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Do NOVÉHO ROKA 2014ve¾a pevného zdravia, šśastia,osobných i pracovných úspechovvšetkým obèanom a rodákompraje Karol Pavloviè, starosta obce

Príjemné prežitie

vianoèných sviatkov

plných lásky, pokoja, spokojnosti

a Božieho požehnania.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
 Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva, ktoré sa ko-
nalo 17. 9. 2013, boli schválené nasledovné uznesenia:
 Uz.è. 284/2013 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie prepra-
covanú ponuku na prevádzkovanie káblovej televízie v obci Beckov od spo-
loènosti TFM s.r.o. Káblová televízia, Klèové 2088, Nové Mesto nad Váhom.                                                                                      
b) -   Obecné zastupite¾stvo súhlasilo s tým, aby spoloènosś TFM s.r.o. s po-
nukou oslovila užívate¾ov káblovej televízie v Beckove.
 Uz.è.285/2013  - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
starostu obce o kontrole nepovolenej skládky pri Váhu v k. ú. obce Beckov 
Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina.
 Uz.è.286/2013 - Obecné zastupite¾stvo neschválilo doruèenie listu Tren-
èianskej vodohospodárskej spoloènosti, a.s. oh¾adom šetrenia protiprávneho 
stavu v nakladaní s odpadovými vodami, obèanom Beckova.
 Na riadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva konaného dòa 
22. 11. 2013 sa prijali tieto uznesenia:
 Uz.è. 287/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutí obecného zastupite¾stva, ktoré sa uskutoènili 6.9.2013 
a 17.9.2013 bez pripomienok.
 Uz.è.288/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o stave prác na  realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpoètu 
a prostriedkov obce bez pripomienok.
 Uz.è.289/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie predložený 
návrh Rozpoètu obce Beckov na rok 2014.
 Uz.è.290/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Doplnok è.1 
VZN obce Beckov è.2/2012 o miestnych daniach.
 Uz.è.291/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Doplnok è. 
1 VZN obce Beckov è. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
 Uz.è.292/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zápis do obecnej kro-
niky za rok 2012.
 Uz.è.293/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie vec-
ných bremien na budúcej zaśaženej nehnute¾nosti  - miestnej pozemnej ko-
munikácii parc. è. 5127/1 v k. ú. obce Beckov, ktorej vlastníkom je Obec 
Beckov, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenskej energetiky, 
a.s., Èulenova 6, 816 47 Bratislava.
 Uz.è.294/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie oznámenie 
o zrušení prenájmu v sklade bývalej miestnosti pre klimatizaèné zariadenie na 
obecnom úrade ku dòu 31.12.2013 firmou F-Plus s.r.o., Beckov è. 5, Ing. Ján 
Macejka.
 Uz.è.295/2013 - Obecné zastupite¾stvo  schválilo:
a)  prenájom skladových priestorov na prevádzke obce Beckov o výmere 74 
m2 za cenu 23,24 eura/m2 a rok od 1.1.2014.
b) prenájom priestorov skladu na OcÚ o výmere 64 m2 za cenu 23,24 eura/
m2 a rok od 1.1.2014.
 Uz.è.296/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo prísediaceho Okres-
ného súdu v Novom meste nad Váhom za obec Beckov p. Miroslava Uherèíka, 
bytom Beckov è.152.
 Uz.è.297/2013 - Obecné zastupite¾stvo neschválilo spracovanie zmien a 
doplnkov ÚPN obce Beckov na základe žiadosti J. Nováka a T. Nováka, bytom 
Beckov è. 259 oh¾adne rekreaèných chát na pozemku parc. è. 743 v k. ú. 
obce Beckov.
 Uz.è.298/2013 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informá-
ciu starostu obce o nákladoch spojených s uložením odpadov uložených na 
skládku vzniknutých likvidáciou divokých skládok nachádzajúcich sa v inundá-
cii Povodia Váhu. 
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo financovanie likvidácie divokých skládok 
nachádzajúcich sa v inundácii Povodia Váhu.
 Uz.è.299/2013 -  a) Obecné zastupite¾stvo vzalo  na vedomie žiadosś 
o predbežné stanovisko k zámeru výstavby ovèína na pozemku parc. è. E 
è.752 v k. ú. obce Beckov, p. Miroslava Cipciara, bytom Brezno, B. Nemco-
vej è.18.
b) Obecné zastupite¾stvo neschválilo zámer výstavby ovèína na pozemku parc.
è.752 v k. ú. obce Beckov, nako¾ko nie je v súlade s Územným plánom obce 
Beckov.
 Uz.è.300/2013 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. 
Marcela Mikušinca, bytom Trenèianske Stankovce è. 364 oh¾adne možnosti 
výstavby polyfunkèného objektu o rozlohe 110 m2 - èalúnnická dielòa a s pod-
krovím urèeným na bývanie, na parc. è. 1505/3.
b) Obecné zastupite¾stvo neschválilo výstavbu polyfunkèného objektu o roz-
lohe 110 m2 - èalúnnická dielòa a s podkrovím urèeným na bývanie, na parc. 
è. 1505/3 v k. ú. obce Beckov nako¾ko nie je v súlade s Územným plánom 
obce Beckov.
 Uz.è.301/2013 - Obecné zastupite¾stvo  vzalo na vedomie žiadosś Evan-
jelického cirkevného zboru v Beckove o finanènú podporu z rozpoètu obce.
 Uz.è.302/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Rím-
skokatolíckeho cirkevného zboru v Beckove o finanènú podporu z rozpoètu 
obce. Spracovala Anna Benková

1. Ing. Jaroslav Baška  – 77 hlasov
2. Mgr. Marián Herdel  - 10 hlasov
3. Mgr. Jozef Lohyòa - 55 hlasov
4. Ing. Peter Palko  - 7 hlasov
5. Mgr. Juraj Smatana - 12 hlasov
6. Ing. ¼ubomír Žabár  - 5 hlasov

Poèet platných hlasov pre pos-
lancov do zastupite¾stva TSK:

1. MUDr. Radovan Ammer     - 10 hlasov
2. Stanislav Baláž  - 8 hlasov
3. Dušan Bezák   - 72 hlasov
4. MUDr. Ján Bielik, doc., CSc.

- 90 hlasov
5. Ján Blaško   - 11 hlasov
6. Mgr. Dušan Bublavý - 28 hlasov
7. Daniel Cibulka  - 7 hlasov

8. MUDr. Noman Ehsan - 42 hlasov
9. JUDr. Vladimír Fraòo - 7 hlasov
10. Ing. Juraj Gavaè  - 68 hlasov
11. Ing. Anna Halinárová - 24 hlasov
12. PhDr. Kvetoslava Hejbalová

- 16 hlasov
13. Katarína Juríková -10 hlasov
14. PhDr. Alexander Koreò     - 15 hlasov
15. ¼uboš Masár  - 4 hlasy
16. MUDr. Marián Mora - 23 hlasov
17. Katarína Okrucká - 5 hlasov
18. Ing. Katarína Pagáèová    - 24 hlasov
19. Radoslav Rojko  - 7 hlasov
20. Ing. Jozef Trstenský - 74 hlasov
21. Marcel Urban  - 3 hlasy
22. Ing. Viera Vienerová - 22 hlasov
23. Mgr. Blažena Žákovicová
 - 8 hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V NAŠEJ OBCI

Volieb do orgánov Trenèianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoènili 
9. novembra 2013 sa z celkového poètu volièov 1114 zúèastnilo 175 voli-
èov, èo tvorilo 15,7 % úèasś.
A ko¾ko hlasov získali jednotliví kandidáti? To vám prezradia nasledovné údaje. 
 Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 
na predsedu TSK:

Západoslovenská distribuèná, a.s. v zastúpení Západoslovenská energetika, 
a.s. Bratislava, Správa energetických zariadení Sever vyzýva ako poverený 
správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so záko-
nom è. 251/2012 Z.z., § 11, ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov všetkých vlastníkov, nájomcov alebo 
správcov (ïalej len vlastníkov) nehnute¾ností, na ktorých sa nachádzajú nad-
zemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie 
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpeènosś alebo 
spo¾ahlivosś prevádzky vedení distribuènej sústavy, a to v rozsahu pod¾a § 
43 zákona è. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný koneèný termín 
vykonania prác je 31.1.2014. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, 
a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávne-
nia vyplývajúceho z § 11 cit. zákona. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo 
jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnute¾nosti. 
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpeènostných dôvodov pre prípad vý-
rubu a orezu porastov je nutné požiadaś v lehote min. 25 dní pred plánova-
nou realizáciou prác ZSE, a.s. na tel. è.  032 65 333 20 - Bc. Patrik Valo.

ZSE, a.s., Trenèín, 18.11.2013

VÝZVA

Novozvolenými poslancami Trenèianskeho samosprávneho kraja sú po-
slanci, ktorí za Novomestský obvod získali najviac hlasov a to: Ing. Jozef 
Trstenský, Ing. Anna Halinárová, Mgr. Dušan Bublavý a PhDr. Kvetoslava 
Hejbalová. Novozvoleným poslancom srdeène blahoželáme.   

Anna Benková

ÚVODNÍK - Našim èitate¾om
 Znovu otvárate naše - vaše Beckovské noviny, aby ste sa presvedèili, èi sme 
a ako sme pracovali, aby sme, vás, vážení èitatelia, zaujali aspoò jedným èi dvo-
ma príspevkami, ktoré si radi preèítate. Posledné èíslo má prívlastok „vianoèné“ 
a chce byś o nieèo viac sviatoèné. Chceme sa vám v òom aspoò trochu zavïaèiś  
a ukázaś, že vieme, pre koho sme ho pripravovali a že sme ho robili s radosśou a 
zodpovedne. Nie všetky naše zámery sa nám podarilo zrealizovaś, ale tak to už 
býva. A zase niektoré veci sa podarili akosi sami sebou, dá sa povedaś, že dozrel 
na ne èas. Niekedy sa nájdu ochotní ¾udia, ktorí sa radi podelia o svoje skúse-
nosti, zážitky i myšlienky a prijmú naše pozvanie na rozhovor s vami, èitate¾mi. 
Dúfame, že nás neodmietnu ani na budúci rok. Obecné noviny majú ambíciu byś 
tak trochu zrkadlom našej každodennej èinnosti, svedectvom o dianí v obci za 
obdobie štvrśroka, o ktorom si preèítate z pera redaktorov, obyvate¾ov, rodákov i 
organizátorov rôznych podujatí èi návštevníkov obce. Nie je však v našich silách 
zachytiś všetko to, èo sa v obci deje, o èom premýš¾ame, èo nás trápi. Noviny 
robíme prakticky „na kolene“ a vo vo¾nom èase - kiež by sme mali viac spolupra-
covníkov! Keïže toto je posledné èíslo BN za rok 2013, dovo¾te mi poïakovaś 
sa všetkým redaktorom, prispievate¾om a spolutvorcom, ale aj predajcom a dis-
tribútorom, ako aj dobrovo¾níkom, ktorým záleží na tom, aby sme si mohli preèítaś 
stále nové a veríme, že aj zaujímavé Beckovské noviny. Uzatvárame už XVIII. roè-
ník, preto ïakujem aj zakladate¾om Beckovských novín - na pripomenutie, nulté 
a prvé èíslo vyšlo v roku 1996. A ešte malá poznámka: na webovej stránke obce 
v èasti Beckovské noviny môžete nahliadnuś do zoznamu autorov a èlánkov, ktoré 
sme v BN publikovali od prvého èísla po posledné už vydané.  

Dana Badžgoòová, šéfredaktorka BN
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POÏAKOVANIE SENIOROM
 Predvianoèný èas - tajomný èas adventu je plný prianí a oèakávania ra-
dosti a šśastia. Je to obdobie, v ktorom si intenzívnejšie uvedomujeme silu 
priate¾stva. lásky, úcty a obetavosti. Snažíme sa byś navzájom k sebe dobrí 
a každému chceme rozdávaś radosś.
 Radosś v srdci a úsmev na tvárach našich seniorov sme sa podujali vyèariś 
vo štvrtok 5. decembra, kedy sa v sále kultúrneho domu konalo tradièné stret-
nutie seniorov. O dobrú atmosféru sa hneï v úvode postarala muzika z kraja 
Jánošíka, muzika z Terchovej pod vedením pána Tibora Mahúta. Svojich sta-
rých rodièov prišli pozdraviś i malí škôlkari, ktorí sa predstavili ve¾mi pekným 
vianoèným pásmom pesnièiek, básnièiek a tanèekov. Program, ktorý potešil 
vari každého, s deśmi nacvièili pani uèite¾ky Janka Bagová a Mirka Kubicová. 
Seniorov privítal a v slávnostnom príhovore pozdravil pán starosta.
 V nároènej dobe, ktorú práve prežívame, nemajú život ¾ahký ani naši starší 
spoluobèania. Preto im možno dobre padlo poïakovanie, povzbudenie a uis-
tenie, že v śažkých životných chví¾ach sme ochotní v rámci našich možností po-
môcś. Z jeho slov sršalo presvedèenie, že život i v seniorskom veku je krásny a 
plnohodnotný, najmä ak ho prežívame aktívne. Poïakoval seniorom, ktorí pra-
cujú èi už v Jednote dôchodcov Slovenska alebo v Obecnom športovom klube 
Slovan Beckov alebo sú èlenmi Beckovského speváckeho zboru a všetkým 
tým, ktorí sa aktívne zapájajú do života obce alebo sa podie¾ali, prípadne ešte 
podie¾ajú na zve¾aïovaní obce a šírení jej dobrého mena. Pán starosta na zá-
ver poprial všetkým prítomným zdravie, šśastie a požehnané vianoèné sviatky. 
Po vinši a prípitku dostala priestor Terchovská muzika. Najskôr to bol blok via-
noèných kolied a piesní, a potom piesne z oblasti Terchovej. Zhodou okolnos-
tí, práve vo chví¾ach, kedy naši obèania mali možnosś poèúvaś „Terchovèanov“ 

Medzinárodný výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedièstva 
v azerbajdžanskej metropole Baku rozhodol o zápise Terchovskej muziky do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedièstva ¾udstva. Slo-
vensko opäś dokázalo, že i v takej malej krajine dokážu ¾udia vytváraś a ïalej 
odovzdávaś hodnoty hodné svetového uznania a ocenenia. Ale dokážeme ich 
patriène oceniś aj my? O chví¾u už bolo v sále ako v úli. Možno práve preto, že 
sa mnohí stretli po dlhšom èase a mali si èo povedaś. Z ich tvárí sa dala preèítaś 
pohoda a uvo¾nenie. A o to nám išlo. Aby naši hostia prežili príjemné popolud-
nie. Príjemnú atmosféru sme sa snažili dotvoriś i pekne upravenou sálou, ktorú 
nám pomohla pripraviś pani Anka Reháková. Na stole bol pre každého pripra-
vený malý, voòavý a krásne vyzdobený medovníèek, ktorý bol symbolom nad-
chádzajúcich Vianoc, ku ktorým medovníèky neodmyslite¾ne patria. Chutným 
jedlom potešil pán Rastislav Fajnor, prevádzkovate¾ Reštaurácie U hladného 
èerta, ktorý toto jedlo pre našich seniorov pripravil. A na záver, ako býva dob-
rým zvykom - kávièka s dobrým zákuskom. A aby aj obsluha bola plynulá, o to 
sa postarali okrem pracovníèok obce i žiaèky a žiak Základnej školy s mater-
skou školou v Beckove. Všetkým zainteresovaným úprimne ïakujeme. Zaèalo 
sa zveèerievaś a Terchovská muzika sa pobrala na cestu domov. Naši seniori 
ešte chví¾u posedeli, dopovedali svoje zážitky, príbehy a postrehy, a potom sa 
už pobrali domov k svojmu každodennému životu.
 Verím, že mnohí odchádzali spokojní, pretože i na takýchto stretnutiach 
majú možnosś pocítiś, že si ich vážime a že i takouto slávnosśou vyjadrujeme 
naše poïakovanie.  J.J.

 Je štvrtok 5. decembra 2013. Práve na tento deò dostali beckovskí 
seniori pozvánku od starostu obce na predvianoèné posedenie. 
V tento deò popoludní sa desiatky „tých prv narodených“ schádzali do 
prekrásne pripravenej sály  v kultúrnom dome, kde ich s milým úsmevom 
na tvári vítali, a potom obsluhovali pracovníèky OcÚ p. Norika Straková, 
p. Marta Hurtíková, p. Anna Benková a p. Janka Ježovicová, ktorá celé 
podujatie sprevádzala pekným slovom. V úvode nás najmenší, deti mater-
skej školy, potešili programom, za èo patrí vïaka ich p. uèite¾kám, ktoré 
program  s nimi nacvièili. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce p. 
Karol Pavloviè. Urèite každému z nás dobre padli slová vïaky za vykonanú 

prácu v prospech obce. K dobrej nálade prispeli hudobníci z Terchovej 
s dvoma speváèkami. Na tomto milom posedení nechýbalo ani bohaté ob-
èerstvenie - výborné mäso na hríbikoch s ryžou a opekanými zemiakmi 
s oblohou, káva, veterník, slané peèivo a, samozrejme, že bolo si aj èo 
vypiś. Pri obsluhe pomohli aj žiaci zo základnej školy. Vianoènú atmosféru 
dotvárali koledy z CD nosièov, ktoré „obsluhoval“ p. Jaroslav Straka. Star-
ších a śažšie sa pohybujúcich obèanov priviezol a odviezol p. Peter Èaòo.  
Za všetko posielame ve¾ké ïakujem!

Ing. M. Mináriková, ZO JDS v Beckove

Predvianoèné stretnutie dôchodcov
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Tradícia! Tento svätec, ktorý je známy najmä u detí zavítal tento rok opäś do 
Beckova, aby potešil všetkých - od najmenších až po tých nie celkom do-
spelých, èiže –násśroèných. Deti sa strachovali, èi vôbec zavíta medzi nás. 
Boli dobré alebo nie? Ale keï sa ozvalo: „Privítajme medzi nami Mikuláša!“ 
- rozžiarili sa mnohé detské oèká. Mikuláš nám prišiel na námestie a opäś 
zapálil vianoèný stromèek. To už bol povel pre deti, aby sa pochválili sv. Mi-
kulášovi s básnièkami a piesòami, ktoré sa nauèili. A tento rok ich bolo naozaj 
ve¾a. Sv. Mikuláš a jeho pomocníci (anjelik a èertík) mali plné ruky práce. 
Veï v tento èarovný podveèer rozdali úctyhodných 220 balíèkov. Tento deò, 
napriek zimnému a chladnému poèasiu, vyšiel naozaj ve¾mi dobre. Predá-

vajúci v stánkoch (tento rok ich bolo 13), ktorí tam stáli od jedenástej, síce 
trpeli zimou, ale aj tak vydržali dokonca. A tak si môžeme povedaś, že sme 
opäś v Beckove mohli prežiś jeden krásny deò. Chcela by som sa poïakovaś 
pánovi starostovi, èlenom kultúrnej komisie pri obci Beckov a pracovníkom 
prevádzky za pomoc pri zrealizovaní tohto krásneho podujatia.  

