu modlitieb za jednotu 
medzi kresťanmi a za zmierenie vo svete. Historicky dlhodobá realita 
– rozdelenia medzi kresťanmi – existuje po mnohé storočia. Všetci však 
veríme v moc modlitby. Veľkým bohatstvom, ktoré nás kresťanov spája 
okrem Krstu Svätého, je Božie slovo. Táto bohoslužba sa preto niesla 
v duchu témy: Sila Božieho slova. Vypočuli sme si slávnostný žalm (Ž119 
verše 89. 93–94. 97–98. 101–105) a po ňom Slovo Božie Novej zmluvy 
napísané v Liste Hebrejom v 4. kap., 12 „Slovo Božie je živé a mocné 
a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozde-
lenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a 
zmýšľanie srdca“. 13 „A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obna-
žené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať“.
Započúvali sme sa do veršov z Evanjelia podľa Jána 1, 1–18, ktoré boli 
prvým prekladom sv. Cyrila a Metoda z Biblie: „Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo po-
vstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svieti, 
a tmy ho neprijali.“
Počas ekumenickej bohoslužby boli spievané piesne z oboch cirkevných 
spevníkov. Nasledoval príhovor pána starostu a kázne zástupcov oboch 
cirkví. Prítomní veriaci vyznávali vieru v Boha Otca, Syna i Ducha svä-
tého slovami Nicejského vyznania a spoločne sa modlili slovami, ktoré 
nás naučil Pán Ježiš Kristus – Otče náš, ktorý si v nebesiach. Po prijatí 
Áronovského požehnania bratia a sestry v chráme zaspievali pieseň na 
ukončenie pobožnosti.
Prítomní sa nerozchádzali hneď. Prijali srdečné pozvanie domácich  
viery k občerstveniu a k vzájomným rozhovorom napokon spojených aj 
s prehliadkou kláštora.

Ekumenická bohoslužba na sviatok 
slovanských vierozvestcov
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PZ Hurban Beckov: Zveľaďovanie zariadení v revíri

Blahoželáme

Spomíname

JÚL - AUGUST 2022

Jubilanti

50 rokov: Peter Benko

55 rokov: Ernest Benko, Rudolf Šimko

65 rokov: Ivan Klinčúch, Anna Reháková,  
 Milan Nožina

70 rokov: Zuzana Gašparová, Peter Šimko

75 rokov: Jolana Prokopenská

80 rokov: Milan Bončo, Jozef Tekula, 
 Jozef Gašpar, Augustín Bandík

 
Narodili sa 
Alžbeta a Daniela Jarošové, Samuel Pevný, 
Markus Tinka, Tália Mária Betáková 

 
Rozlúčili sme sa: 
Helena Londáková, Valéria Deglovičová

Mená všetkých jubilantov sú zverejnené  
s ich súhlasom ako dotknutých osôb 
v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.

Včely a ich produkty
Med je produktom včely medonosnej, ktorá 
zbiera na kvetoch nektár alebo na stromoch 
medovicu a iné sladké šťavy obsiahnuté 
v rastlinných orgánoch. Včela nektár obo-
hatí látkami z vlastného tela, pozmení ho vo 
svojom tráviacom ústrojenstve a uskladní ho 
v plástoch, kde neskôr dozrieva na med. Vče-
lí med zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť 
organizmu. Peľové zrná v kvetových medoch 
sú zdrojom vitamínov. Zloženie včelieho 
medu: 70% glukóza a fruktóza, 20% voda, 
5% sacharóza, 5% ďalšie látky (enzýmy, vi-
tamíny, minerálne látky, organické kyseliny, 
organické farbivá). Kryštalizácia medu je pri-
rodzená vlastnosť medu vzhľadom na to, že 
med je presýteným roztokom cukrov. Rých-
losť kryštalizácie závisí od množstva glukózy 
a fruktózy v mede. MED sa farebne líši podľa 
pôvodu: nektárové medy sú zvyčajne svetlej 
farby, medovicové medy sú tmavej farby
Včelie produkty, ako je materská kašička, 
peľ, vosk, med, propolis a ožiarená voda, 
sú pre človeka veľmi dôležité, lebo sa o nich 
právom hovorí, že sú prírodnou lekárňou pre 
zdravie človeka. Obnôžkový peľ prinášajú 
včely ako svoju základnú potravu v obnôž-
kach na zadných pároch nôh. Tvar a farba 
peľu sú pre každý druh rastliny charakteristic-
ké. Získavanie obnôžkového peľu umožňujú 
tzv. peľochyty, ktoré včelár umiestnil do le-
táča úľa, ktorý zo zadných nôh včiel zachytí 
malú časť peľových koláčikov. PROPOLIS, na-