 Martina Striežencová - za KK

Pozvánka na výstavu neskorogotických 
a renesanèných kachlíc

 Banskobystrický samosprávny kraj 
v spolupráci so Stredoslovenským mú-
zeom v Banskej Bystrici 7. novembra 
2013 otvoril vo výstavných priestoroch 
Thurzovho domu výstavu s názvom 
Krása kachlíc - výstava neskorogotic-
kých a renesanèných kachlíc. Výsta-
va približuje širokej verejnosti reme-
selnícke umenie domácich majstrov 
kachliarov. Kachliarske výrobky zdo-
biace kach¾ové pece boli v minulosti 
nevyhnutnou súèasśou š¾achtických i 
meštianskych interiérov. Kachlice svo-
jou umeleckou reliéfnou výzdobou sú 
svedectvom súdobého výtvarného štý-
lu - od neskorej gotiky cez renesanciu 
po barok, ako i remeselnej zruènosti 
kachliarov. Na území Banskej Bystri-
ce pôsobila v 15. storoèí jedna z na-
jvýznamnejších kachliarskych dielní v 

Uhorsku, ktorá svojimi výrobkami zásobovala trh takmer vo všetkých èas-
tiach monarchie. Jej výrobky zapožièané zo zbierok slovenských múzeí 
môžete vidieś na výstave, ktorá potrvá do 2. februára 2014. 
Pre nás je dôležité aj to, že na sprístupnení vzácnych kachlíc širokej ve-
rejnosti sa podie¾ala naša rodáèka PhDr. Marta Mácelová, PhD, inak 
odborný pedagóg z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Poèas ar-
cheologických výskumov v meste Banská Bystrica sa zaslúžila o záchra-
nu nieko¾kých súborov gotických kachlíc z 15. storoèia, ktorých poèet 
sa ráta na stovky. Za ich záchranu bola ocenená „Výroènou cenou za rok 
1997 v kategórii objav - nález“ od Redakcie èasopisu Pamiatky a múzeá. 
K tohoroènej výstave bol vydaný katalóg, ktorej autormi sú Martin Kvietok 
a Marta Mácelová.  (b)

SVÄTÝ MIKULÁŠ V BECKOVE

Poslanec OZ
Miloš Jarošèiak

Kandidoval na poslanca i starostu. Ako posla-
nec sa dostal do OZ v roku 2011 po odstúpení
Mariana Polláka. 
1. Aký to bol pocit skladaś s¾ub poslan-
ca? Zloženie s¾ubu je iba formalita, potom by 
mala nasledovaś práca v zastupite¾stve.
2. Mal si predstavy o tejto funkcii iné 
ako je realita? Viem, že sa zriedkavo 
zúèastòuješ zasadnutí OZ, preèo? Moje 
predstavy som prezentoval vo svojom vo-
lebnom programe. Realita je však na míle 
vzdialená. Mal som predstavu, že ako èlen 
zastupite¾stva pomôžem obci pri jej rozma-
chu. Okolité obce sa rozmáhajú, prebieha 
individuálna bytová výstavba. V Beckove spí-
me, žiadne konkrétne projekty, ak nepoèí-
tam už starý projekt výstavby v „družstevnej 
záhrade“ nevznikajú. V poslednej dobe ma 
na zastupite¾stvách vidieś málo nako¾ko som 
skoro stále mimo obce. 
3. Èím sa živíš? Mám stredné odborné 
vzdelanie a pracujem ako montážny pracov-
ník v energetike.
4. Aké máš zá¾uby, kde sa spoloèensky 

angažuješ? Už od detstva som mal ve¾a 
zá¾ub - èi sa jednalo o filatelistiku, zbieranie 
odznakov, chov exotického vtáctva. Po vo-
jenèine som vstúpil do miestneho hasièské-
ho zboru, kde som stále èlenom. Po pánovi 
Vavrisovi, ktorý naštartoval chod hasièského 
zboru, som sa stal jeho nasledovníkom. Zo 
zaèínajúcich 20-tiich èlenov sa naša základ-
òa rozrástla asi na 50. Mali sme ve¾mi bohatú 
èinnosś. Pred tromi rokmi, po miestnych ko-
munálnych vo¾bách, som tento post uvo¾nil. 
Avšak našiel som si novú zá¾ubu, a to je vèe-
lárstvo. Je tu jedna zaujímavosś - nefungujú 
tu intrigy, závisś, ohováranie. Ako sa o vèely 
staráte, tak sa vám odmenia. Tu platia záko-
ny prírody, a nie èloveka. Je dokázané, že 
ope¾ovanie kvetov vèelami zvyšuje výnosy 
ovocia a iných plodín. Zaèínal som s 5 rodi-
nami; niektoré mi uhynuli a teraz mám 8 ro-
dín. Je to èasovo ve¾mi nároèný koníèek. 
5. Ako vnímaš spoluprácu v obecnom 
zastupite¾stve s ostanými poslancami 
a starostom? Ako korektnú.
6. Budeš kandidovaś aj v budúcich vo¾-
bách? To ukáže èas. Ak mi to dovolia pra-
covné povinnosti, budem nad tým uvažovaś. 

Za rozhovor ïakuje Dana Badžgoòová. Na fotografii so svojimi dvoma synmi Marekom a Martinom. 
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Poslanec OZ Ernest Benko
 Poslanec OZ Ernest Benko Ernest Benko 
patrí k služobne najstarším poslancom a možno 
aj pracovne najvyśaženejším. Má povesś èloveka, 
ktorý sa vedeniu obce z pozície poslanca rozumie 
ako málokto. Je to zrejmé aj z rozhovoru, ktorý 
sme spolu viedli pred piatimi rokmi (pozri BN è. 
4/2008, str. 4). 
 Pán Benko, prvýkrát ste boli zvolený za 
poslanca OZ v roku 1994. Ste predsedom fi-
nanènej komisie, oblasś hospodárenia obce 
je Vám najbližšia. Ako vidíte prítomnosś 
a budúcnosś obce a svoje možnosti vplývaś 
na stav vecí verejných? Èo je pod¾a Vás na-
jdôležitejšie uskutoèniś v roku 2014 a v ïal-
ších rokoch, aby obec využila svoje danosti, 
výhody aj nevýhody? Myslím že obec Beckov 
má ve¾ké perspektívy a možnosti v rozvíjaní turis-
tického ruchu na jej území. Som presvedèený, že 
to je najväèší potenciál pre jej súèasný, ale i budú-
ci rozvoj. Veï už dnes niektorí naši obèania ponú-
kajú svoje nehnute¾nosti na prenájom, poskytujú 
služby v oblasti stravovacích a reštauraèných slu-
žieb najmä poèas turistickej sezóny. Niektorí si 
našli prácu na hrade èi už ako sprievodcovia, ale-
bo poskytujú služby pri zabezpeèení technickej 
prevádzky hradu. To je však len zaèiatok. Myslím, 
že tu množstvo služieb chýba. A tu je miesto pre 
našich obèanov. Myslieś si, že v našej obci niekto 
postaví fabriku nie je na mieste. Je treba podo-
tknúś, že oblasś turistického ruchu môže prinášaś 
do obce peniaze formou fondov na rôzne oblasti. 
Je dobré, že máme v obci èloveka, ktorý rozumie 
vypracovávaniu žiadostí a projektov na financova-
nie. Z týchto zdrojov je v budúcnosti možné dobu-
dovaś chodníky, zrealizovaś úpravy centra okolo 
miestneho parku a podobne. Verím, že sa podarí 
v neïalekej budúcnosti oživiś centrum obce. Že 
sa koneène zrekonštruuje Kúria Dubnických a že 
nový majite¾ zrekonštruuje areál bývalého Domova 
dôchodcov na zariadenie, ktoré bude podporovaś 
turistický ruch. Musíme vytvoriś podmienky a ak-
tivity, aby centrum obce ožilo a prestalo chátraś.
Samozrejme, úlohou samosprávy je mimo iné vy-
tváraś podmienky pre kvalitnejší život na jej území. 
Prevádzke materskej školy a základnej školy (ïa-
lej len ZŠ) venuje samospráva obce pozornosś. 
Už dlhšie obdobie je cie¾om obce zlúèiś èinnosś 
týchto dvoch zariadení do jednej budovy, teda do 
budovy ZŠ. Je to však finanène nároèné hlavne 
z dôvodu úpravy priestorov prístavby ZŠ. Tu sa 
už spravil prvý krok, dokonèuje sa èasś kuchyne 
v prístavbe ZŠ s cie¾om využívaś ju ako výdajòu 
stravy pre deti zo základnej školy. Je nevyhnutné 
vytvoriś maximálne úsilie spolu s kolektívom pra-
covníkov ZŠ k tomu, aby bola naša škola hlavne 
po ekonomickej stránke efektívna. To je možné 
dosiahnuś naplnenosśou žiakmi a zvyšovaním 
atraktívnosti vzdelávania na jej pôde. Obec po-
mohla zefektívneniu chodu školy tým, že zabez-
peèila zateplenie a výmenu okien na budove, èo 
sa prejavilo v nemalých úsporách na prevádzke. 
Samozrejme, dobrý základ pre naplnenosś zá-
kladnej školy tvorí materská škola. Vzh¾adom k to-
mu, že jej prevádzka je originálna kompetencia 
obce, musíme v budúcnosti uvažovaś o investícii 
do zefektívnenia chodu zariadenia.
Mladí ¾udia potrebujú okrem vzdelávania aj ak-
tivity, ktoré naplnia ich vo¾ný èas. Tu si myslím, 
že bude potrebné vybudovaś menšie viacúèelové 
športovisko. A mohli by sme o takýchto víziách 
hovoriś ešte dlho. Práca pre komunitu je neko-
neèná. Stále je èo vymýš¾aś a zlepšovaś.
Keï sa však pýtate na blízku budúcnosś, teda rok 
2014, tak si myslím, že sa musíme zameraś na 
prebudovanie stravovacieho traktu v prístavbe 
ZŠ na výdajòu jedál pre žiakov. Mali by sme sa 
zameraś i na opravu chodníkov v èastiach obce, 
kde sú v dezolátnom stave. Ne¾ahkou kapitolou 
v živote obce je starostlivosś o životné prostredie. 

Je až nepochopite¾né, ko¾ko èiernych skládok ja 
na území obce. A to i napriek tomu, že jedenkrát 
roène je organizovaný zber odpadu do ve¾koobje-
mových kontajnerov, napriek tomu, že prevádzka 
obce zabezpeèuje odvoz plastov spred domov 
obyvate¾ov, ale i poskytuje možnosś uložiś odpad 
na miestnej prevádzke. Kladiem si otázku, èo má 
ešte urobiś obec, aby smeti nekonèili v chotári? 
V minulom roku, teda v roku 2012, obec vyna-
ložila o 11.000 eur viac na likvidáciu odpadov, 
ako bol výnos poplatku za zber a zneškodòova-
nie komunálneho odpadu. Je to alarmujúce èíslo. 
Myslím, že tu je na mieste otázka, èo by sa dalo 
za túto sumu v obci zrealizovaś. Myslím, že by sme 
sa mali zameraś na odha¾ovanie takých obèanov, 
ktorým nezáleží na tom, ako bude vyzeraś naša 
obec. Teraz je obdobie, keï prebieha schva¾ova-
nie rozpoètu obce na rok 2014. Tam sa profilujú 
priority.
 V roku 2008 bola budúcnosś hradu len 
v plienkach, dnes je už druhý rok realitou 
nový spôsob využitia našej historickej pa-
miatky na poli podnikania v turizme. Ako 
hodnotíte dosia¾ uskutoènené a v èom vidí-
te nedostatky, a ako by sa mohli riešiś? Som 
presvedèený, že daś sa cestou rekonštrukcie 
NKP hrad Beckov bol dobrý smer. I keï to stá-
lo ve¾a námahy a financií. I keï si na to musela 
obec zobraś úver. Mnohí vravia, èo všetko sa za 
tie vynaložené prostriedky mohlo v obci vybudo-
vaś, ale zabúdajú na to, že 95% z vynaložených 
prostriedkov sme dostali zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Ak by nebol jedineèný projekt, 
tak by neboli jedineèné peniaze. A som presved-
èený, že tú investíciu nikto z Beckova neodnesie. 
Práve naopak, táto investícia napomohla k získa-
niu ïalšej, urèenej na zateplenie školy a výmeny 
okien. V koneènom dôsledku to prináša úspory 
na prevádzkových nákladoch školy a možnosś 
úèelnejšieho využitia financií. Ako dobrí vlastní-
ci musíme sa staraś o zverený majetok a na re-
konštrukciu NKP nám poskytli financie európske 
inštitúcie a Slovenská republika. Ko¾ko rokov by 
sme museli šetriś, aby sme si mohli dovoliś takúto 
rekonštrukciu? Myslím, že z vlastných prostried-
kov by to nebolo nikdy. Hrad je stále majetkom 
obce Beckov a verím, že to tak zostane navždy. 
Keï chodím po Slovensku, ale i po Èeskej re-
publike a poviem, že som z Beckova, každý hneï 
povie: „tam máte ten krásny hrad“, a ja som hrdý, 
ako každý Beckovan, že vedia, kde Beckov leží. 
Hrad funguje. I keï jeho prevádzka prechádza 
detskými chorobami, ale funguje. Láka turistov 
do Beckova, a tí odchádzajú s dobrým zážitkom, 
a ten posúvajú ïalej. Niet lepšej reklamy. Je na-
šou úlohou vyśažiś z tejto situácie èo najviac. Vy-
tvoriś také predpoklady, aby z turistického ruchu 
nezostali obci len papiere od cukríkov a plné od-
padkové koše, ale aby jej to prinieslo i finanèné 
výhody. Musíme sa zamyslieś, ako udržaś turistu 
v obci, aby minul nejaké euro na viac. 
 Kde pracujete a v akej pozícii? Pracujem 
v spoloènosti, ktorá realizuje hydroizolácie streš-
ných plášśov a oplášśovanie priemyselných hál, 
obchodných centier. Hlavnou mojou pracovnou 
náplòou je riadenie výroby firmy. No a v nepo-
slednom rade sledovanie ekonomiky prevádzky. 
Vzh¾adom na dnešný vývoj na stavebnom trhu to 
nie je jednoduchá vec.
 Za 5 rokov sa dosś zmenilo aj vo Vašom 
súkromí, dospeli deti, niektoré študujú, naj-
starší syn pracuje. Získali ste za tie roky 
skúsenosti, ktoré by urèujúcim spôsobom 
ovplyvnili Váš život? Musím potvrdiś jednu prav-
du, a to tú, že èlovek rokmi dozreje. Z našich 
detí vyrástli dospelí ¾udia s vlastnými a mnohokrát 
kritickými názormi na chod domácnosti, obce, 
sveta. Chlapci už pracujú a dievèatá študujú. 
V dome býva èastejšie prázdno ako plno. Blíz-

kosś milovaných ¾udí si èlovek uvedomí, až keï 
ich nemá pri sebe. Ale tak to už na svete chodí, 
a tak sa teším aspoò na víkendy, kedy sa snažíme 
byś spolu. Myslím, že som sa nauèil viac uvažovaś 
a neísś do problémov zbrklo. Snažím sa veci si na-
študovaś a následne zaujaś stanovisko. A to platí 
aj v pracovnom živote. A v neposlednom rade si 
stále viac uvedomujem silu rodiny. Èlovek, ktorý 
má v živote to šśastie, že má okolo seba rodinu 
a priate¾ov to možno považuje za automatické. 
Nie je to však tak. Najviac si to uvedomí, keï sa 
dostane do problémov, èi už osobných, alebo 
pracovných. Ja mám to šśastie, že mám rodinu, 
ktorá mi je oporou. Je to pre mòa miesto, kde si 
chodím oddýchnuś a nabraś silu do ïalšej práce. 
Mám chápajúcu manželku, ktorá vytvára rodinné 
zázemie pre mòa a naše deti. Za úspechmi v mo-
jom živote stojí moja manželka a rodina. Bez jej 
podpory by to bolo omnoho śažšie. Uvedomujem 
si nároènosś výchovy a viac chápem mojich rodi-
èov, ktorí mi dali dobrý základ do života. 
 Èítate aj naše obecné noviny? Èo by ste 
si želali nájsś na stránkach a èo si myslíte, 
že by tam nemuselo byś? Súhlaste, že je 
správne, keï Beckovské noviny sú viac ako 
informátor obecného úradu - i keï táto úlo-
he je stále prvoradá? Áno, èítam Beckovské 
noviny. Na ich stránkach mi chýba viac diskusií 
a názorov, ktoré by diskusiu podnecovali. V dis-
kusii a konfrontácií názorov vychádzajú rozvojové 
impulzy a dotvárajú sa dobré nápady. Uvedomu-
jem si však, že na diskusiu treba aspoò dvoch. 
Myslím, že je tu priestor na prezentáciu osobných 
názorov obèanov. V každom prípade, redakènej 
rade patrí vïaka za èas a námahu, ktorú venuje 
práci okolo novín.
 Na záver sa spýtam: Ako budete prežívaś 
tohtoroèné vianoèné sviatky? Vianoèné sviat-
ky budem prežívaś v kruhu rodiny a blízkych. Je 
to èas, kedy sa snažím odpútaś od pracovných 
problémov, ktorých bolo tento rok nadmieru. Je 
to èas, kedy sa snažím venovaś rodine, stretnúś 
sa s priate¾mi a užiś si pokoj. Vianoèné sviatky sú 
pre mòa stále viac èarovné osobitou atmosféru.
 Na záver mi dovo¾te, aby som poprial 
všetkým našim obèanom a èitate¾om Bec-
kovských novín šśastné, nièím nerušené via-
noèné a novoroèné sviatky, ve¾a pokoja a do 
nového roku len to všetko naj..., èo si môže 
èlovek priaś a po èom túžiś.
 Pán Benko, aj my Vám želáme pokojné pre-
žitie vianoèných sviatkov a do nového roka ve¾a 
zdravia, šśastia a úspechov na poli súkromnom 
i pracovnom! Dana Badžgoòová
Ernest Benko s manželkou Annou poèas Hradnej 
zabíjaèky 26.10.2013 na Beckovskom hrade.
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TRADIÈNÁ HRADNÁ ZABÍJAÈKA S BOŠÁCKOU PÁLENKOU
„…kde sú tie èasy, keï sa na dedinách schád-
zali ¾udia a chválili sa, èo všetko si zo zabitého 
prasaśa pripravili…“
 Poslednú októbrovú a druhú novembrovú 
sobotu sa na hrade hodovalo. Pred dlhou zimou 
sme sa ešte raz chceli stretnúś a rozlúèiś sa so 
sezónou. Spolu s rytiermi z Rádu sv. Galahada 
a folklórnou skupinou Selèan a kopou dobrých 
¾udí, ktorí vedia vychutnávaś. Páni mäsiari Juraj 
Ratkovský a Igor Gondár predviedli svoje majs-
trovské remeslo a mohli sme si tak pochutnaś na 
jaterniciach, klobáskach, tlaèenke, kaši, masti, 

oškvarkoch èi kapustnici. Na dobré trávenie 
dúšok slivovice z Bošáckej pálenice, a tak priro-
dzene aj „taneèky“ na ¾udovú nôtu. Súśaž v behu 
na chodú¾och nenechala nikoho chladnou, a 
keby aj, horúca medovina z hradnej kaviarne to 
iste napravila. A komu chutilo, èerstvé výrobky, 
priamo pred oèami pripravované, si mohol na-
kúpiś do zásoby na dlhé zimné veèery. 
 V tomto roku posledné prehliadky, posledné 
zasvišśanie šípu z luku, posledné fanfáry, jemná 
nostalgia, ale veï nechajme sa prekvapiś, èo 
nám prinesie tretia sezóna po rekonštrukcii. 

Nové odhalenia, opravy, výskumy, výstavy, nové 
príbehy a vône...
 Ve¾ká vïaka patrí najmä dámam Marike 
Jurèackovej a Ivetke Martišovej a mnohým iným 
pracantom z Beckova a okolia, ktorí miešali, 
krájali, ochutnávali, èistili, umývali, vozili, rátali, 
nakupovali, nosili, usmievali sa, zabávali, utie-
rali pot, piekli, zohrievali, predávali, nalievali, 
sprevádzali... A všetkým návštevníkom, ktorí 
šli za svojím nosom a vôòou tradiènej hradnej 
zabíjaèky. 
...tie èasy sú tu. Petra Buzgovièová

Zaujímavosti z hradnej zabíjaèky
 Na prvej zabíjaèke 26. 10. 2013 bolo 734 návštevníkov, na druhej 
9. 11.2013 presne 200. Na prvej sa v sobotu spracovali 2 bravèové 
polovièky a vo štvrtok pred tým sa spracoval materiál z 5 prasiat.  Na 
druhú zabíjaèku sa už pripravovali ani nie z polovièného materiálu a v 
sobotu sa spracovávala len 1 bravèová polovica. Množstvo výrobkov 
bolo cca: na prvej zabíjaèke - 180 kg klobás, približne tak isto jater-
níc, 38 tlaèeniek, 2 päśdesiatlitrové kotle kaše, 1 kotol kapustnice, 
na druhej bolo klobás, jaterníc a tlaèeniek o polovicu menej, kaše a 
kapustnice tak isto. 
Na názory a postrehy sme sa spýtali aj nieko¾kých turistov:
Danka a Tibor z Nového Mesta nad Váhom: „Boli sme tu na hrade na 
pivnom dni a teraz sme prišli aj na zabíjaèku. Dnes nám tu to èapované 
pivko chýbalo, ale inak je tu skvele a hlavne chutne.“ 
Pán M. Chreno zo Žiliny: „Išiel som po dia¾nici a na hrade som vi-
del ve¾a ¾udí. Èasto chodievam okolo, no nikdy som sa tu nezastavil. 
Koneène som sa rozhodol a našiel si èas. Zabíjaèkový program ma 
príjemne prekvapil, a keïže bol èas obedu, padlo mi to vhod.“ 
Pani Anna z Trnavy: „Na dnes hlásili pekné jesenné poèasie, a tak 
som h¾adala vhodný program pre rodinu. Zabíjaèka na Beckovskom 
hrade bola tá správna vo¾ba. Aspoò som nemusela vymýš¾aś obed. Do 
toho rytiersky program, lukostre¾ba, chodúle, ¾udová hudba - decká sa 
nenudili. Takto si predstavujem oddychovú sobotu.“ 
Manželia Krchnaví z Bratislavy: „Na internete sme si vopred kúpili líst-
ky na zabíjaèku. Z minulého roka sme mali dobrú skúsenosś, tak nebo-
lo o èom. Hradný program aj personál sú super, radi sa sem vraciame. 
Jediné, èo nás trochu sklamalo, bolo, že sme si museli ísś kúpiś lístky 
na zabíjaèkové špeciality hore do kaviarne a ísś naspäś. Pre nás star-
ších sú tie schody nároèné. No zastavili sme sa na domácu štrúd¾u, 
dali si kávièku a vrátili sa dole po výrobky. Odchádzame spokojní a o 
pár kíl śažší. O rok sem prídeme znova, ak nám to zdravie dovolí. Ten 
kopec je z roka na rok väèší.“
Pán Ján K. z Beckova: „Ïakujem za pekné popoludnie. Poèasie bolo 
výborné, zabíjaèka obstojná, organizácia nemožná. Preèo? Zajesś si 
na nádvorí chutnú zabíjaèku a ísś na pivo na druhé poschodie sa mi 
nepáèilo! Ale napriek tomu ve¾mi pekne ïakujem.“
Pán Ladislav V. z Beckova: „Páèilo sa nám, až na to chýbajúce pivo. 
Ochutnávka bola výborná a aj sprievodný program mal svoju úroveò, 
myslím, že zavolaś Selèanov bola dobrá vo¾ba.“ KJ-PB-IM

POÏAKOVANIE 
 Prvá tohtoroèná hradná zabíjaèka, ktorá sa konala  26. 10. 
2013, nebola spojená len s dobrým jedlom a pálenkou. Poèas nej 
sme slávnostne ukonèili milú výstavu „Sovy na Beckove“. Výstava 
bola ve¾mi úspešná a návštevníkom ve¾mi sa páèila, o èom svedèí 
množstvo pozitívnych zápisov v pamätnej knihe.
 Touto cestou úprimne ïakujeme p. Zdenke Kukanovej, pred-
sedníèke nadácie Sovièka, ktorá nám túto ve¾kú zbierku sovièiek na 
sezónu 2013 zapožièala. (na fotografii je druhá sprava).

ZZ Hrad Beckov

P. Bánovský a J. Ratkovský
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 Emília Kusendová, rod. Jamrichová pracovala ako obecná kronikárka 
v rokoch 1990 až 1999, teda desaś rokov. Bola rodenou Beckovèankou. 
 Jej rodièmi boli Jozef Jamrich (13.5.1909 Beckov - 2.7.1971 Bec-
kov) a Emília, rod. Janíková (17.6.1909 Bošáca - 13.1.1981 Beckov). 
Mali dve deti, staršiu Emíliu (29.9.1933 - 22.10.2007) a o dva roky 
mladšieho syna Jozefa (31.8.1935 - 2004). Emília bola všestranne na-
daná, komunikatívna a spoloèensky aktívna už od detstva. Tešila sa ve¾-
kej podpore rodièov, predovšetkým svojej matky. Absolvovala základnú 
školu v Beckove a ekonomickú školu v Novom Meste nad Váhom a stala 
sa úradníèkou. Najskôr pracovala na Notárskom úrade v Beckove, a po 
jeho zrušení 14 rokov na Obecnom úrade v Beckove a v Kálnici. Potom 
bola úradníèkou v Štátnych majetkoch v Novom Meste nad Váhom. Do 
penzie odišla ako sekretárka riadite¾a.
 Jej manželom sa stal Ján Ševèík (2.2.1933 - 9.1.1967) z Kálnice. 
Svadbu mali v roku 1960. Narodil sa im śažko chorý synèek Vladko 
(28.5.1961- mozgová obrna), ktorý po 12-roènom matkinom opatrova-
ní zomrel v roku 1973. Ešte predtým, po 7 rokoch spoloèného života, 
pochovala manžela, ktorý skonal náhle v nemocnici v Trenèíne. Bo-
lestná skúsenosś sa zopakovala do tretice v r. 1982, kedy umrel aj jej 
druhý manžel Ján Kusenda z Rako¾úb po 7 roènom manželstve (svadba 
28.5.1975) na následky autohavárie. Ťažké rany osudu prijala s pokorou 
a snažila sa byś naïalej užitoèná pre svojich blízkych i obec. Zostala jej 
rodina po bratovi, synovci Dušan a Peter a ich rodiny, ktorí jej boli na 
pomoci aj v posledných chví¾ach života.
 Emília Kusendová sa rada zapájala do verejného diania. Po revolúcii 
na požiadanie nového starostu obce p. Karola Pavlovièa 10 rokov písala 
obecnú kroniku v rokoch 1990 až 1999. Pred òou kroniku písala p. uè. 
Ružena Hubinová a po nej p. uè. Margita Bubeníková.
 V rokoch 1992 až 2002 tiež z iniciatívy starostu obce odprevádzala 
11 rokov zosnulých na cirkevných pohreboch. Jej príhovory boli každé-
mu šité na mieru. Vo chví¾ach najśažších rozdávala láskavé, hrejivé slová 

pre smútiacich pozostalých. E. Kusendová odprevádzala všetkých zos-
nulých za obec poèas pohrebu v obradnej sieni a od októbra 1995 sa 
súèasne Marta Šimková lúèila nad hrobom, ale len s èlenmi PD Beckov 
- Poznámka è. 1.
 Emília Kusendová patrila aj medzi zakladajúce èlenky ZO Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Beckove. Organizácia vznikla 11.1.1999. 
 Pani Kusendová dostala do vienka dar v¾údneho slova. Dokázala sa 
porozprávaś s každým èlovekom. Mala literárne nadanie, príležitostne 
skladala básne, èo jej pomáhalo aj pri písaní kroniky a príhovorov na po-
hreby. Bola èlenkou evanjelickej cirkvi a.v. v Beckove. Vo¾ný èas prakticky 
nepoznala - èítala knihy, venovala sa ruèným prácam a rada varila i piekla, 
ale aj pestovala kvety. Na konci života zvažovala umiestnenie do domova 
dôchodcov - ale už nebolo treba. Skonala v nemocnici vo veku 74 ro-
kov. Tohto septembra by sme si pripomenuli 80-te výroèie jej narodenia. 
Poznámky
1. Prvýkrát sa tak stalo na pohrebe Viliama Tupého, predsedu JRD, ktorý 
umrel 21.10.1995. Marta Šimková úplne nahradila Emíliu Kusendovú v roku 
2002 (bolo to na pohrebe Pavla Šimka, ktorý umrel 23.7.2002) a so zosnu-
lými sa lúèila do júna 2006.
Informácie: obecná matrika a Marta Šimková.  Dana Badžgoòová

KRONIKÁRKA OBCE BECKOV V ROKOCH 1990 - 1999
80. výroèie narodenia Emílie Kusendovej

OPRAVA
 Ospravedlòujeme sa p. uè. Hubinovej a èitate¾om BN za 2 chyby 
v texte Cena obce - uèite¾ka a kronikárka Ružena Hubinová, ktorý 
sme uverejnili v predchádzajúcom èísle našich novín na str. 7.  V pr-
vom odseku v letopoète „do 7. 4. 196“ chýba 7 - má byś 1967. Tretí 
riadok v druhom odseku má znieś takto: (a druhú maturitu si) „spravila 
po dvojroènom dochádzaní na Pedagogickej škole v Luèenci v roku 
1954. Neskôr absolvovala v Trenèíne dvojroèné postgraduálne štú-
dium uèite¾ov poriadané Pedagogickým inštitútom Bratislava v roku 
1963“. Za pochopenie ïakujeme. RR BN

¼UDOVÉ PRANOSTIKY NA ZIMU
 Vybrali sme nieko¾ko prísloví a ¾udových pranostík, ktoré sa možno 
budú hodiś aj na tohtoroènú zimu, a keï nie, tak si aspoò osviežime 
v pamäti výroky našich starých rodièov, ktorí formou tradièných veršo-
vaných predpovedí vedeli povedaś, aká bude prichádzajúca zima. Vari 
najznámejším z výrokov je Katarína na ¾ade a Vianoce na blate. Alebo 
- ako zapísal Adolf Peter Záturecký (25.11.1837 - 1.7.1904) pedagóg, 
jazykovedec a zberate¾ ¾udovej slovesnosti, vo svojej knižke Slovenské 
príslovia, porekadlá a úslovia, ktorá vyšla prvýkrát v Prahe v roku 1896 
(slovenské vydanie: Tatran, Bratislava 1974), tu sú ïalšie: 
Sv. Barbora śahá sane do dvora. Biele Vianoce, zelená Ve¾ká noc. Èier-
ne Vianoce - biela Ve¾ká noc. Na Vianoce blato - na Ve¾kú noc sneh. Do 
Vianoc haj, od Vianoc jaj! Na Štedrý veèer a na Vianoce každý statoèný 
èlovek doma sedí. Na Nový rok  o slepaèí krok; na Tri krále o skok dále; 
na Hromnice o hodinu více. Trikrá¾ovú zimu vlk nezožerie. Keï sa na Vin-
centa (21. januára) vták na ko¾aji vody napije, ten rok mnoho vína s¾ubuje. 
Na obrátenie sv. Pavla (25. januára) sa medveï na druhý bok obráti. 
O Pavle je pol zimy. Keï chytia Hromnice, odhadzuj onuce; keï pustia 
Hromnice, len chytaj onuce. Keï sa vtáèik  na Hromnice z ko¾aje napije, 
tak v marci zmrzne. Na Hromnice zadúva ulice. Prešli Hromnice, koniec 
sanice. Radšej vidí baèa o Hromniciach vlka ako sedliaka v košeli. Sv. 
Agáta (5. februára) býva na sneh bohatá. Na Dorotu (6. februára) pôjdu si 
vtáèky po pesnièky. Okolo sv. Doroty bývajú metelice a sloty. Sv. Dorota 
- sneh alebo slota. Valent (14. februára) žení vtáèence; Matej im rozdáva 
píšśalky. Matej (24. februára) ¾ady láme, ak ich nachodí - ak ich nenájde, 
teda ich narobí. Matej šiel piś, šiel poò Gregor, za ním Jozef, ale sa všetci 
tam zapili - len Matka Božia ich potom všetkých vyhnala. (b)

vianoèný koncert - POZVÁNKA
...je tichá noc a hviezdy jasne svietia
a šíry kraj pokojným spánkom spí....

 Však v tomto tichu na svet prišlo dieśa...

Kto ním bol, tým osláveným dieśaśom,
vám vo svojich piesòach s ladnými melódiami

zanôti Beckovský spevácky zbor
poèas vianoèných sviatkov. 

Na druhý sviatok vianoèný 26. 12. 2013 o 14,30 hod.
sa v beckovskom evanjelickom a. v. kostole

uskutoèní Vianoèný koncert,
na ktorý ste, milí priatelia, srdeène pozvaní!

 DJ

Ladislav Mednyánszky, Zima. Olej na plátne, 1880
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OD PSYCHOLÓGIE K SPOMIENKAM A K PRAKTICKÝM PROBLÉMOM NÁŠHO ŽIVOTA
 Väèšina mojich príspevkov uverejnených 
v Beckovských novinách bola zameraná pre-
dovšetkým na èloveka, na ¾udí žijúcich pod hrad-
ným bralom v Beckove. Problémy tu žijúcich ¾udí, 
ako i ¾udí vôbec, úzko súvisia s ich vzśahmi k oko-
litému svetu a vyvíjajú sa s rozvojom ich osob-
nostných daností (schopnosti, temperament, 
záujmy atï.), ktoré významne ovplyvòujú tvorbu 
našich medzi¾udských vzśahov. Všetky tieto ¾ud-
ské danosti a všetky vzájomné medzi¾udské ko-
munikácie sú predmetom bádania predovšetkým 
psychologických vied. Preto nie je zvláštnosśou, 
že v úvode tohto príspevku nachádzam východis-
ká k riešeniu našich ¾udských problémov v uplat-
òovaní poznatkov psychológie. Tak napríklad 
v pedagogike je to poznávanie psychologických 
zákonitostí uèenia sa. Využívanie psychológie 
v spoloèensko-ekonomickej praxi bolo a bude 
aj v budúcnosti. Avšak, èitate¾ov tlaèe a vôbec 
sledovate¾ov masmédií zaujímajú predovšetkým 
informácie ovplyvòujúce ich súèasný život. V sú-
èasnosti sú to zhoršujúce sa životné podmien-
ky znaèného poètu našich obèanov. Keï ide 
o využívanie psychológie u nás, treba uviesś, že 
i keï „okienko psychológie“ v našich BN už ne-
figuruje, moje príspevky z nich nevymizli. Možno 
konštatovaś, že ich obsahová bohatosś i žánrová 
pestrosś (našich BN), ale aj pohotovosś informácií 
o aktuálnych významných, ale i bežných udalos-
tiach v obci je na žiaducej úrovni. Z tých najvý-
znamnejších možno uviesś aktivity obce v budo-
vate¾skom úsilí o skvalitòovanie podmienok života 
tu žijúcich obyvate¾ov, ale aj revitalizácie pamäti-
hodností obce, ako i samotného hradu s cie¾om 
zvyšovania turistického ruchu. Oblasś, týkajúca 
sa zlepšovania našich životných podmienok 
popri rekonštrukcii hradu a vybudovania nášho 
trojièného námestia predstavuje ešte celý rad 
užitoèných stavieb, ako je škola, Dom rozlúèky, 
nieko¾ko bytoviek, parkovisko pred OcÚ, posta-
venie novej kaplnky a ve¾a ïalšieho, èo je tu žijú-
cim ¾uïom dobre známe. Táto oblasś týkajúca sa 
zlepšovania našich životných podmienok, popri 
rekonštrukcii hradu a vybudovaní Trojièného ná-
mestia, všetky tieto práce, síce viedli k zmenám, 
ktoré  tu žijúci ¾udia dávnejšie oèakávali, niektoré 
z nich prijali chladne alebo, lepšie povedané, mali 
výhrady k neakceptovaniu ich odlišných predstáv 
a názorov na realizáciu tej ktorej èinnosti. Možno 
preto, že svoje názory vyjadrovali nekvalifikova-
ne, s neznalosśou veci. Alebo možno aj preto, že 
ich vyjadrovali èi už na nesprávnom mieste, alebo 
možno aj v nesprávnom èase. Odhliadnuc od ob-
èasných rôznych názorových kritických hlasov na 
niektoré stavebné postupy èi už na hrade alebo 
v revitalizácii Trojièného námestia, treba ich hod-
notiś pozitívne. Už v prvých dòoch èi týždòoch 
sa zvýšila návštevnosś hradu i podhradia. Tieto 
udalosti hýbu celou obcou a prirodzene to vidieś 
i na publikaènej èinnosti našich BN, ktoré týmto 
udalostiam venujú náležitú pozornosś, samozrej-
me, popri publikovaní ïalších ob¾úbených typov 
relácií, medzi ktoré patria napríklad  spomienko-
vé èi jubilantov popularizujúce èlánky spomínajú-
ce na našu minulosś „Každý si rád zaspomína“. 
Dosvedèuje to i záujem o novú rubriku spomien-
kových rozhovorov s jubilantmi èi staršími obèan-
mi odpovedajúcimi v rozhovore na otázky našej 
redaktorky. Sám si rád zaspomínam na udalosti 
prežité tu, v Beckove, èi už na tie z detstva, ktoré 
som tu prežíval poèas prázdnin, ale aj na tie dlh-
šie trvajúce, ktoré som tu prežíval poèas druhej 
svetovej vojny. Mal som tu ve¾a dobrých priate¾ov, 
väèšinou mojich rovesníkov. Žia¾, väèšina z nich 
už nie je medzi nami, ostali už len v našich spo-
mienkach. Èi už to boli bratia Fandrovci, Janko 