zývaný tiež prírodné antibiotikum, je prírodná 
látka získavaná z balzamov živicovej povahy, 
ktorú včely zbierajú z rôznych rastlín, kvetov 
a liečivých bylín. V propolise bolo zistených 
34 liečivých zložiek. Propolis obsahuje 50-
60% živice, 10-12% éterických olejov a asi 5% 
peľu. Tieto látky majú veľmi priaznivé účinky 
na ľudský organizmus. Včelí vosk sa používa 
ako prísada do masti, ako polytúra na ná-
bytok, na výrobu sviečok. Odlievané sviečky 
zo včelieho vosku horia jasným plameňom, 
šíria jemnú a príjemnú vôňu plnú pohody. 
Pri ich horení nevznikajú a neunikajú toxic-
ké splodiny ako u sviečok parafínových. Do-
mácnosť príjemne prevoňajú a horenie nie je 
sprevádzané nepríjemnými splodinami a pa-
chmi. Apisin, nazývaný tiež včelí jed, priaznivo 
pôsobí na choré kĺby, zápaly nervov, reumati-
zmus. Predáva sa vo forme masti s apisinom.

 Jaroščiak Miloš, foto Rastislav Šrámka

Poľovný revír to nie je len lov či chov, ale aj 
zariadenia podporujúce túto činnosť, ktoré 
vyžadujú neustálu údržbu. PZ Hurban Beckov 
v období od 10.8.2022 do 14.8.2022 previed-
lo kompletnú výmenu strechy na chate pod 
Lašidom, nakoľko stará strecha vybudovaná 
v roku 1969 už nebola schopná odolávať 
súčasným prírodným podmienkam. Vedúcim 
pracovného tímu bol výborom určený Jaro-
slav Čaňo, logistiku mal na starostu Ing. Ma-
rek Jambor, ku ktorým sa pričlenil brigádnic-
ký tím členov zostavený vedúcim. 
Na streche Mário Pavlík a Ján Koníček ml., dolu 
stojaci Ing. Marek Jambor, Ján Tekula, Jaroslav 
Čaňo, Zdenko Čaňo, Karol Nedbal, Miloš Jaroš-
čiak, Michal Čaňo. PH

SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

40 rokov od 1. vydania životopisu 
Jozefa Miloslava HurbanaDňa 23. augusta 2022 sa dožíva v plnom zdraví 

80. narodenín náš otec a dedko Jozef Gašpar. 
Všetko najlepšie a ešte veľa spokojných rokov v 
kruhu najbližších prajú dcéry Mariana a Renáta 
s rodinami a ostatná rodina.

V lete uplynulo 5 rokov od bolestných chvíľ, 
kedy sme sa rozlúčili s naším manželom, otcom 
a starým otcom Viliamom Rehákom. Ďakuje-
me všetkým, ktorí si na neho s láskou spomí-
najú. Manželka Anna a deti s rodinami

DB

V tomto roku si pripomíname 40. výročie od 
1. vydania životopisu J.M. Hurbana - Perom 
a mečom od Tomáša Winklera (1940-2021), 
ktoré vyšlo vo vydavateľstve Tatran Bratislava, 
edícia Korene.
Druhé, prepracované vydanie, vyšlo pred 25 ro-
kmi vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Mar-
tine, 1997. Obe vydania sú dostupné v obecnej 
knižnici (novšie aj na predaj). 
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Adela ide na Olympiu