Janík, Láïo a Olinka Kuèerovci, Valika Ružièko-
vá, Janko Križan a ve¾a ïalších Križanovcov, Mil-
ka Kusendová a celá plejáda Èiklovcov - Rado 
a jeho sestra, Dadulo. No jeden z tých Èiklovcov, 
Mgr. Dušan Èikel, vynikajúci športovec a svetový 
rekordér, v súèasnosti žijúci v neïalekom Trenèí-
ne, ktorý je na svoj vek v dobrej fyzickej kondícii, 
je to jeden z mojich najlepších kamarátov a pria-
te¾ov z detstva. Boli sme si blízki nielen citovo, ale 
aj bývaním, veï sme boli susedia a boli sme rov-
nako starí. Býval tesne ved¾a spolu so svojim ot-
com Karolom a sestrami ¼ubkou a Vierkou v do-
me, v ktorom mal obchod s miešaným tovarom 
a, samozrejme, predával aj gumených hadíkov, 
štanglièky, „lízatká“ a ve¾a ïalších dobrôt, ktoré 
nám niekedy „predával“ aj Dušan, ktorý otcovi 
obèas pomáhal.  Neraz sme sa v detstve vyspali 
na sene na našej povale v tom starom domèe-
ku, ktorý tu stojí dodnes skrytý za tým novším 
domom, v ktorom bývame v súèasnosti. Neraz si 
zaspomínam na tie rána, ktoré sme spolu s Du-
šanom trávili na bicykli cestou do školy v Novom 
Meste, kde som bol rok študentom gymnázia. 
S ním som si toho v Beckove zažil najviac èi už 
veselého, ale aj tragického. Prežil som tu bom-
bardovanie Beckova, aj pobyt v horách pod Laši-
dom pred blížiacim sa frontom. Nie ani tak pred 
frontom, ako pred ustupujúcimi Nemcami, ženú-
cimi stáda dobytka aj so zverbovanými honelník-
mi. Našśastie, front sa zaèal rýchlejšie približovaś 
a Nemci urýchlili svoj ústup pred približujúcimi sa 
jednotkami rumunskej a sovietskej armády. Aj ty-
lová motorizovaná jednotka Nemcov, ktorá bola 
dlhšiu dobu zamaskovaná pod stromami v na-
šom parku v noci sa náhle vytratila a ustupujúca 
pechota h¾adala útoèisko v horách, kde skladali 
zbrane a poddávali sa víśaziacim vojakom. Rád by 
som sa teraz v struènosti vrátil k jednému z tých 
mojich spomienkových bicyklových príbehov, 
ktoré som s Dušanom zažil na jednej z prvých 
ciest do školy pri lepení defektu, èo sa stalo v Ra-
ko¾uboch pri krème u Brezováka. Pravdu povedi-
ac, nebyś Dušana, tak sa v ten deò na vyuèovanie 
v škole nedostanem. Ochotne mne, neskúsené-
mu bicyklistovi, ukázal ako sa to robí, a tak sme 
to spolu aj zvládli. Bol so mu vïaèný, že som sa 
o bicyklovaní zas nieèo nové dozvedel. Ale, sa-
mozrejme, aj spoznanie toho, èo znamená maś 
priate¾a tak, ako to hrá a spieva jedna známa 
moravská dychovka „priate¾ je vzácny dar.“ Ale 
toto už v tom spomínanom príspevku v BN ne-
bolo. Konèilo to tým, že to až niekedy nabudú-
ce. Tak teraz to nabudúce zaènem iba tým, že 
do Mesta som prišiel relatívne neskôr. Keï som 
prišiel k bráne gymnázia, srdce sa mi rozbúcha-
lo. Pri vstupe do triedy nastalo ticho, ale ja som 
ho hneï prerušil zoširoka udávajúc dôvody môj-
ho oneskorenia. Ale pán profesor rýchlo prerušil 
moju reè a zaèal s mojím „pokarhávaním“. Keï 
uznal, že už povedal všetko, èo bolo potrebné 
povedaś, zhlboka sa nadýchol a položil mi otáz-
ku: „A kde si bol to¾ký èas?“ neèakajúc na moju 
odpoveï zvýšeným hlasom mi oznámil, že taký 
defekt musí byś hotový „cakum fertik“ za dvadsaś 
minút a zavelil: „A teraz marš, už aj nech ste na 
svojom mieste v lavici!“ Zrejme džentlmensky ak-
ceptoval moje ospravedlnenie, a tým bol celý prí-
beh môjho oneskorenia uzavretý. Rád si spomí-
nam aj na inú veselšiu bicyklovú príhodu, keï to 
nemuselo dopadnúś ve¾mi veselo, ktorú som za-
žil s mojim priate¾om Dušanom cestou na bicykli 
z Rako¾úb do Beckova. Neviem už, preèo sa to 
stalo, že sme sa obaja viezli na jednom bicykli, 
asi to bola nejaká porucha na kolesách. Dušan 
sedel na štangli môjho bicykla, držal v jednej ruke 
svoj bicykel vezúc ho popri nás. Zrazu nás ohlušil 

ve¾ký rachot ve¾mi nízko prelietajúceho lietadla. 
Zdvihli sme hlavu a oèi k nebu, ojojój, ale to sme 
nemali robiś. Bicykle sa nám akosi zaplietli jeden 
do druhého a my sme sa ocitli na ceste v prachu 
držiac naše železné tátoše. Mohlo to síce vyzeraś 
smiešne, ale nám do smiechu ve¾mi nebolo. 
Ve¾a mojich spomienok na Beckov sa odvíja 
od množstva aktivít. V ranej mladosti to boli hry 
a zábava èi už na lúkach, pri Váhu, ale aj na poli 
pri práci tých starších, ktoré som tu spoznával a 
mnohé som sa aj nauèil vykonávaś a bol som hrdý 
na to, že som vedel s motyèkou nieèo okopaś èi 
hrabaś seno. A postupne aj moja hrdosś rástla, 
keï som sa nauèil vidlami nielen vykladaś hnoj, 
ale v žatve vedieś ich zapichnúś do snopu obilia 
a podaś ho hore na rebrinák, alebo vedieś naostro 
zahamovaś voz cestou po skalnatej ceste z Mati-
ašky do Kamienky. Mnohé som sa ale v Beckove 
nauèil aj pri Váhu. Ako jeden z tých mladších detí, 
mojou najmilšou zábavou bolo haś sa v piesku pri 
vode stavaním hradov, zámkov, lodí, naháòaním 
malých rybièiek v plytkej vode a plávaním po ru-
kách s nadvihujúcimi nohami. Viacerí z nás sme 
túžili potom ísś si zaplávaś do tej hlbšej, ale i teèú-
cej vody. Aj sme to niektorí skúšali ísś do hlbšej 
vody a sa nám to obèas podarilo, ale bez väèších 
úspechov. Raz tam k vode prišiel môj bratranec 
Pa¾ko, v Beckove to bol môj otec, brat i môj ka-
marát, ale najviac to bol pre mòa starší brat. Po-
zoroval nás, ako sa plahoèíme. Sklonil sa ku mne 
a povedal mi pár slov o tom, èo by som mal robiś, 
aby som sa udržal nad vodou. Pozri, ako to robí 
ten pes, a nikto ho to neuèil. Nesmieš sa tej vody 
báś, aj keï sa trochu s hlavou ponoríš. Všetky tie 
pouèenia, èo robiś, aby som sa udržal s hlavou 
nad hladinou, som si zaèal usilovne nacvièovaś, 
èo zaèalo prinášaś ovocie. Nieèo som sa nauèil, 
že èo? Nuž, plávaś. Ale nie v Bratislave na Dunaji, 
nie na kúpalisku, ani na plaveckom kurze, ale - 
daj sa mi svete - v Beckove vo Váhu. 
V Beckove v škole života, ako sa vraví, som sa 
ešte ve¾a užitoèného nauèil, veï èlovek sa do 
smrti uèí, spomína, ale i zabúda, èo je niekedy 
hodnotené ako negatívna stránka našej pamä-
ti. Ale sú tu ešte pozitívne spomienky na to, èo 
sme prežili pekné, radostné na to, èo nám vy-
voláva dobrú náladu, èo nám i po viacerých ro-
koch spôsobuje emoèné vzrušenie s túžbou ho 
i opätovne prežívaś. Je to psychický stav, ktorý 
na základe psychologických zákonitostí nám 
môže prispieś k navodeniu pozitívneho myslenia, 
ktorým môžeme dosiahnuś elimináciu napríklad 
tej niekedy pochmúrnej nálady a navodiś atmo-
sféru príjemnej a radostnej nálady. Ale vráśme 
sa ešte raz k tej niekedy negatívne hodnotenej 
vlastnosti našej pamäti, k zabúdaniu. V našich 
spomienkach sa napríklad zabúda na to, èo bolo 
negatívne, psychicky traumatizujúcou udalosśou 
(o to je tu obyèajne i úsilie samotného postihnu-
tého). Je to spomienka, ktorá postupne mizne, 
ale keï sa ju èlovek snaží vyvolaś, už ju nevníma 
v takom tragickom psychologickom rozpoložení, 
v akom bol pri prežívaní. A to je to pozitívne pri 
negatívnom nášho zabúdania. Veï nebyś tejto 
negatívnej stránky nášho zážitku, neboli by sme 
schopní vyrovnaś sa napríklad so stratou blízkeho 
èloveka. 
Takýmto pozitívne emoèným zážitkom v tomto ad-
vente nech sa nám stane aj zážitok Vianoc, sviat-
ku mieru a pokoja, ktorým si pripomíname oèaká-
vaný príchod nášho Spasite¾a. K tejto radostnej 
a slávnostnej príležitosti si zaželajme všetko to 
najlepšie, Boh nech nám dá prežitie šśastných, 
radostných a pokojných dní v tomto a v celom 
nastávajúcom roku 2014.

PhDr. Štefan Graca, CSc.
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 Zvesś o odsśahovaní sestier vincentiek z našej obce sa v minulom roku rých-
lo šírila po celej dedine. Jej pravdivosś potvrdilo postupné odchádzanie sestier 
aj kòazov z kòazského domova, až napokon v marci t.r. odišli poslední jeho oby-
vatelia, medzi ktorými bol aj p. dekan František Kurkin, náš pisate¾ duchovného 
slova, ktorý, ako sme uviedli v minulom èísle Beckovských novín, v septembri 
odišiel aj z tohto sveta. Smútok za bývalým domovom sa drží aj sestier vincen-
tiek, hlavne „Beckovaniek,“ ktoré našli svoj nový domov v Belušských Slatinách. 
Cítite to aj z láskavých slov, ktoré nám všetkým poslali ako pozdrav k vianoèným 
sviatkom. Ale obráśme list: františkánsky kláštor predsa v našej obci zostal, to 
iba jeho majitelia, Reho¾a menších bratov františkánov, OFM, sa ujala svojho 
domu a urèite ho nenechá spustnúś. Ako to bude ïalej s beckovským kláštorom 
sa dozvieme od jeho správcu, pátra Leopolda z Hlohovca, kde na Františkán-
skom námestí stojí jeden z ich domovov a v òom žije päś bratov františkánov. 
V meste sídlia už 520 rokov (od roku 1493). Do Beckova prišli v roku 1696 po 
dostavaní kláštora a žili tu 254 rokov do apríla 1950. Po 63-roènej prestávke za-
èali svoj prvý beckovský rok. Brat Leopold Jaroslav Jablonský, kòaz a správca 
kláštora, nám priblížil niektoré skutoènosti z ich života. 
 1. Páter Leopold, od marca 2013 ste prevzali budovu kláštora s kos-
tolom pod svoju správu. Èo to pre vás (pre OFM) konkrétne znamenalo, 
aké povinnosti a starosti vám z prevzatia domova vyplynuli? Pripadol 
Beckov pod vašu správu, keïže je najbližšie k Hlohovcu spomedzi 
ostatných františkánskych domov na Slovensku (Bratislava, Trnava, 
Hlohovec, Nové Zámky, Fi¾akovo, Trstená a Prešov)? V Hlohovci je vás 
päś bratov, z èoho vyplýva otázka: Ako chcete zvládaś starostlivosś 
o dva kostoly a dva kláštory?
 Náš kláštor a kostol v Beckove nepripadol pod správu hlohovských fran-
tiškánov náhodou a ani z dôvodu vzdialenosti. Už v roku 2010 nám  sestry 
vincentky a Slovenská katolícka charita avizovali, že do dvoch alebo troch rokov 
chcú opustiś budovu kláštora a opäś ju vrátiś pod našu správu. Vtedy položil 
náš provinciál otázku, èo s kláštorom a kostolom budeme robiś, keïže nemám 
zámer do Beckova poslaś stálu komunitu bratov. Vtedy som využil situáciu, ktorá 
spadla priamo z neba a  predostrel som provinciálovi projekt Centra novej evan-
jelizácie v spolupráci s aktívnymi kresśanskými laikmi, ktorý by sme spoloène 
chceli v budove zrealizovaś. Projekt bol vedením našej františkánskej provincie 
prijatý a požehnaný a v marci 2013 sa zaèal pomaly realizovaś. Keïže som gvar-
diánom komunity v Hlohovci  a som istým spôsobom garantom projektu, správa 
beckovského kláštora pripadla pod Hlohovec. Vzh¾adom na to, že v kostole 
nevykonávame pastoraènú prácu vlastnú farskej pastorácii, nako¾ko to nepo-
važujeme za potrebné, keïže v Beckove je existujúca farnosś, venujeme sa 
špeciálnej pastorácii, ktorá sa sústreïuje na èas víkendov. 
 2. V Beckove ste otvorili Evanjelizaèné centrum Jána Pavla II. a po 
vysvätení kláštora a kostola ste sa tu zaèali stretávaś v modlitbách za 
uzdravenie raz za mesiac. Naposledy 7.12.2013. Preèo ste presunuli 
modlitby za uzdravenie do Beckova? Nie je problém cestovaś všetkým 
úèastníkom do Beckova? Kto sú a za akých podmienok sa schádzajú 
vaši hostia? Poèula som od úèastníèky z Kálnice, že je to ve¾mi krásne, 
otvorené stretnutie ¾udí viery... Ako ste prišli na myšlienku konaś mod-
litby za uzdravenie a èo je ich cie¾om?
 V kláštore františkánov alebo teraz po novom v Centre novej evanjelizácie 
Jána Pavla II. sa schádzame až na výnimky takmer každý víkend, nielen raz 
za mesiac. Raz za mesiac sú však otvorené stretnutia na tzv. Modlitbách za 
uzdravenie, na ostatné víkendové evanjelizaèné semináre je potrebné sa prihlá-
siś cez formulár, ktorý je na našom webe www.cne-beckov.sk. Okrem modlitieb 
za uzdravenie ponúkame evanjelizaèné kurzy ako napr. „Požehnanie v rodine“, 
víkendové duchovné obnovy pre rodinné a laické kresśanské spoloèenstvá. 
Úèastníci akcie „Modlitby za uzdravenie“ nie sú len z Hlohovca, inak by sme 
ich nepresúvali. ¼udia chodia z Bratislavy, Trnavy, Piešśan, Trenèína, Nového 
Mesta, Žiliny, Martina, Oravy, teda z celého západného a stredného Slovenska. 
Stretnutie je otvorené, môže prísś bez podmienok ktoko¾vek. Doteraz pravidel-
ne na akciu prichádza okolo 250 - 300 ¾udí, kostol je doslova nabitý. Dovolím 
si trocha histórie k tejto akcii. Modlitby za uzdravenie sa konávajú od februára 

BECKOVSKÝ KLÁŠTOR ZNOVU A INAK

POZDRAV OD SESTIER VINCENTIEK 
 Milí Beckovania!
 Pozdravujeme vás z nášho nového bydliska. Èas rýchlo letí a v našom 
novom domove sme sa už udomácnili. Beckov nám však zostáva navždy 
v pamäti. Františkánsky kláštor bol pri sústreïovaní urèený pre kòazov 
dôchodcov a sestry vincentky k ich starostlivosti. Kláštor však bolo treba vy-
baviś ústredným kúrením, prívodom elektriny a vody. Všetko nároèné práce, 
samá búraèka z miestnosti do miestnosti a pri plnom obsadení.  
 Našli sa však dobrovo¾níci z Beckova, Koèoviec a Rako¾úb i z Bošáce. 
Práce pokraèovali rýchlo pri oboznamovaní sa aj s bratstvom vo viere. Ne-
chýbala návšteva manželiek i detí. Nálada bola dobrá pod¾a príkazu: „Miluj 
blížneho ako seba samého,“ èo vždy platí. Na túto pomoc nezabúdame. 
Vïaka Vám, žijúcim, a pamätáme i na tých, èo nás už predišli do veènosti 
a na prácach sa ochotne podie¾ali. Podobne bol obnovený aj kostol, vý-
ma¾ba a reštaurovanie siedmich oltárov. Reštaurátorské práce previedli pra-
covníci Reštaurátorských ateliérov Bratislava, aj kazate¾òu, všetko umelecká 
hodnota, èo obdivujú aj zahranièní hostia - a mnohí hovoria s obdivom, aké 
krásy tu máme. Alebo: „Bol som viackrát v tomto kostole, o èo som prosil, 
všetko sa mi splnilo. Bohu vïaka!“ 
Vïaka za všetko, èo sme v Beckove prežili. Vïaka za vzájomnú pomoc a po-
rozumenie! K sviatkom narodenia Pána Ježiša vám želáme a vyprosujeme 
hojnosś pokoja, radosti a lásky v kruhu rodiny i spoloèenstve, v obci a všetko 
i do nastávajúceho nového roka.

Vždy vïaèné sestry Beckovanky z Belušských Slatín

roku 2008, kedy sa v kostolíku Ducha Svätého v Hlohovci konala svätá omša 
a modlitby za uzdravenie malého trojroèného chlapèeka, ktorý mal ísś na váž-
nu operáciu srdca. Jeho mamina ma poprosila, èi by som zaòho, ale i lekárov 
a celý priebeh operácie neodslúžil svätú omšu. Naplánoval som ju  v mimoriad-
nom termíne, mimo bežného harmonogramu svätých omší a po nej sa konali 
modlitby zaòho pred vystavenou sviatosśou oltárnou. Toto stretnutie bolo ve¾mi 
silné, plánovaná operácia dopadla ve¾mi dobre a keïže boli na toto stretnutie 
pozitívne ohlasy, to ma inšpirovalo k tomu, aby sa takéto modlitby organizovali aj 
èastejšie. Modlitby zaèali odvtedy bývaś pravidelne každý mesiac, ich súèasśou 
vždy bola modlitba chvál, adorácia, svätá omša s katechézou na urèitú tému a 
možnosś pristúpiś k sviatosti zmierenia. Po roku sa  z kapacitných i organizaè-
ných dôvodov presunuli modlitby do františkánskeho kláštora v Hlohovci. Na 
modlitby pozývam rôznych hostí - kazate¾ov, spovedníkov, hudobníkov, modli-
tebníkov, program tiež prešiel viackrát zmenami. V apríli 2013 stretnutia „pres-
śahovali“ do Centra novej evanjelizácie v Beckove. Na našej už vyššie spomí-
nanej webovej stránke sú svedectvá ¾udí, ktorých Boh uzdravil alebo inak silno 
zasiahol do ich života. Modlitby za uzdravenie robíme preto, aby ¾udia zažili, že 
my kresśania veríme v živého Boha, ktorý sa o nás stará a nesie s nami naše bre-
mená a aj dnes požehnáva a uzdravuje, ako to je zaznamenané v evanjeliách. 
 3. Nebude kostol otvorený aspoò v jeden deò cez Vianoce (alebo 
inokedy) aj pre domácich? Pridáte na tomto mieste zopár slov k blížia-
cim sa sviatkom, ktoré by oslovili našich veriacich? 
 Vzh¾adom na to, že máme ve¾a povinností v Hlohovci, nemôžeme si èasovo 
dovoliś prísś na Vianoce do Beckova. Poèas Vianoc je najviac práce, Hlohovec 
je mesto, kde ešte stále prichádza na sviatky do kostola ve¾ké množstvo ¾udí, 
máme štyri sv. omše denne a, samozrejme, nieko¾kohodinové spovedanie. Via-
noce prežívame v komunite, nenavštevujeme v tieto dni rodiny. Èas Vianoc je 
pre nás naozaj maximálne pracovný, i keï sú aj pokojné  a sviatoèné chvíle pri 
spoloènej štedrej veèeri, návšteve našich veriacich, ktorí mnohí sú našimi dob-
rými priate¾mi. 
 Teším sa na spoluprácu a ïakujem za váš záujem o našu prítomnosś 
v Beckove. Prajem krásny  a požehnaný Advent.

Páter Leopold J. Jablonský, OFM.
Pýtala sa Dana Badžgoòová.

Kláštorný kostol sv. Jozefa Pestúna na františkánsky spôsob 31. 8. 2013

Sestry vincentky po príchode do Beckova pred šesśdesiatimi rokmi
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DEÒ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Klub Amavet 956
popoludnie s vedou pod Beckovským hradom

 Keï sa povie veda, mnohí z nás si predstavia zachmúrených ¾udí v bie-
lych plášśoch, ktorí stoja pri skúmavkách a netušia, èo je reálny svet. Vidia 
len svoj výskum, rôzne vzorce. Opak je však pravdou. Veda je aj zábavná, 
dokonca sa s òu dá aj èarovaś. A toto si mohli na vlastné oèi nielen pozrieś, 
ale tejto vedy sa mohli aj dotknúś naši žiaci 29. 11. 2013 v ZŠ Beckov, ktorá 
ponúkla priestor pre Klub Amavet, aby veda nezostala len v uèebniciach, ale 
aby sa mohla zážitkovou formou sprostredkovaś všetkým vekovým kategó-
riám. Pozvanie do našej školy prijali vedci zo Slovenskej akadémie vied Bra-
tislava. Konkrétne: Ing. Eva Kováèová, RNDr. Vasi¾ Šmatko, Mgr. Ján Èer-
venka. Pozvanie prijal aj prom. fyzik Jozef Bezák a Mgr. Miroslava Bezáková. 
Naša škola sa premenila v toto popoludnie na ve¾kú vedeckú objavovòu, kde 
deti mohli objavovaś èaro a zákutia rôznych vedeckých odvetví. Boli to kon-
krétne tieto objavovne: fyzikálna, astronomická, biologicko-mykologická, 
paleontologická. Vo fyzikálnej objavovni si deti mohli vyskúšaś levitáciu, 
kúzelnú supravodivosś a využitie kvapalného dusíka v praxi. Dozvedeli sa, 
aká bude v budúcnosti nová technológia na prepravu ¾udí. V tejto vedeckej 
èasti si pripravila pani uèite¾ka Zatkalíková so svojimi žiakmi pre verejnosś 
rôzne pokusy, ktoré potom žiaci názorne aj predviedli. 6. roèník zostrojil spi-
rometer, pomocou ktorého sme si mohli odmeraś kapacitu našich p¾úc. 7. 
roèník vlhkomer a názorne ukázali rôzne pokusy s trením. 8. roèník zostro-
jil kaleidoskop a periskop, ktorého výrobu potom následne prezentovali 
na interaktívnej tabuli. Návštevníci si mohli pod¾a tejto prezentácie a ve¾kej 
pomoci ôsmakov vyrobiś takýto kaleidoskop, periskop a odniesś domov. 9. 
roèník demonštroval magnetickú indukciu. Dokonca si vyrobili elektroskop, 
pomocou ktorého zisśovali prítomnosś a prenos elektrického náboja. V ast-
ronomickej objavovni si žiaci pozreli rôzne štádia mesiaca, slnka. Uèili sa 
o èiernych dierach, súhvezdiach. Dokonca nám v tejto objavovni prezradili, 
kde môžeme h¾adaś úlomky z hviezd - meteority. Dopadajú na celú Zem, ale 
najlepšie sa h¾adajú práve na miestach, kde sú púšte. Niektoré vzorky mohli 
vidieś deti na vlastné oèi, dokonca zistili aj zloženie tejto už neexistujúcej 
hviezdy, z ktorej dopadol meteorit.
Ako žili dinosaury? Kde žili a èo bolo ich potravou? Tak na tieto otázky dosta-
li odpoveï v paleontologickej èasti. Práve tu sa zaèínala cesta mladého 
vedca. Tu dostali žiaci pas vedca, kde potom zbierali nielen peèiatky z obja-
vovní, ale si tam písali aj to, èo sa nauèili nové. A keïže k paleontológii patria 
aj fosílie - zachovaná skamenená  stopa alebo zvyšok nejakého zvieraśa, 
rastliny - tak tie-to skameneniny si mohli vyskúšaś aj deti. Robili si sadrové 
fosílie. Poèas toho prebiehali filmy zo života týchto ve¾kých zvierat na našej 
planéte. Poslednou zastávkou na ceste mladého vedca bola biologicko-
mykologická objavovòa, kde sa deti mohli zoznámiś s rôznymi hubami, 
ktoré sa nachádzajú v našich lesoch. Dozvedeli sa, ktoré huby nám lieèia 
rakovinu a aký je rozdiel medzi hubou a hríbom. Pod mikroskopom mohli 
pozorovaś rôzne výtrusy. Prírodovedný krúžok zásobil túto èasś svojimi šam-
piòónmi, ktoré pestujú v škole. A bola tam výstava aj rôznych pakobyliek, 
listovky a korytnaèky. Tohto zaujímavého popoludnia sa zúèastnili nielen naši 
žiaci, ale aj ich rodièia, priatelia školy a aj žiaci iných škôl so svojimi uèite¾mi. 
Ve¾ké ïakujem patrí našim vedcom, pani uèite¾ke Zatkalíkovej, ktorá vniesla 
kusisko srdca do tejto akcie, pani riadite¾ke Ilavskej, ale aj našim vedúcim 
z Klubu Amavet 956  Mgr. Márii Ïuríkovej a Bc. ¼ubici Babulicovej, ktoré 
nielenže túto akciu vymysleli, ale ju mali aj pod patronátom. Vïaka tomuto 
podujatiu veda nezostala len v Bratislave, ale posunula svoje hranice aj do 
iného regiónu. A èo dodaś na koniec? Pozývame všetkých ¾udí dobrej vôle 
na ïalšie stretnutie s vedou, ktoré plánujeme na mesiac máj.

Mgr. Martina Striežencová

 Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice vyhlasuje Slovenská peda-
gogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dòa školských knižníc 28. 
októbra 2013. Súśaž sa uskutoèòuje pod záštitou ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky Dušana Èaplovièa. Tohoroènou témou 
Medzinárodného dòa školských knižníc je Školské knižnice: Brána do živo-
ta. Cie¾om súśaže je zábavnými formami práce s knihou podporiś u žiakov 
dobrý a trvalý vzśah ku knihe, školskej knižnici a k èítaniu, poznávaniu nové-
ho. A tento rok sa opäś otvorila naša školská knižnica dokorán. Poèas tohto 
dòa školských knižníc si žiaci so svojimi pani uèite¾kami vytvorili zo svojich 
tried knihy, do ktorých sme vstupovali a uèili sme sa. Hneï na úvod našej 
akcie  zavítala do našej školy Mgr. Danka Badžgoòová, ktorá píše v Beckove 
kroniku, aby deśom vysvetlila všetko o tejto zaujímavej èinnosti. Priniesla si 
so sebou odpisy kroník a deti sa mohli pýtaś na zaujímavosti z histórie našej 
obce. A potom nasledovalo putovanie po knihách. Prváci a štvrtáci boli KNI-
HA JABÅÈKOVO - tu sa zábavnou formou dozvedeli žiaci všetko o jablku. 
Preèo je dôležité v našom živote? Aké vitamíny obsahuje. Svojim návštev-
níkom ponúkli aj koláèiky z jablka. Druhá trieda - KNIHA FARBIARI - kto 
doteraz nevedel, aké druhy látok máme, ako sa farbia - urèite sa dozvedel 

u druhákov. Pani uèite¾ka si s deśmi pripravila zo zemiaèikov rôzne peèiatky, 
ktoré potom používali na látky. Tretia trieda - KNIHA ZDRAVEJ VÝŽIVY - pre-
èo by sme mali jesś ovocie, zeleninu? Aby v našom tele bol zdravý duch. Aj 
na tieto a iné otázky o zdravej výžive nám vedeli odpovedaś tretiaci s pani uèi-
te¾kou. KNIHA TANCA - túto knihu pripravili piataci. Vstúpili sme ako èitatelia 
do knihy, kde nám bola predstavená história tanca. Piataci nám zodpovedali 
na otázky, èo je tanec, aké estetické kritéria musí spåòaś taneèná technika, 
aké jednotlivé tance poznáme, charakteristika jednotlivých tancov. Dokonca 
nás nauèili tancovaś aj tanec z Belgicka. KNIHA ALCHÝMIE - Vstupovali ste 
do knihy (6. triedy), ktorá nám predstavila pôvod alchýmie na Slovensku, 
bylinkárstvo na Slovensku , výrobu elixíru lásky, šśastia, ale aj výrobu mydla. 
Spoznávali sme tajomstvá lieèivých byliniek, rastlín. Šiestaci nám predviedli, 
ako sa vyrába falošný drahokam. Po stenách mali opisy z knihy, kde sme si 
mohli preèítaś tajomné ingrediencie, ktoré použili pri výrobe elixírov. 7. trieda 
si vybrala z knihy Remeslá našich predkov tému PERNIKÁRSTVO. A tak si 
pripravili triedu ako knihu o pernikárstve a medovnikárstve na Slovensku. 
Okrem histórie, ktorú predstavili žiakom a ich rodièom, pre mladšie deti mali 
pripravenú rozprávku o Medovníkovom domèeku. Po histórii a rozprávke si 
mohli deti vyskúšaś zdobenie medovníkov, ktoré sme predtým poèas dvoch 
hodín piekli. A dokonca mali v triede aj ukážku peèenia vianoèných oblátok. 
A nakoniec to najlepšie! Deviataci a ôsmaci si pripravili KNIHU O CHLEBE 
- „chlieb náš každodenný“. Predstavili nám cestu chlebíka od jeho zaèiatku 
až po koniec. A pohostili nás nielen èerstvo upeèeným chlebom, ale aj èers-
tvou jablkovou štrúd¾ou. Každá kniha má svoj koniec a aj tá naša sa zatvorila. 
A jej èitatelia, tak tí odchádzali spokojní na prázdniny. 

Martina Striežencová

Vianoèné poh¾adnice od štvrtákov
Žiaci štvrtého roèníka pod vedením p.uè. Macovej vlastnoruène pripra-
vili takéto vianoèné pozdravy pre svojich blízkych.
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Spoloèenská kronika
NARODILI SA:  Alica Kubišová, Ella Bumbál, Martin Gonda,
     Marek Beòoviè, Maximilián Paár
BLAHOŽELÁME
 50 rokov: JUDr. Ivana Hudecová
 55 rokov: Mgr. Edita Babicová, Eva Zicháèková, Vlasta Krchnavá
    Ing. Mária Šuranová, Emília Ondrejovièová,
 60 rokov: ¼ubica Budayová
 65 rokov: Ján Kobida, Veronika Buèková
 70 rokov: Eva Kollárová, Jozefína Štefániková
 75 rokov: Peter Rehák
 80 rokov: Daniel Kap¾avka
 85 rokov: Jozef Bubeník
 90 rokov: Mária Pavlíková

ROZLÚÈILI SME SA: Ing. Bohuslav Tupý, Anna Benková

BLAHOŽELANIE K JUBILEU
JUDr. Ivana Hudecová 

 Prvé okrúhle jubileum - 50 rokov - koncom januára oslávi JUDr. Ivana 
Hudecová, bývalá riadite¾ka DSS a domova dôchodcov v Beckove i naša 
bývalá kolegyòa a v súèasnosti riadite¾ka Neziskovej organizácie Refúgium 
v Trenèíne, ktorá je zároveò aj hlavnou kontrolórkou obce. 
 Do ïalšieho života - pracovného i osobného - jej želáme ve¾a úspechov, 
pevné zdravie, rodinnú pohodu a  ve¾a optimizmu, aby zvládala všetky úlohy, 
ktoré jej život prinesie. 
Srdeène gratulujú starosta obce a poslanci OZ, bývalí aj súèasní kolego-
via i redakcia BN. (b)

RODINNÉ RECEPTY
Konèí sa zasa ïalší rôèik,
do nového je iba krôèik.

Vianoce Vám prajem šśastné,
od Ježiška dary krásne.

K tomu rodinnej lásky do balíèka,
hodne radosti a zdravíèka. 

Smotanová štrúd¾a
50 dag hladkej múky, 1 kyslú smotanu, 1 vajce, troška soli.
Suroviny zmiesime na hladké cesto a dobre ho vypracujeme. Rozdelíme ho 
na 4 diely, natenko rozva¾káme a plníme ¾ubovo¾nou plnkou. V zime je vynikaj-
úca štrúd¾a s makom a sem-tam pokvapkaná trochou slivkového lekváru.

Rýchly makový koláè 
4 vajcia, 1 pohár kryštálového cukru, 2 poháre polohrubej múky, 1 pohár 
oleja, 1 pohár mlieka, 1 pohár nemletého maku, 1 vanilkový cukor, 1 prášok 
do peèiva.
Všetko spolu vymiešame a vylejeme na plech, ktorý sme vymastili a vysypali 
múkou, na teplý koláè vylejeme polevu.
Poleva: 20 dkg práškovéhoý cukoru, 1 lyžica lekváru a trošku vody vymiešame. 

Mraèná 
15 dkg masti (bravèovej), 1,5 dcl vody, 15 dkg hladkej múky, 6 celé vajcia;
Krém: 1 celé vajce, 1/2 Hery, 15 dkg práškového cukru, 2 zlaté klasy, 1/2 l 
mlieka, 5 lyžíc práškového cukru.
15 dkg masti, 1,5 dcl vody necháme zovrieś, pridáme hladkú múku a odsta-
víme. Postupne do cesta vmiešame po jednom vajci. Cesto rozdelíme na tri 
èasti a mokrou stierkou rozotrieme na už vopred pripravené tri plechy. Stierku 
musíme maś stále mokrú. (Plech vymastíme masśou a zlejeme studenou vo-
dou.) Postupne peèieme pri 225 - 250 stupòovej teplote.
Krém: Vajce, Heru a práškový cukor vymiešame do penista, pridáme uvarený 
puding. 
Prvý plát cesta natrieme uvedeným krémom a prikryjeme druhým cestom. 
Tento natrieme vyš¾ahanou š¾ahaèkou z dvoch práškových š¾ahaèiek. Prikry-
jeme tretím plátom, ktorý postriekame èokoládovou polevou. Krájame pilní-
kovým nožom.

Gaštanové gu¾ôèky 
500 g gaštanového pyré, 150 g piškót, 150 g práškového cukru, 125 g mas-
la, 2 balíèky vanilínového cukru, pod¾a chuti rum;
poleva: 100 g èokolády, 1 PL oleja.
Gaštanové pyré vymiešame s maslom, pridáme piškóty, ktoré sme už predtým 
vložili do igelitového vrecúška a valèekom sme ich na jemno podrvili. Potom 
pridáme cukor, vanilínový cukor a rum. Spracujeme na masu, ktorú dáme na 2 
hodiny do chladnièky. Pripravíme si polevu a z masy formujeme gu¾ôèky, ktoré 
pokvapkáme èokoládovou polevou a ukladáme do papierových košíèkov. 

Milé gazdinky, zvesś Vianoc je ako darèek zabalený do krásneho obalu viano-
ènej atmosféry. ¼udia sa chovajú nerozumne, keï si ponechávajú vianoèný 
obal a dar vyhadzujú na smetisko. Prajem nám všetkým, aby sme prenikli do 
håbky tohto daru a otvorili ho. Požehnané Vianoce! Marta Striežencová

Vianoèné zvyky u našich susedov
 Vianoèné oblátky, tradièná súèasś vianoèného jedálnièka na Slovensku, nie 
sú bežné u našich susedov z bývalej spoloènej republiky. Aké majú zvyky, èo dá-
vajú na sviatoèný stôl a èi vedia, kde podávajú aj vianoèné „oplatky“ sme sa spýtali 
našich priate¾ov z Èeska.
Alice Raušová: Toto vám neporadím, u nás, na Valašsku, sa jedáva „kuba“, t.j. 
krúpy s hubami alebo smažená ryba so  zemiakovým šalátom a „cukroví“. Ale 
môj manžel bol Rusnák zo zakarpatskej oblasti, takže sme u jeho matky Márie 
„Maciky“ jedli vianoèné chody takto: gogulke - gu¾ôèky  z cesta, varené a obalené 
v sladkom maku, potom do toho istého taniera „golubci“ - kapustový list plnený 
ryžou a hríbmi, potom rybiu polievku, potom rybí rezeò so šalátom, potom šodo 
- varené víno a na tom èapica z na tuho naš¾ahaného snehu z bielkov, potom torta 
a „cukroví,“ poprípade káva. Všetko ve¾mi dobré. Potom... sme s deśmi šli domov 
nieko¾ko kilometrov a doma sa obvykle konal závereèný úkon - myslela som si, že 
z prejedenia „vybliju“ i nohy!!! A ïalšie dva dni pôst...
 Druhá babièka Kleinová bola židovka i jej manžel. Na Vianoce piekla kaèicu 
a lokše zo zemiakového cesta peèené na platni a po upeèení mazané kaèacím 
sadlom z peèenia a kladené na seba. Moje deti to mali do posledného dne života 
babièky ve¾mi rady. Hus alebo kaèicu jem, ale zbytoène nemusím... Tiež smažila 
kapra a mali normálne Vianoce. Prežila i s dedkom 4 roky Osvienèimu, tak sa 
jedlo všetko. Vedela, èo je to hlad. Dožila sa 98 rokov a „dìda“ 92 rokov. Jedli 
ve¾mi striedmo...
Lubomír Brázdoviè odpovedal na otázku: „Jedia sa na Hodonínsku na Vianoce 
oblátky?“ struène: „Je tu taký zvyk a k tomu ešte kapor, ale ja osobne mám rád 
rybie filé.“
Ing. Vojtìch Záhorský: „Oplatky s medem se u nás v Èechách opravdu nejedí. 
Možná na úplnì východní Moravì. Vìtšina Èechù drží vánoèní zvyky, i když pøe-
vážná èást populace netíhne ke katolické víøe. Ráno se u nás snídá èaj s koisky 
vánoèky. Vìtšina lidí vynechává obìd. Dopoledne probíhají pøípravy, úklid bytu, 
balení dárkù, pøíprava slavnostní tabule na veèeøi. Pøedpøipravuje se bramborový 
salát a obalují se kousky kapra do trojobalu. V odpoledních hodinách se lidé 
pøipravují na slavnostní mši Vánoèní, která zaèíná o 16:00 h (dìtská). V mnoha 
kostelích je mše svatá spojena s koncertem „Rybovka“. Je to koncert z díla Ja-
kuba Ryby z 19. století. Jen málo lidí si nechá ujit takovou událost. Jakub Ryba 
zanechal Èechùm opravdu strhující poslech. Taková mše svatá pak trvá déle než 
2 hodiny. Po „Rybovce“ se rodiny vrací domu k slavnostní štìdroveèerní tabuli. 
V naši rodinì se zaèíná modlitbou a ètením z Bible. Následuje pøípitek/aperitiv. 
U polévkové lžíce má každý pøipraveny šupiny z kapra. Šupiny z kapra si pak 
dáváme do penìženky, aby nás peníze neopustili. Následuje kapøí polévka. Pak 
poøádná porce bramborového salátu a smaženého kapra. Jako malý dezert je pak 
podáván vajeèný likér. Nejstarší z rodiny pak jde ke stromeèku, aby vše dochystal 
a zapálil na stromeèku prskavky. Když je vše pøipraveno, tak 3x zazvoní na zvone-
èek. A za vùnì dymícího „františka“ (kadidlo) jdou všichni ke stromeèku zpívajíc 
koledy. Koledy se pak zpívají ještì cca 20 minut, než se pøistoupí k rozbalování 
dárkù. Støízlivìjší si pak nenechají ujít ještì pùlnoèní štìdroveèerní mši svatou“.