Medaile poľovníkom

Úlovok do súťaže

100 rokov futbalu 
v NMnV

Adela ONDREJOVĆOVÁ, kráľovná Elite PRO 
organizácie, kráča novou cestou. V roku 2017 
sa po rozkole rozdelila asociácia na americkú 
časť NPC a európsku časť IFBB International. 
Adela sa rozhodla zostať v európskej asoci-
ácii, kde získala 16 víťazstiev a stala sa šam-
piónkou, dokonca bola uvedená aj do siene 
slávy. 
Teraz sa rozhodla k zásadnému kroku, zmeniť 
asociáciu a znova zacítiť vôňu Olympie v Las 
Vegas, ktorú už absolvovala 3x. Potrebovala 
nový impulz. Bol to veľmi riskantný krok, ako 
sama píše: „Moje rozhodnutie prestúpiť po 6 
rokoch do inej federácie nebolo jednoduché 
a neprišlo zo dňa na deň. Jeden chybný krok 
a moja kariéra mohla v sekunde zhorieť. Veď 
načo ísť tam, kde už na mňa dávno zabudli 
a odísť odtiaľ, kde ma všetci poznajú?“
Podľa pravidiel NPC musela znova vybojovať 
PRO kartu medzi amatérkami, nielen byť prvá 
vo svojej kategórii, ale získať aj titul absolút-
nej víťazky. A to sa jej podarilo 2. júla 2022 
v španielskom Alicante. Ďalší deň už nastúpi-
la medzi 18 „profíčok“ z celého sveta a získala 
2. miesto. Keďže ju Olympia láka, vystúpila 
ďalší týždeň v Portugalsku a 23. júla 2022 vo 
Fínsku. Tu zvíťazila a získala priamy postup na 
Olympiu. Sen sa stáva skutočnosťou.
Adelke budeme držať palce pred Vianocami 
18. decembra 2022, keď bude v Las Vegas.
Víťazná Adela v Alicante na pódiu a na pláži. 
Zdroj: Adela O

JO

Dňa 6. augusta 2022 o 20.00 hod Beckovčan 
Michal Čaňo, člen MO SRZ Nové Mesto nad 
Váhom, vo Váhu, revíri č. 2-4410-2 pri No-
vom Meste nad Váhom, ulovil sumca – váha 
69 kg, dĺžka 217 cm, spôsob ulovenia: na tr-
hačku, použitá šnúra o hrúbke 0,055; nástra-
ha: karas, svedok: Marián Klčo z Kočoviec, 
člen MO SRZ Nové Mesto nad Váhom.

Obec podporila 
kulturistov
Kulturistický oddiel Obecného športové-
ho klubu Beckov si vylepšil svoje priestory 
o nový posilňovací stroj FITHAM na kombi-
nované predkopávanie a zakopávanie v cel-
kovej sume 2.369 €.
Rozmáhajúci sa záujem o posilňovanie, zlep-
šovanie svalstva a estetizáciu ľudského tela 
obec podporila zo svojej pokladne sumou 
1.000 €. Zvyšnú sumu si doplatili členovia od-
dielu z vlastných príspevkov. Autor fotografie: 
Marián Gestinger Ľubomír Čikel

Dňa 8. júla 2022 si v Novom Meste nad Vá-
hom prevzal zlatú medailu za zásluhy o roz-
voj poľovníctva na Slovensku Pavol Hladký, 
dlhoročný poľovnícky hospodár PZ Hurban 
Beckov. Vyznamenanie mu udelil prezident 
Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Le-
hocký. Druhú zlatú medailu si prevzal Ing. 
Marek Jambor a striebornú Marek Čaňo, čle-
novia PZ Hurban Beckov, taktiež za rozvoj 
poľovníctva na Slovenku. 
Gratulujeme! 
Na fotke zľava  Ing. Marek Jambor, Pavol Hlad-
ký, Ján Adamčik. Cenu odovzdáva Ing. Juraj 
Mrázik, predseda SPZ - RGO Nové Mesto nad 
Váhom.

V roku 1922 bol založený futbalový klub 
v Novom Meste nad Váhom. Dávame na ve-
domie, že k rozvoju futbalu v okresnom mes-
te prispeli aj naši občania. Počas tejto doby 
najsilnejšou individualitou bol Štefan Bari-
nec, nasledovali Ľudovít Kubo, Marián Beták 
a Ivan Kadlečík.