Pripravili: Iveta Martišová, Dana Badžgoòová a Karol Vondra
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 Najstaršou obyvate¾kou našej obce je p. Mária Sládková, ktorá 
26.11.2013 oslávila už svoje 91. narodeniny. V tomto roku sa dožívajú 
90-tich narodenín ïalšie tri seniorky: p. Anna Klèovská (4.10.), p. Má-
ria Vazovanová (17.10.) a p. Mária Pavlíková (28.12.). Stalo sa milou 
tradíciou, že k takémuto významnému životnému jubileu zvykne pobla-
hoželaś aj starosta obce. V piatok 18. októbra 2013 starosta obce p. 
Karol Pavloviè spolu so sociálnou pracovníèkou prišiel popriaś našim 
jubilantkám, Anne Klèovskej a Márii Vazovanovej, ve¾a zdravia, rodinnej 
pohody a lásky. Veríme, že kytica kvetov i darèekový kôš urobili aspoò 
malú radosś našim jubilantkám a rovnako vyèaria úsmev aj po Viano-
ciach, keï prídu poblahoželaś  aj tretej oslávenkyni, p. Márii Pavlíkovej. 

MÁRIA VAZOVANOVÁ (1923)

 Stretli sme sa pred šiestimi rokmi (BN è. 3/2007. S. 5) pri príle-
žitosti jej, vtedy „len“ 84. narodenín, aby sme si zaspomínali na staré 
èasy, keï prešla ved¾a bicykla s ve¾kou koženou taškou  takmer po 
celej dedine s každodennou nádielkou listov, poh¾adníc, novín, èaso-
pisov,  sem tam i kníh, ale aj dôchodkov a ostatných zásielok. Poznala 
každého èloveka, starých aj mladých a všetci sme poznali ju. Roky 
ubehli a dnes má 90 rokov. Už nie je vo svojom domèeku na hlav-
nej ceste, ale v dome svojej dcéry Márie a prijíma od nej pomoc vo 
všetkom, èo starý èlovek potrebuje, keï  nohy neslúžia a vek prináša 
obmedzenia rôzneho druhu. Ale pamäś, tá, našśastie, stále slúži. Sa-
mozrejme, viac tá zameraná na minulosś - ale nám práve to vyhovuje. 
Bývalá doruèovate¾ka poštového úradu v Beckove p. Mária Vazovano-
vá nás pozvala na návštevu.
 Rodièia pani Vazovanovej, Anna a Jozef Jokrlla, boli ro¾níci a Bec-
kovèania.  Aj mladuèká Mária zaèínala na hospodárstve u Wienera. 
Keï bolo po vojne, do jej života vstúpila láska. Vydala sa za Rudolfa Va-
zovana a narodila sa im dcérka, svetielko, ktoré tešilo mladých rodièov 
len 10 mesiacov. Smútiaci odišli aj s priate¾mi za prácou do Èiech, do 
Trnovan pri Litomìøiciach. Domov sa vrátili po roku, keï èakala syna 
Ivana (narodil sa v januári 1948) a keï sa narodila dcéra Mária (1951), 

to už zostali bez otca. Odišiel za prácou do Bratislavy a na rodinu akosi 
pozabudol. Trápili sa sami. Bývali u jej rodièov, lebo brat sa osamo-
statnil. Rodièia jej pomáhali s deśmi a Mária sa zamestnala na beckov-
skej pošte ako doruèovate¾ka. Doruèovala poštu po celej obci. Sama. 
V èase - neèase, veï musela živiś rodinu.  Taška bola z hovädzej kože 
so železným uzáverom. Aj s nákladom vážila okolo 10 kilogramov, v na-
jhorších èasoch až 14 kilogramov (to nosila noviny do JRD). Až neskôr 
dostala bicykel - najskôr viezol plnú poštársku kabelu a poštárku až 

cestou späś. Jej prvou 
vedúcou bola  Agneša 
Kuèerová, rod. Palfyo-
vá a Jozef Bubeník bol 
vtedy zástupcom.
 Keï v Beckove „zhust-
li“ vzśahy, tak sa necha-
la na 7 rokov preložiś 
na poštu do Nového 
Mesta nad Váhom. Jej 
vedúcim bol p. Martin 
Drobný: „Bol to ve¾mi 
dobrý èlovek, bol tam 
aj dobrý kolektív. Predo 
mnou tam robili 4 ženy, 
ale nevydržali, lebo ra-
jón bol moc ve¾ký. S 
poštou som chodila až 
do elektrární.“ Riadite¾ 
p. Rybárik ju volal, aby 
zostala v elektráròach 
pracovaś, ale odmietla, 
pretože by musela pra-
covaś 2 dni  pri telefóne 
a dva dni by mala vo¾no, 
ale ona mala malé deti, 
nemohla. Tak zostala 
na pošte. 
 Do Beckova sa vrátila 
až po odchode p. Ku-
èerovej, ktorá odišla 

k dcére do Bratislavy. Vedúcim na pošte bol Jozef Hrnek. Poslednou 
vedúcou bola od roku 1970 Elena Filáèková. Slúžili spolu 10 rokov, až 
do jej odchodu do dôchodku v roku 1980. 
      Práca poštárky bola pre M. Vazovanovú ako stvorená. Rada sa 
s ¾uïmi porozprávala. Nedávala im len poštu do schránok èi dôcho-
dok, ale aj kus seba.  ¼udia èakali na jej príchod, tešili sa zo správ, 
ktoré im priniesla. A ona si zatia¾ chví¾u odpoèinula.
 Ne¾utovala sa. Vedela, že do života dostala ve¾mi ve¾a. V prvom 
rade deti, ktoré si èasom založili rodiny a darovali jej  tri vnúèatá a 
šesś pravnúèat. A obetavých rodièov, bez ktorých pomoci by len śažko 
zvládla výchovu detí. Mama ju opustila v roku 1968 ako 67-roèná a 
otecko o 11 rokov neskôr.  Možno aj pod vplyvom rodièov pomáhala, 
keï bola sama na penzii, iným rodinám s varovaním detí.
 Pani Vazovanová, dnes už 90-roèná stará pani, nie je ani na chví¾u 
sama. Teraz ako pred rokmi. Jej dcéra vïaène prevzala na seba kaž-
dodennú starostlivosś o svoju mamièku. Tešia sa navzájom zo spoloè-
ného domova. Lebo spoloène sa lepšie zvládajú bolesti tohto života, 
ktoré Mária Vazovanová vždy niesla a stále nesie statoène. S Božou po-
mocou. Ťažko, ale vie, že je milovaná a vie, komu za to môže ïakovaś.

Dana Badžgoòová

NAJSTARŠÍ OBYVATELIA OBCE - 90 ROKOV
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 Pani Anna Klèovská oslávila svoje 90-tiny (1) v kruhu najbližších -  s deśmi 
a ich rodinami, s vnúèatami a pravnúèatami. Prišla aj dcéra Soòa z Belgicka 
s vnuèkou Zuzanou a so štvorroèným pravnúèikom Samuelom a priate¾om 
Koenom a, samozrejme, domáci. Vnuèka Martina jej zložila slávnostný prího-
vor - báseò o živote babky od narodenia po dnešok a mala s ním zaslúžený 
úspech, prekvapila všetkých a babke urobila ve¾kú radosś. Vzácne stretnutie 
v Kúrii pod hradom sa stalo neopakovate¾nou rodinnou slávnosśou na poèesś 
mimoriadnej ženy, ktorej by len málokto, èi skôr nikto, povedal takýto požeh-
naný vek! Najmä keï ju vidí ísś do obchodu èi do klubu dôchodcov alebo pri 
práci okolo domu. Aj pri mojom príchode hrabala lístie v záhradke a vôbec 
nie tempom, aké by sme oèakávali od dámy jej veku. 
 Pani Klèovská, èím je to, že ste sa v takejto dobrej kondícii do-
èkali 90-tich narodenín? Je to v tom, že mám pohyb, èo vidím, to všetko 
musím urobiś, daś na poriadok. Stále peèiem zákusky, koláèe, ešte to všetko 
zvládnem. Obedy si beriem dvakrát do týždòa zo škôlky, na víkend si uvarím 
aj na nede¾u. Hospodárime spoloène s dcérou, lebo mám nízky dôchodok, 
dostávam aj dávku v hmotnej núdzi. 
 Ako vyzerá Váš deò? Budíèek mám okolo šiestej hodiny, niekedy si 
dlhšie poležím, ale už nespím, èakám do šiestej. Okolo 7 hodiny si spravím 
raòajky - býva to èaj alebo káva, aj meltovú si robím ako bielu kávu. Do kávy si 
nadrobím chleba. Niekedy si na chlieb dám maslo s lekvárom, už nie šunku 
alebo salám, radšej si dám mastný chlieb s cibu¾ou alebo horèicou. Voláme 
to „cibu¾ová torta“. Na desiatu ako kedy - skôr koláè a ovocie. Ve¾a nezjem. 
Už nezjem ani celý obed zo škôlky, mám ho aj na druhý deò. Zjem len po-
lovicu kuracieho stehna - viac nie, ale mám rada sladkosti, vždy mám èosi 
upeèené. Naposledy mali úspech kapustníky. Bežne robím záviny a neodmi-
etnem ani pohárik likéru. 
 Pani Klèovská máva tradiène napeèený bielkovo-orechový zákusok, kto-
rý sa hodí na každú príležitosś. Poprosili sme ju o recept - a tu je: Recept na 
bielkový srnèí chrbát. Ingrediencie: 4 bielka, 10 dkg hladkej múky a 30 
dkg polohrubej; kôra z citróna, vanilka; 30 dkg krištá¾ového cukru (jemnejší), 
15 dkg orechov - treba ich polámaś na väèšie kúsky (nie pomlieś). Postup: 
Spravíte tuhý sneh, ktorý sa doš¾ahá s cukrom. Keï je sneh s cukrom hotový, 
pridám múku a nakoniec orechy, zmes treba vyliaś do srnèieho chrbta - do 
formy - a upiecś. Po upeèení ešte teplé vyklopiś (je to mäkké) a po vychladnutí 
daś do chladnièky. Zákusok krájame na tenké plátky a môžeme ho daś vysušiś 
pokrájaný na radiátor (do trúby), a vtedy vydrží ve¾mi dlho. Stále ho robím 
- aj pre dcéry. Tento recept na snehový chrbát už robím dlhé roky, je to náš 
najob¾úbenejší zákusok. Napeèiem a podelím sa. 
 Ste šikovná kuchárka od mladosti? Po svadbe som vedela len slíže 
robiś, ale variś som nevedela. Prvý muž sa zabil na motorke po roku man-
želstva (1943), Soòa mala len sedem týždòov. Postupne som sa uèila variś. 
Chcela som robiś èerešòovú śahanú štrúd¾u, šamrole - a nauèila som sa. 
Musí to byś akurát. Bývali sme vtedy v Beckove na Markovci, neskôr na Ja-
kušovci a Ikášovci (kde býva Ján Strieženec) pri parku (cez vojnu tam žila 
pôrodná baba Ikášová). Bolo to cez vojnu, bola som bez muža a musela som 
pokraèovaś v živnosti, mali sme autobus na linke Trenèín - Beckov. Najala 
som šoféra a sama som vyberala peniaze od cestujúcich v autobuse. Keï 
som mala vyvrtnutú nohu v èlenku, nemecký doktor mi ju chcel ošetriś, ale 
odmietla som, bála som sa, aby mi neublížil. 
 Akí boli Vaši rodièia? Rodièia, Ján a Zuzana Valkovci, boli ro¾níci z Kri-
vosúd-Bodovky. Boli sme dve sestry. Otca cez vojnu zajali Nemci, keï h¾adali 
partizánov po okolitých horách koncom novembra 1944. Bol vonku na dvore 
so sekerou, ale Nemci zaèali strie¾aś, chlapi sa chceli skovaś a otca zasiahli. 
Všetkých odviezli na dvor hotela Kolár do Beckova. Otec bol postrelený do 
ramena, krvácal, ale aj tak musel pešky z Bodovky do Beckova, neodviezli 
ho. Až z Beckova ho dali do nemocnice - autobusom som ho doviezla so šo-
férom do Trenèína. Známi lekári otca nechceli pustiś z nemocnice, s¾úbili, 
že ho nepustia pred vylieèením. Každý deò ho Nemci vyšetrovali. Potom aj 
mòa. Soòa bola malièká, varovala ju babka. Vždy som sa na obed pri nej za-
stavila. Nemci ma podozrievali, že prevážam v autobuse partizánov. Vravela 
som, že v autobuse sa môže voziś každý. Odrazu prišli k autobusu v Trenèíne 
na námestí a pýtali sa na mòa. Vzali ma na gestapo na výsluch. Domov ma 
nepustili, len šoféra. Prespala som na gestape. Vyšetrovali ma, vo väznici 
som bola asi 10 dní. Tato bol v nemocnici a ja vo väznici. Nemci vraveli, že 
tato povedal, že ja o všetkom viem, aby som im to povedala, ale ja som niè 
nepovedala. Keby som bola povedala, bola by som màtva. Každý deò ma 
vyšetrovali - vždy som hovorila to isté. Na gestape som mala peniaze z tržby. 
Keï prišiel žandár Poláèek, mužov kamarát, dala som mu peniaze do obálky, 
ale sledovali ma. Pýtali sa, èo som sa s ním rozprávala a èi im nedôverujem, 
ale tvrdila som, že aj šofér potrebuje peniaze. Nedovolili mu peniaze odniesś, 
zostali na gestape. Keï ma previezli do väznice na námestí sv. Anny, neve-
dela som, kde ma vezú. Iba jednu noc som musela prespaś na gestape. Na 
druhý deò ma previezli do väznice. Stále som bola obleèená v kabáte, aj som 
v òom spávala. Bolo už chladno, išli Vianoce. Potom - neviem ako sa to stalo, 
že sa za mòa zaruèili, vraj èi mám kde ísś. Bol veèer, hovorím, že mám, hoci 
som nemala. „Všetko si zoberte,“ robili si srandu. Vo väznici bola aj jedna 
žena z Trenèína, k nej som chcela ísś. Nejaký Ševèík, dozorca, sa pýtal: „Vie-
te, kde tá Elza býva? Dovediem Vás k nej.“ Bola doma, aj som tam prespala. 
Na druhý deò sme išli veèer do kina, navrhla to ona: „Poï, autobus ide až 
ráno.“ Do kina prišiel jeden Nemec z väznice, volal sa Michal. Vo väznici mi 
hovoril, aby som èosi robila, aby som nebola stále v izbe zavretá. Tak som 
pucovala okná. Radil mi, aby som ich pomalièky èistila, aby mi to dlho trvalo, 