PH

PH

Cyklotúra po Európe

Dňa 11. augusta 2022 sa zastavil v našej 
obci brat farár Steffen K.B. z Nemecka. Na 
svojej 4-mesačnej ceste po Európe vedúcej 
z Nemecka do Istanbulu navštevuje cirkevné 
zbory, zoznamuje sa so životom cirkevníkov. 
Podľa možnosti sa zúčastňuje na Službách 
Božích, naberá duševné, ale hlavne fyzické sily 
počas potrebných oddychových chvíľ. Nebo-
lo by nič nezvyčajné na jeho počine, až na to, 
že svoju tritisíc kilometrov dlhú trasu absol-
vuje na klasickom bicykli! Celú trasu z mie-
sta jeho pôsobenia v evanjelickom zbore v 
nemeckom Ostwolle naozaj chce absolvovať 
šliapaním do pedálov po európskych cestách. 
V domovine na neho čaká zbor a rodina – 
manželka s dvoma synmi. Starší, 25-ročný,  
študuje na univerzite slavistiku. V Beckove sa 
mu stala miestom dočasného oddychu ev. a. 
v. fara. Pred sebou má druhú polovicu trasy. 
Dúfame, že sa v dobrom zdraví s Božím po-
žehnaním a Ním vedený dostane po troch ti-
sícoch kilometrov do cieľa a šťastne sa opäť 
vráti k svojim drahým. 

 Ing. Darina Jarábková

Gratulujeme!
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Prehľad podujatí na hrade Beckov   september - október 2022
SEPTEMBER

OKTÓBER

• 1. september 2022 
Divadelný štvrtok
Na hrad opäť zavíta Divadielko pod hríbikom 
s dvoma čarovnými rozprávkami – Rozmarýn-
ka a Dve prasiatka. Nebudú chýbať ani so-
koliarske vystúpenia, lukostreľba, sprievody 
a remeselná výroba. 
 
• 3–4. september 2022 
Poľský víkend
Prvý septembrový víkend sa na hrade Bec-
kov bude na počesť niekdajšieho pána hradu 
Beckov a rytiera poľského pôvodu Stibora zo 
Stiboríc niesť v znamení poľskej kultúry. Po-
dujatie je súčasťou projektu DRAGON. 
 
• 9.–10. september 2022  20:00 – 0:00 
Noc tajomných svetiel
Posledná hra(d)ná nočná prehliadka tejto 
sezóny. Ponorte sa do dejín hradného pan-
stva a príbehov jeho duchov z úst samotného 
hradu. Beckovské mátohy budú nariekať nad 
svojimi ťažkými osudmi, dušičky kradnúť, 
nič netušiacich tulákov strašiť a čarodejnice 
upaľovať. A taktiež vám predvedú veľkolepú 
ohňovú šou. Hradné brány ostanú otvore-
né až do polnoci, jednotlivé dejstvá budete 
môcť vidieť v ľubovoľnom poradí a pokojne 
aj opakovane alebo prosto na hrade stráviť 
celú noc pri niečom chutnom a osviežujúcom 
z hradného bufetu.
 
• 10.-11. september 2022 
Stredoveké písomníctvo
Pri príležitosti sviatku gramotnosti sa vydá-
me na cestu stredovekého písomníctva. Pro-
stredníctvom workshopov z dielne študentov 
SPS Samuela Mikovíniho si budete môcť sami 
vyskúšať, ako sa tvorili knihy pred vznikom 
kníhtlače – od používaných materiálov a ná-
strojov, cez písmo a ilustrácie až po kníhvia-
začstvo, či reštaurovanie starých písomností 
dnes. Cestu dielňou stredovekého pisára, na 
konci ktorej budete mať vlastnoručne vy-
tvorenú knižku. A okrem toho, samozrejme, 
sprievody, lukostreľba a remeselná tvorba.
 
• 15. september 2022 
Po stopách beckovskej madony 
Beckovská Madona, ktorej originál sa na-
chádza v Koryčanoch na Morave, od roku 
2018 opäť skrášľuje priestor hradnej kaplnky. 
Počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
spoznajte cestu a príbeh jednej z gotických, 
tzv. „krásnych madon“.

• 16. september 2022 
Marie Rottrová – Lady Soul 
Náhradný termín koncertu. Marie Rottrová, 
prvá dáma česko-slovenského soulu, os- 
travská rodáčka, skvelá speváčka, umelkyňa, 
klaviristka a skladateľka. Tentoraz sa Marie 
Rottrová predstaví galakoncertom s Big Ban-
dom Septet Plus Orchestra a hosťom Petrom 
Němcom, na ktorom zaznejú okrem osved-
čených hitov ako Lásko voníš deštěm, Ten vůz 
už jel, Skořápky ořechů aj skladby zo začiatku 
jej kariéry, za ktoré si právom Marie Rottrová 
vyslúžila prezývku „Lady Soul“.
 