aj na druhý deò. Práve on prišiel do kina v ten veèer - prišiel za nami, sedel 
s nami. Bol to mladý chlap, ale nevedela som po nemecky. Neskôr prišiel za 
mnou aj k autobusu (2).
 Spomínali ste prvého manžela? Vydala som sa ako 19-roèná. Viliam 
Klèovský bol o 9 rokov starší, ale mal smolu v živote. Bol z Lúky, chodil do 
Trenèína na autobuse súkromne. Gustáv Klèovský z Kálnice bol jeho brat. 
Po jeho smrti som pokraèovala v živnosti a šoféra mi robili Verešovci z Lúky, 
Gustáv Klèovský a potom Michal Kluèovský (1920-1991), tiež z Lúky, ktorý 
sa neskôr stal mojím druhým manželom. Po roku 1948 nás znárodnili. Platila 
som si poistenie, ale nepomohlo mi to pri dôchodku.
 Ako ste sa vlastne dostali do Beckova? Vydala sa do Beckova, Viliam 
Klèovský býval v Beckove, bol tu odchod autobusu. Bývali sme na Markovci 
vo dvoch ve¾kých izbách. Po jeho smrti som odišla k Ikáške do horného 
bytu. Neskôr k Soni prišli na svet Libuša a Ján. Potom som zostala len pri 
deśoch. Michal  chodil s autobusom, a keï ho znárodnili (niè sme nedostali), 
tak pracoval ako sprievodca v autobuse. V 50-tych rokoch robil šoféra na 
nákladnom aute. Bola som doma, starala som sa o deti a neskôr o vnúèatá. 
Dcéry sa vydali, syn oženil, tak som varovala Martinku i jej deti - vnúèatá 
a pravnúèatá - lebo som bola doma. Èlovek sa musí stále trápiś, ani posledné 
dni života nemá pokoj, ale nie som nároèná, vyžijem. Pomáhala som si šitím. 
Šila som aj mojim deśom, aj iným. Žijeme štyri generácie v jednom dome. 
 Aj príbeh tohto domu je zaujímavý. Tento dom po vojne znárodnili a od-
hadli ho na vyše 200 000 korún, museli sme to zaplatiś. Mali sme dva auto-
busy, vo dvore bola postavená garáž (ktorá sa neskôr rozobrala). Viliam sa 
kamarátil s notárom Ilavským, ktorý mu pomohol po vojne kúpiś tento dom. 
Po znárodnení nám vzali opravené autobusy. Stalo sa to na trase do Tren-
èína, šoféroval Pažitný. Zastavili ho na trase, vraj vystúpte z autobusu, lebo 
autobus prepadá štátu. Manžel neprijal možnosś pracovaś na štátnom auto-
buse, chví¾u robil v ÈSAD v dielni, neskôr sprievodcu na štátnej linke a šoféra 
na nákladnom aute v Strojstave, s Jozefom Minárikom na bagri. V Beckove 
v JRD, na prevádzke a kurièa v školskej jedálni. 
 Na koho ste sa podali? Povahu mám asi po mame. Chodievala som 
do kostola, ale už nevidím èítaś, tak som prestala. Doktorovi v dedine aj do 
mesta chodím sama, nikomu niè nepoviem, idem. Keï môžem, idem aj do 
obchodu. Nechcem nikoho zaśažovaś, zostala som taká. 
Staroba. Recept na zdravie nie je možné odovzdaś - pre každého platí iný. 
Mám sestru Katarínu, ale tá už potrebuje pomoc od detí. Ja zatia¾ nie. Celý 
život som bola v pohybe, šila som, piekla, chovala doma sliepky, husi, kaèice 
i prasiatka. Snažila som sa, aby sme mali všetko potrebné. 
Syn Janko: Aká je mama dnes, to je najhoršie - ani sa jej rovnaś nemôžeme, 
je na tom lepšie ako my. 
Anna Klèovská: Mladí niè nevydržia!
 Pani Klèovská má právo to povedaś. Má za sebou 90 rokov života a život-
né skúsenosti ako málokto. Prežila druhú svetovú vojnu, väzenie aj výsluch 
gestapa, ale nepoddala sa. Jej otec bol zastrelený na Brezine fašistami, 
ale ona sa neprezradila, poèúvla otca a trvala na svojej pôvodnej výpovedi. 
Odvážna a statoèná žena. Pochovala prvého aj druhého muža, ale nestratila 
zmysel života. Jej deti si myslia, že je stále partizánkou, lebo nerada rozpráva 
o sebe. Smeje sa tomu, možno ju len nie vždy poèúvajú. Napadlo mi - možno 
si nieèo o svojej mame preèítajú aj v našich novinách. 
Poznámky 
(1) Anna Klèovská, rod. Valková sa narodila 4.10.1923 v Krivosúd-Bodovke.
(2) Viac o udalostiach v súvislosti s partizánskym odbojom v našom kraji ako aj z 
minulosti p. Klèovskej sa môžete doèítaś v knižke Antona Hirnera Boje za frontom 
(1. vydanie v roku 1982). Zapísala Dana Badžgoòová
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 Mojou ïalšou ponukou bude už ohlásená kniha 
Demosa Shakariana: Najšśastnejší ¾udia na zemi. 
S trochou zaváhania siaham po tomto diele, aby som 
vám z neho sprostredkovala pár myšlienok. Jedna 
známa mi totiž túto knihu vrátila nedoèítanú so slova-
mi: „Žeby toto všetko bolo aj dnes ešte možné?“ 
 Keby sme sa opýtali na ulici,  èo prináša èloveku 
šśastie, medzi odpoveïami by urèite nechýbalo zdra-
vie, pokoj, rodina, plná chladnièka, dovolenka... Ak 
z týchto hodnôt postavíme pyramídu, èo bude na jej 
vrchu? 
 Sme naozaj šśastní? Nedávno sme èítali na in-
ternete správu, že z viac ako 150-tich krajín sa Slo-
vensko v „rebríèku šśastia“ umiestnilo na 46. mieste, 
èiže v prvej tretine. Èo však prináša èloveku pravé 
šśastie?  
 Už spomínanou knihou sa vinie skutoèný príbeh 
Shakarianovcov, kresśanských Arménov, zo zaèiatku 
20. storoèia. Žili obyèajným životom, ale na prvom 
mieste bol u nich skutoène živý Boh. Autor knihy, 
ktorý svoju vlasś už nepoznal tak osobne ako jeho 
starý otec Demos, v retrospektíve spomína:         
   „Našu malú dedinku Kara Kala mi popísali to¾ko-
krát, že som ju teraz takmer videl na skalnatom úpätí 
hory Ararat - práve tej, o ktorej sa v Biblii píše, že 
na nej pristála Noemova archa. Zavrel som oèi a vi-
del som kamenný domec, stajne a chlievy, usadlosś 
s jednou izbou na bývanie, kde žil môj starý otec De-
mos. V tom dome sa narodilo všetkých jeho päś dcér 
- no nemal ani jediného syna. To však bola medzi 
Arménmi práve taká hanba, ako medzi starovekými 
Izraelitami.“
 V pozadí všetkých udalostí sa vinie vzrušujúca 
spolupráca Demosa a jeho rodiny s Duchom Svä-
tým, ktorý ich svojimi charizmami bohato obdaroval. 
Na zaèiatku však stála pochybnosś, èi je viera  pu-
tujúcich letnièných  kresśanov, ktorí navštevovali ich 
dedinku,  pravá.  
 Arméni sa s nimi ¾ahko dohovorili, pretože väèši-
na našich ¾udí vie aj po rusky. Naèúvali ich príbehom 
o tom, èo Rusi nazývali „vyliatie Ducha Svätého“ na 
stovky tisíc ruských pravoslávnych kresśanov. Rusi 
prichádzali ako ¾udia prinášajúci dary; dary Ducha, 
o ktoré sa chceli podeliś. Akoby som poèul rozhovor 
starého otca so starou mamou neskoro do noci po 
jednej z takých návštev. „Jeden musí uznaś,“ pove-
dal starý otec, „že všetko, o èom Rusi hovoria, je 
v Písme.“
 Starý otec sa o tom prvýkrát presvedèil, keï sa 
naplnilo prorocké slovo o tom, že sa mu do roka a 
dòa narodí vytúžený syn. A tak sa i stalo a narodil sa 
chlapec, ktorý dostal príznaèné meno Izák. Demo-
sovej viere však stále ešte nieèo chýbalo, Boh ho 
nanovo vyskúšal a odvtedy už nikdy nezapochyboval.  
 Raz chcel privítaś týchto putovných kresśanov 
pod¾a starej arménskej pohostinnosti. Vybral najväè-

šieho býèka zo stáda, aby ho upiekol týmto dobrým 
¾uïom, ktorí prinášali „plné Evanjelium“, ako hlása-
li. Až keï ho išiel zabiś, „...ukázalo sa, že práve ten 
najkrajší býk v stáde má jeden nedostatok. Zviera 
bolo na jedno oko slepé... Starý otec poznal Bibliu 
dobre; vedel, že nedokonalé zviera nemá ponúknuś 
Pánovi. Tak to stojí v dvadsiatej druhej kapitole knihy 
Levitikus, vo verši dvadsaś: „Zviera, èo má chybu, 
nesmiete obetovaś; to by vám nezískalo priazeò.“ 
 „Èo robiś?! Žiadne iné zviera v stáde nebolo dosś 
ve¾ké, aby nasýtilo sto hostí. Starý otec sa poroz-
hliadol dokola. Nikto ho nesledoval. Èo keby tohto 
ve¾kého býka zabil a poloslepú hlavu proste skryl? 
Áno, spraví to tak! Odviedol chorého býka do stodo-
ly, sám ho zabil, odrezal mu hlavu a rýchlo ju strèil do 
vreca, ktoré skryl do tmavého kúta pod stoh vymláte-
nej pšenice.
 Stihol to práve naèas, lebo zakrátko na to poèul 
hrkot vozov prichádzajúcich do Kara Kaly... V ten 
veèer sa za dlhými, z dosák pozbíjanými stolmi zišli 
všetci - hladní a plní oèakávania. No pred zaèiatkom 
hostiny sa ešte jedlo muselo požehnaś.
 Lenže títo starí ruskí kresśania nevyslovili žiadnu 
modlitbu - ani požehnanie nad jedlom - kým neprišlo 
nieèo, èo nazývali pomazanie. Èakali pred Pánom, 
až kým, ako to oni nazývali, padol na nich Duch. Tvr-
dili (na èom sa starý otec trocha bavil), že doslova cí-
tia blízkosś jeho prítomnosti. Keï to nastalo, zodvihli 
ramená nad hlavu a s radosśou zatancovali.
 Rusi aj teraz, ako vždy, èakali na pomazanie Du-
chom. Všetci sledovali, ako jeden po druhom zaèali 
tancovaś tam, kde stáli. Všetko prebiehalo ako zvy-
èajne. O chví¾u príde požehnanie jedla a slávnosś sa 
môže zaèaś. Starý otec sa však zdesil, keï sa stalo 
èosi iné - patriarcha zdvihol ruku, no nie na požeh-
nanie, ale ako znamenie, že sa má všetko zastaviś. 
Vysoký bielovlasý muž vrhol na neho ostrý poh¾ad, 
zvrtol sa a bez slova odkráèal od stola.
 Starý otec ani na sekundu nespustil oèi z patriar-
chových krokov. Ten prešiel cez dvor priamo do sto-
doly a o chví¾u sa z nej vynoril. V ruke niesol vrece, 
ktoré bolo ukryté pod stohom. Starý otec sa roztri-
asol. Ako to mohol ten muž vedieś? Nikto ho predsa 
nevidel! Keï tú hlavu ukryl, Rusi ešte neboli ani pred 
dedinou! Patriarcha otvoril vrece pred starým otcom 
a nechal hlavu vypadnúś, takže každý videl be¾mo na 
oku zvieraśa.
„Brat Demos, máš nieèo, èo treba pred všetkými vy-
znaś?“ spýtal sa.
„Áno, mám,“ povedal trasúci sa starý otec, „ale ako 
si to vedel?“
„Boh mi to riekol,“ odvetil starec jednoducho. „Ty 
stále neveríš, že Boh aj dnes hovorí k svojim ¾uïom 
tak, ako v minulosti. Duch Boží mi dal toto slovo po-
znania zo zvláštneho dôvodu: aby si ty a tvoja rodina 
mohli uveriś. Odporoval si moci Ducha Svätého. Od-
dnes už viac odporovaś nebudeš.“
 A Demos skutoène neodporoval. Príde èas, keï 
bude musieś všetko zanechaś, aby podobne ako 
Abrahám, odišiel z krajiny ohrozenej moslimskými 
Turkami do krajiny pris¾úbenia. Jeho vnuk Demos v 
knihe spomína, ako sa naplnila predpoveï mladého 
jedenásśroèného proroka Efima. 
 Nevedel èítaś, ani písaś, ale po týždennej modlit-
be a pôste dostal víziu od Pána, v ktorej uvidel pred 
sebou mapy a posolstvo zaznamenané nádherným 
rukopisom. Ïalší týždeò to všetko prácne zakreslil 
a odovzdal ¾uïom do dediny, ktorí vedeli èítaś. Uká-
zalo sa, že toto negramotné dieśa zaznamenalo az-
bukou viacero inštrukcií a varovaní. V bližšie neurèe-
ný èas v budúcnosti, napísal chlapec, bude každý 
kresśan v Kara Kale v hroznom nebezpeèenstve. Pre 
celú oblasś predpovedal èas nevýslovnej tragédie... 
príde èas, kedy každý v tomto regióne musí utiecś... 
do krajiny za morom. Aj keï nikdy nevidel žiadnu 
knihu o geografii èi topografii, naèrtol mladý prorok 
mapu, ktorá presne ukazovala, kam majú utekajúci 
kresśania ísś. 
 Od napísania proroctva už uplynuli celé roky, 
keï Efim oznámil, že sa blíži èas jeho naplnenia: „...

každý, kto tu zostane, zahynie.“ Sám patril medzi 
prvých, èo odišli do Ameriky, neskôr aj Shakarianov-
ci spolu s inými kresśanmi opustili svoj domov pod 
vrchom Ararat. Za nevysokú sumu, ktorá im bola 
ponúknutá,  predali všetko, èo mali a s nieko¾kými 
batohmi i so starým rodinným samovarom odces-
tovali. Dnes by sa ¾udia iba poklepkali po èele, ale 
oni opustili svoju milovanú vlasś vo viere. Tak ako Ab-
rahám, vzal Demos svojho vtedy 13-roèného syna 
Izáka - pýchu svojej rodiny, manželku a šesś dcér a 
vo viere v Božie slovo,  so srdcom otvoreným pre 
dobrodružstvo s Bohom odplával do novej zeme. Na 
Efimovej mape nebolo Èierne more, ani Kaspické 
èi Stredozemné, ale Atlantický oceán a všetko pres-
ne sedelo s východným pobrežím Spojených štátov 
amerických. V proroctve však stálo, že uteèenci sa 
nemajú zastavovaś ani tam. Mali v ceste pokraèovaś 
až po západný okraj novej zeme. Tam ich Boh po-
žehná a budú prosperovaś a spôsobí, že ich semeno 
bude požehnaním pre celé národy. Tak sa dostali 
v roku 1905 do Kalifornie.
 Aké paralely v živote týchto hlboko veriacich ¾udí 
s našimi najstaršími  predkami vo viere! Abrahám 
i Noe v poslušnosti vyšli zo svojej zeme a od svojho 
¾udu, aby sa zachránili a naplnili svoje povolanie od 
Boha.  
 Shakarianovci sa usadili v Los Angeles práve vte-
dy, keï doznievala ve¾ká ekonomická kríza a śažko 
sa zháòala práca. Demos s rodinou tam našiel malú 
prekvitajúcu komunitu veriacich Arménov, a tak moh-
li pokraèovaś vo svojich starobylých tradíciách.
 V knihe sa dozviete aj historické fakty: Efimove 
inštrukcie sa ukázali ako správne. Rok 1914 prinie-
sol Arménsku nepredstavite¾ný horor. Turci zaèali 
s bezmedznou krutosśou vyháòaś dve tretiny popu-
lácie krajiny do Mezopotámskej púšte. V týchto po-
chodoch smrti zahynulo viac ako milión mužov, žien 
a detí, medzi nimi aj všetci obyvatelia Kara Kaly. Ïal-
šieho pol milióna ¾udí bolo zmasakrovaných priamo 
vo svojich dedinách, v pogrome, ktorý sa neskôr stal 
pre Hitlera vzorom pre vyhladzovanie Židov. „Svet 
nezasiahol, keï sa Turci zbavovali Arménov,“ pripo-
mínal svojim ¾uïom, „a nezasiahne ani teraz.“
 Niektorí Arméni, ktorým sa podarilo uniknúś 
z obliehaných území, rozprávali ostatným príbehy 
o ve¾kých hrdinstvách. Popisovali, ako Turci ponúka-
li kresśanom možnosś zaprieś svoju vieru výmenou za 
možnosś zostaś žiś. Ob¾úbeným spôsobom bolo za-
vrieś skupinu kresśanov v stodole a zapáliś ju. „Ak ste 
ochotní prijaś Mohameda namiesto Krista, otvoríme 
vám dvere.“ Znovu a znovu sa kresśania rozhodovali 
pre smrś a kým ich obkolesili a pohltili plamene, spie-
vali Kristovi hymny chvály.
 Celá kniha je jeden ve¾ký nevšedný príbeh ¾udí, 
ktorí sa svojou húževnatosśou a vierou dokázali pre-
sadiś. Všetko, èo robili, zaèínali modlitbou a diali sa 
doslova zázraky, nad ktorými ¾udia okolo žasli. Ne-
vysvetlite¾né uzdravenie Demosa z hluchoty, jeho 
sestry po úraze, alebo taká vec, akou je výber býè-
ka na trhu, ktorý by zabezpeèil kvalitné potomstvo. 
Shakarianovci sa postupne  stávajú najväèšími pro-
ducentmi mlieka v Kalifornii. Dar poznania nie je pre 
nich neznámym a vnímavosś na Božie veci je najlep-
ším kompasom v ich životoch. Poslanie dané zhora 
išlo cez starého otca Demosa, Izáka, Demosa ml. a 
Rose ešte ove¾a ïalej...   
 Ve¾mi pútavé je Demosovo rozprávanie, ako sa 
brali s Rose - svojou manželkou pod¾a starých ar-
ménskych zvykov. On mal vtedy ešte len okolo de-
vätnásś rokov a Rose asi šestnásś:
 „Kým sa stále rozoberali a rozhodovali všetky tie-
to záležitosti oh¾adne našej budúcnosti, ja a Rose 
sme na svoj deò ešte museli èakaś. Tradícia velila, 
že sa budeme môcś prvýkrát porozprávaś až po for-
málnych zásnubách, na ktoré budú pozvaní aj vzdia 
lenejší príbuzní a priatelia, pretože tieto rodinné 
stretnutia a oslavy boli iba predbežné.
 Nastal štvrtý veèer osláv a ja už som to viac ne-
mohol vydržaś. Hodil som tradície za hlavu a rozho-
dol som sa konaś.

DEMOS SHAKARIAN:  NAJŠŤASTNEJŠÍ ¼UDIA NA ZEMI
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 „Pani Gabrielianová,“ spýtal som sa Roseinej 
mamy ponad hlavy všetkých oslavujúcich, „môžem 
sa s Rose porozprávaś?“
 Tiroon Gabrielianová na mòa nekoneène dlhú 
chví¾u uprene h¾adela. Potom nespokojne krútila 
hlavou, akoby sa pýtala, kam to tá mladá generácia 
smeruje a odviedla nás do inej miestnosti. Upro-
stred nej postavila k sebe dve nepohodlné stolièky 
a nechala nás samých.
 Bolo to po prvýkrát v našom živote. Zabudol som 
na všetky krásne reèi, ktoré som si dlho pripravo-
val. Chcel som Rose priam básnicky predniesś, èo 
všetko cítim. Mimochodom, muselo to byś v armén-
èine, pretože Sirakan Gabrielian pobúrený novou 
„hollywoodskou šialenosśou“, èo sa valila mestom, 
zakázal pod svojou strechou hovoriś po anglicky. 
Chcel som jej povedaś, že je tým najkrajším dievèa-
śom na svete a že sa celý život budem snažiś o to, aby 
bola šśastná. No nemohol som si spomenúś ani na 
jediné slovo a sedel som tam ako hlupák, èo nemá 
jazyk. Na moje zdesenie som nakoniec vyhàkol vetu: 
„Rose, ja viem, že Boh chce, aby sme boli spolu.“
     Na môj úžas sa jej žiariace hnedé oèi zaliali sl-
zami. „Demos,“ zašepkala, „celý život som sa mod-
lila, aby toto boli prvé slová od muža, za ktorého sa 
vydám.“
 A èo robí týchto ¾udí „najšśastnejšími“? Nie sú to 
iba obrovské stáda, farmy, majetky, ale sila viery, za 
ktorú sa cítia zodpovední. Zvnútra sú vedení šíriś ju 
a deliś sa so svojím najväèším bohatstvom. 
     Ak máš, milý èitate¾, záujem viac sa dozvedieś 
o Demosovi Shakarianovi a spoloèenstve, ktoré za-
ložil, urèite siahni po tejto knihe. Preèítaš ju na jeden 
dych a spoznáš, ako možno prijaś výzvy Ducha Svä-
tého nielen v kostole, ale aj na poli medzi kukuricou. 
Ako dobre predaś mlyn, keï klesá jeho cena, ako 
nájsś stratené diamantové hodinky, ako sa dá absol-
útne strápniś, aby sa uvo¾nila Božia moc a obrátila 
všetko naruby. Skrátka, knižka plná adrenalínu a na-
pätia až po vašu závereènú otázku: „Je toto všetko 
naozaj možné?“

V recenzii  -   http://www.kumran.sk/najstastnejsi-
ludia-na-zemi-p-12960.html  -  sa píše:
 „Demos založil Medzinárodné združenie obchodní-
kov plného evanjelia, ktoré si Boh použil na zme-
nené životy a povzbudenie mnohých ¾udí. Práca 
Združenia stojí na myšlienke, že farmár najlepšie 
rozumie farmárovi, a tak sa spoloène delia o zážitky 
a vzájomne si svedèia ako Boh koná v ich životoch. 
A preèo najšśastnejší ¾udia na zemi? Najšśastnejší sú 
tí, ktorí majú vo svojom živote Boha.“ 

sr. Anežka de ND - Alžbeta Žatková

Príbeh Narodenia Pána v obrazoch

Obal knihy a Demos Shakarian - foto z internetu

Narodenie Ježiša Krista. 
Geertgen tot Sin Jans (+1490)
Udivená Panna Mária sleduje zázrak - Božie Die-
śa v jaslièkách v spoloènosti anjelov, Jozefa, ale 
aj vola a somára; v pozadí anjel zvestuje pastie-
rom narodenie Spasite¾a.