• 17.–18. september 2022 
Naprieč dejinami V. 
Beckov za čias Stiborovcov
Život v časoch, kedy Beckovské panstvo vlast-
nili Stiborovci – remeselná výroba, dobová 
kuchyňa, rytieri aj zbrojnoši. Vráťte sa s nami 
v čase a sami okúste, ako sa žilo a pracovalo 
pred 600 rokmi.
 
• 24. september 2022 
Bez rozdielov. Podujatie k výstave obrazov 
detí z autistického spektra
Pri príležitosti nultého ročníka výstavy Bez 
rozdielov, ktorý sa venuje tvorbe detí na au-
tistickom spektre, hrad Beckov v spolupráci 
s OZ Marcus SK a združením Hans pripravili 
podujatie venované tomuto projektu. Okrem 
výstavy obrazov budú počas celého dňa pre 
deti na autistickom spektre, ich rodiny, ako 
aj iných návštevníkov pripravené viaceré 
workshopy, umelecké aktivity, ako sú hrn- 
čiarska a výtvarná dielňa, muzikoterapia, ale 
taktiež sokoliarske vystúpenia, ale aj odborná 
prednáška o autizme.  
 
• 25. september 2022 
Legendami opradený hrad
Nezvyčajné hrané prehliadky od slúžok hrad-
ného pána Stibora, ktoré vás s humorom pre-
vedú nielen klebetami o tunajšom panstve, 
ale aj všakovakými stredovekými mýtmi – od 
mačiatok ako hygienických pomôcok, cez 
stredoveké hostiny a medicínu.

• 1.–2. október 2022 
Naprieč dejinami VI. 
Žigmund Luxemburský
Tento víkend si pripomenieme 630. výročie 
od jednej z návštev kráľa Žigmunda Luxem-
burského na hrade Beckov a spolu s ňou 

aj cestu tohto výnimočného panovníka na 
uhorský trón a úlohu, ktorú pri tom zohrával 
Stibor zo Stiboríc a Beckova. 
 
• 1. október 2022  19:00 – 22:00 
Večerný tanec kostlivcov
Tanec kostlivcov ako stredoveká alegória 
toho, že po smrti sme si všetci rovní. Večer-
ná prehliadka hradu k októbrovej výstave na 
tému pohrebných rituálov a posmrtných sve-
tov naprieč časom i kultúrami.
 
• 8.–9. október 2022 
Tekvicový festival
Deviaty ročník tekvicového festivalu pre deti 
aj dospelých prinesie vyrezávanie tekvíc, vý-
robu lampiónov a večernú prehliadku hradu, 
ktorý rozsvietia vami vyrobení svetlonosi. Te-
šiť sa môžete aj na súťaž o najkrajšieho svet-
lonosa, jesenné zvyky a dobré jedlo. Pre deti 
budú pripravené aj športové aktivity a tvorivé 
dielne. Dospelých zas zahreje varené víno, 
grog či iné pochutiny. 
 
• 15.–16. október 2022 
Názov: Tanec kostlivcov
Tanec kostlivcov ako stredoveká alegória 
toho, že po smrti sme si všetci rovní. Podu-
jatie k celomesačnej expozície pohrebných 
rituálov a podsvetí naprieč časom a priesto-
rom. K tomu stredoveká kuchyňa a aktivity 
pre deti. 
 
• 22. október – 23. október 2022 
Jeseň na hrade
Okolie hradného brala hrá farbami jesene 
a rovnako pestrý bude aj program na hrade 
plný tvorivých dielní, zaujímavých úloh a je-
senných dobrôt.
 
• 29. október 2022  19:00 – 22:00 
Večerný tanec kostlivcov
Tanec kostlivcov ako stredoveká alegória 
toho, že po smrti sme si všetci rovní. Večer-
ná prehliadka hradu k októbrovej výstave na 
tému pohrebných rituálov a posmrtných sve-
tov naprieč časom i kultúrami.
 
• 29.–30. október 2022 
Evanjelici v Beckove
Posledný októbrový víkend si priblížime his-
tóriu evanjelikov v Beckove – od prichýlenia 
prvého kalvínskeho arcibiskupa, cez boje 
o miestny kostol až po J.M. Hurbana pro-
stredníctvom krátkodobej výstavy spojenej 
s úlohami a aktivitami.

viac info: www.hrad-beckov.sk