Zvestovanie - archanjel Gabriel.
Jan van Eyck, Gentský oltár,
Katedrála sv. Bavona, 1432, olej na dreve.
„V šiestom mesiaci poslal boh anjela Gabriela do 
galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k pan-
ne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom 
Jozef. A meno Panny bolo Mária.“ Lk 1,26-27
„Buï pozdravená, milosśou obdarená,
Pán s tebou!“ Lk 1,28
„Ajh¾a, poèneš, porodíš syna a dáš mu meno Je-
žiš.“ Lk 1,32
„Nech sa mi stane pod¾a tvojho slova.“  Lk 1,37
„I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula 
ho do plienok a uložila do jasie¾, lebo pre nich 
nebolo miesta v hostinci.“ Lk 2,7

Klaòanie troch krá¾ov.
Slávnostné chvíle príchodu mudrcov z Východu.

Rogier van der Weyden, centrálna èasś ol-
tárneho triptychu sv. Columba, cca 1455; 
Alte Pinakothek, Mníchov. 
„Keï sa za èias krá¾a Herodesa v judskom Bet-
leheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema má-
govia od východu a pýtali sa: Kde je ten novoro-
dený židovský krá¾? Videli sme jeho hviezdu na 
východe a prišli sme sa mu pokloniś.“ Mt 2, 1-2

Madona s dieśaśom.
Všedný výjav z každodenného života, typický pre 
umelcov severu. 

Gerard David (1460 - 13. 8. 1523),
holandský maliar a iluminátor. 
Svätá rodina sa vrátila z Betlehema domov do 
Nazareta. 

„Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti a Božia 
milosś bola na òom.“  Lk 2,40

(b)
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 Drevená plastika madony v nadživot-
nej ve¾kosti z oltára hradnej kaplnky patrí 
k vrcholným dielam stredoeurópskeho 
gotického výtvarného umenia konca 14. 
storoèia. Pravdepodobne súvisí s mado-
nou z Linca a bola vyhotovená v Tirolsku 
(1), v okolí Salzburgu. Dnes sa nachád-
za v kostole v Koryèanoch pri Uhorskom 
Hradišti na Morave.
 Madona, vysoká 185 cm a vyrezaná 
z limbového dreva, je statická, iba mier-
ne esovito prehnutá, śažisko je na pra-
vej nohe, ¾avá je mierne dvihnutá pod 
nariaseným rúchom, ktoré vpredu padá 
v miskovitých záhyboch v tvare písmena 
ypsilon. Madona drží v náruèí nahé die-
śa opierajúce sa o jej pravé plece, ktoré 
v ¾avej ruke držalo vtáèika (zostali len tri 
pazúriky) a pôvodne malo jemné prsten-
ce vlasov, ktoré pri neskoršom osádzaní 
korún odstránili (rovnako odstránili malú 
drevenú korunu z hlavy madony a osadi-
li ozdobnú zlatú). Madona bola viackrát 
polychromovaná a opravovaná (2),  po-
sledný reštaurátor Josef Bartl odstránil 
všetky vrstvy až po gotickú. Madona 
má èierne vlasy ukryté pod padajúcim 
závojom so zlatým lemovaním, korunka 
a spodná èasś rúcha sú zlaté, závoj biely 
a rúcho modré.
 Madona sa dostala do Beckova pro-
stredníctvom Stibora zo Stoboríc a jeho 
zbožnej manželky Dobrochny (3) po 

roku 1388, keï mu cisár Žigmund daroval hrad Beckov s pri¾ahlými obcami. 
Najskôr bola osadená na hlavnom oltári románskeho kostola v Novom Meste 
nad Váhom a po dostavaní hradnej kaplnky ju preniesli na hrad. 
Krásna socha Panny Márie s dieśaśom sa tešila ve¾kej úcte. Prepošt Ján Lukáš 
Ïorïoviè zachoval, že Stibor a jeho žena Dobrochna madone vïaèili za narode-
nie mužského potomka. Na hrade bola do roku 1431, kedy ju Stibor ml. odká-
zal novomestskému kostolu Narodenia Panny Márie (ovenèenú drahokamami), 
ktorý v rokoch 1414-23 prestavali v gotickom slohu. Niekedy pred rokom 1464 
sa opäś vrátila na Beckovský hrad, pretože kláštor augustiniánov  znièili husiti 
(4). Koniec 16. storoèia, obdobie reformácie na Slovensku, poznaèilo aj ïalšie 
osudy sochy. Ladislav Bánffy (1520-1583), majite¾ hradu, sa prihlásil k reformá-
cii a dal odstrániś  madonu, ako aj ostatné sakrálne predmety súvisiace s kato-
líckou vierou. Údajne istý èas bola na povale, dokonca aj v potoku (?), odkia¾ 
ju zachránila Anna Bánffy, jeho dcéra (5) a katolíèka, ktorá sa vydala za grófa 
Gabriela Majlátha (6) a sochu vzala k sebe na hrad Cimburk v roku 1595. Od 
roku 1664 sa nachádza v kostole sv. Vavrinca v Koryèanech. 
¼udia pokladali Pannu Máriu koryèanskú za zázraènú, zo 17. storoèia sa zacho-
vali výpovede mnohých veriacich, ktorým pomohla (7). 
Putovanie Madony z Beckova cez Nové Mesto nad Váhom do Koryèan
Po 1388 do 1431 - v kaplnke na Beckovskom hrade; od 1431 - do 1449 až 
1464 (?) - v novomestskom kostole (prestavba 1414-1423); po 1449 do Bec-
kova (1464 už bola v Beckove) do 1595 - Beckovský hrad alebo kostol; 1560 
- reformácia v Beckove; 1560 - 1595 vyhodená z kostola, na povale, v potoku; 
po 1570 / 1595 - 1664 v zámku Koryèany / hrad Cimburk 1664 (1595) - kostol 
sv. Vavrinca v Koryèanoch až podnes.
 Z týchto údajov je zrejmé, že osud Beckovskej madony sa doposia¾ nepo-
darilo úplne zmapovaś. Možno sa podarí èasom vniesś viacej svetla do niekto-

rých sporných období štúdiom dobových 
prameòov, kroník èi listín.
Ako vznikla madona, ktorá sa nachádza 
v prepoštskom kostole v Novom Meste 
nad Váhom?
Trnavský farár Mikuláš Monoszlay okolo 
roku 1570 pátral po madone, ale nezís-
kal ju, tak vo Viedni objednal jej kópiu. 
Sochu urobili spamäti, takže sa nevyrov-
nala originálu. Nejaký èas bola v Trnave 
v dóme sv. Mikuláša na boènom oltári 
a v roku 1638 ju dal prepošt premiest-
niś do novomestského kostola na hlavný 
oltár. Neskoršie ju dali na boèný oltár - je 
to ztv. Èierna Madona.  V roku 1669 sa 
zase novomestský prepošt Jakub Haško 
snažil získaś už známu koryèanskú zá-
zraènú madonu. Neuspel, tak dal zho-
toviś vo¾nú kópiu, ktorá dodnes stojí na 
hlavnom oltári kostola.
V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste 

nad Váhom je vystavená jedna z dvoch kópií sochy  Panny Márie koryèanskej, 
ktoré vznikli v roku 1995 pri príležitosti 300. výroèia úmrtia prepošta Jakuba a 
druhá kópia je vystavená v priestoroch novomestského farského úradu. 

Dana Badžgoòová
Literatúra:
1. Mária Kodoòová, Štefánia Tóthová: Hrad Beckov. Výsledky výskumu národ-
nej kultúrnej pamiatky. Pamiatkový ústav Bratislava, 1995; s. 91-94); uvádza: 
J. Csemegy,   (kamenári z Beckova pracovali na hlavnom kostole v Budíne, ale 
tympanón z Beckova je kvalitnejší);
2. Silvia Paulusová, Kultúrne dedièstvo Beckova. In: Beckov I. WillArt Nové 
Mesto nad Váhom 2006;
3. Daniela Dvoøáková, Rytier a jeho krá¾. RAK a Veda, Budmerice Bratislava 
2010, 2.vydanie; s 443;
4. Karel Sedlaøík, Koryèanské pamìtihodnosti. In: Koryèanský zpravodaj I. 
2002,  str. 3:                  
5. Zuzana Ševèíková, Koryèanská madona z Beckova. Zachránená socha. HR 
1997, è. 6, s. 22-23;
6. Silvia Paulusová, Architektonické pamiatky mesta. In: Jozef Karlík, Nové 
Mesto nad Váhom 2010, s. 334-346.
Poznámky: 
1. Madona pochádza z Tirolska (materiál, podoba Ježiška, riasenie rúcha), 
možný je aj vplyv parléøovskej školy (uzavretá statická forma). Socha vznik-
la rýchlo, drevo dostatoène nevyschlo, farby za zaèali olupovaś. Socha bola 
opravovaná lipovým drevom (dôkaz prenosu do iného prostredia - aj madona 
z Lomnièky bola z limbového dreva, ktoré u nás praskalo vplyvom vlhkosti).                                                                  
2. Prvá známa oprava bola v roku 1631 na hrade Cimburk (dvaja maliari jej 
nama¾ovali rúcho); korunu už mala v prvej polovici 16. storoèia, lebo pod¾a nej 
vznikla kópia v Novom Meste nad Váhom. Gabriel Horecký v druhej polovici 17. 
storoèia dal urobiś strieborné zlátené korunky pre madonu a dieśatko; poèas 1. 
svetovej vojny ich vzali do zberu drahých kovov; po vojne urobili kópie z bronzu, 
ktoré postriebrili; po renovácii interiéru kostola bol soche vrátený jej pôvodne 
gotický štýl, týmto zásahom vzh¾ad sochy ve¾mi získal. V roku 1708 dedièka 
Majlátová odkázala na korunu madone všetky svoje drahokamy; roku 1967 ma-
donu reštauroval Josef Bartl z Brna, získala pôvodnú gotickú podobu.                                                         
3. Dobrochna žila do roku 1421 na Beckove; 1420 mala v držbe so synom aj 
Oravský hrad; v roku 1431 už bola màtva. 16.7.1388 vydal cisár Žigmund vo 
Zvolene darovaciu listinu Stiborovi a jeho bratom (ak zomrie bez potomkov); 
neskôr vydal druhú listinu, ktorou dovolil darovaś Stiborovi Beckovský hrad man-
želke; opätovné potvrdenie listiny v roku 1406 cisárom pre Dobrochnu.  
4. Bolo to zrejme po tom, èo pápež Mikuláš V. (1397 - 1455), pápež od 
6.3.1447, povolil 3.1.1449 augustiniánom z Nového Mesta nad Váhom pres-
śahovaś sa pred útokmi husitov do Beckova, ktorý bol chránený hradbami na 
rozdiel od Mesta. in : Pamätná kniha obce Beckov z rokov 1939-1947, s. 591-
596. Augustiniáni sa vrátili do Nového Mesta po roku 1515.
5. Pozri: Ján Lukaèka, Š¾achtické rody žijúce v Beckove, s. 137.In: Beckov I. 
WillArt Nové Mesto nad Váhom 2006;
6. www.farnostkorycany.cz : Po  r. 1526 se socha vrátila opìt na Beckov, od-
kud ji po r. 1570 Anna Banffyová, provdaná za majitele Cimburku z Koryèan, pøi-
vezla do Koryèan a vystavila veøejné úctì. Madona, vyzdobená v dobì baroka 
korunkami a šaty, stala se cílem èetných poutí z Moravy a Slovenska.
7. Mária Josefa Münchová z Bellinghasu dala v Brne roku 1799 vytlaèiś èeský 
preklad  latinského textu od Františka Horeckého z Horky (1665) - vnuk Anny 
Majlátovej, rod. Bánffy - ktorý svedèil o zázrakoch, ktoré madona spôsobova-
la „Krátka zpráva o zázracích a obraze neb státui nejsv. Panny Marie, která 
v Koryèanech blíz Hradištì v Moravì z Uher pøenesena pobožnì se ctí“. Pri 
generálnej biskupskej vizitácii v roku 1625 sa prihlásilo ve¾a ¾udí, ktorým socha 
údajne pomohla. 26.4.1638 svedèil aj dediè po Anne Majlátovej. V knižke sú 
dve podoby madony - drevorezba a medirytina v odeve z 18. storoèia.

MADONA Z BECKOVA
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Milí priatelia,
 ve¾mi si cením to, že sa vám môžem prihovo-
riś ako duchovná pastierka. Ale nie moje slová sú 
podstatné. Dôležité je hlavne Slovo Božie, ktoré 
nám prináša Písmo Sväté, Biblia. 
 Spomenula som zhon adventných dní. Aj vy 
máte dojem, že sa na vás nieèo valí, že je toho 
na vás primnoho? Predsavzali ste si, že tento rok 
si adventné dni a Vianoce užijete inak ako v mi-
nulom roku? Predsavzali ste si, že tieto Vianoce 
budú úplne iné, krajšie a pokojnejšie? A tak si 
veci riadne plánujete a snažíte sa všetko dôsled-
ne plniś. Aj darèeky ste zabezpeèili už v predsti-
hu... Aj napeèené už je... Aj upratané by bolo. 
Staèí navariś a dokonèiś posledné náležitosti 
a môže nastaś slávnostný okamih. V tomto roku 
ste si povedali, že vás niè a nikto nevytoèí a že ani 
vy sa na nikoho nenahneváte. Že si užijete pokoj 
a budete ho dávaś. Vianoce ako z rozprávky!
 A viete, že je možné maś také nádherné Via-
noce?! Vyžaduje to však neuverite¾né nasadenie. 
Treba zapojiś celého èloveka. Treba sa vnútorne 
vzoprieś a treba v sebe zaprieś ve¾a zlého, všetko 
sebectvo, hnev, krik, akýko¾vek nepokoj. A po-
tom to pôjde! Prajem vám, aby sa vám to podarilo. 
 Ale ak ste si pri èítaní pomysleli, že sa to nedá 
- byś úplne perfektný a dokonalý, že sme predsa 
len ¾udia a nie sme prirodzene ochotní k dobré-
mu, tak máte pravdu. Èlovek by musel vynaložiś 
obrovské úsilie, aby bol aspoò trošku lepší, dob-
rý a aj tak by nedosiahol úplnú dobrotu a dokona-
losś, ideálny stav.
 A práve o tom sú Vianoce. Vianoce vyjadrujú 
to, že veèný Boh vstúpil do sveta, vstúpil do ¾ud-
skej biedy, do našej „zlej“ doby, do nášho nepo-
koja, zhonu, chaosu, zloby... Pán Boh v Pánovi 
Ježišovi Kristovi vstúpil do sveta, aby nás nau-
èil, že to má zmysel byś lepším - a On sám nám 
v tom chce pomáhaś. Uèí nás vo svojom Slove, 
aby sme zapreli seba samých a nasledovali Jeho 
príklad. On je Tým dobrým Pastierom, láskavým 
Vodcom a Svetlom, ktorý má dostatok trpezlivos-
ti, pokoja, lásky a ïalších dobrých darov, ktorými 
nás chce obdariś, aby sme v snahe a v túžbe po 
krajšom živote, po krajších Vianociach, neboli 

v tom sami, aby sme sa nenamáhali beznádejne. 
S Ním je všetko iné. S Ním sú ¾ahšie aj temné 
obdobia života, s Ním sa ¾ahšie prenášajú skúšky 
a śažkosti všedných dní. On je Svetlo do problé-
mov dnešnej doby aj do ¾udského života.
 A teda, ak nevládzete a bojíte sa, že sa zrú-
tite, zrúśte sa do Božej náruèe! Kto iný ako Pán 
Boh skrze Pána Ježiša Krista má množstvo mož-
ností vám pomôcś?! Ak nevládzete teraz alebo 
inokedy v roku, Pán Ježiš Kristus Vám ponúka 
svoju pomoc. Staèí sa iba zaprieś a nasledovaś 
Ho. Žiś tak, ako žil On a ako nám o tom podávajú 
svedectvo evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján 
alebo aj apoštolovia Pavel, Peter, Ján, Jakub. Ak 
nebudete vládaś a príde vám prislabá ¾udská sila, 
námaha a úsilie, zrúśte sa do Božej náruèe! Pán 
Boh aj cez cirkev, aj cez váš cirkevný zbor vám 
chce pomôcś. Nielen na Vianoce, ale po celý rok! 
 Nezabudnite si pri tom zhone a pri tej ve¾kej 
túžbe po tichých a pokojných Vianociach darovaś 
nieèo zo seba. Darujte si navzájom èas. Urobte si 
èas na svojho manžela (manželku), na svoje deti, 
svojich rodièov, svojich súrodencov, svojich pria-
te¾ov. Otvorte svoj èas Pánu Bohu. Tak zmizne 
zhon, hektickosś, a príde pokoj, porozumenie, 
radosś. Tak prežijete pravé sviatky.
 A tak aj v tom budúcom roku, ktorý budeme 
onedlho vítaś, vám prajeme, aby ste si urobili vo 
svojom harmonograme pevné miesto a našli èas 
(ktorý budete dôsledne dodržiavaś) pre Pána 
Boha. A tie budúce Vianoce budú zaruèene po-
kojnejšie a požehnanejšie, lebo do nich necháte 
vstúpiś živého Boha, ktorého ste pozvali, otvorili 
Mu dvere svojho srdca, odovzdali Mu všetky tem-
né veci. Nech vás sprevádza v tom novom roku 
2014 Božie slovo, ktoré je heslom pre nový rok: 
Ale mòa blaží Božia blízkosś. V Hospodinovi Pá-
novi mám svoje útoèisko ... Žalm 73, 28.
 Prajeme vám, aby všetko temné z vášho živo-
ta zmizlo a pravé svetlo lásky Ježiša Krista prežia-
rilo vaše dni aj v týchto ne¾ahkých èasoch.
Amen - nech sa stane.
 Vaša zborová farárka Monika Cipciarová 

s rodinou

Redakèná poznámka
Vianoèný príspevok z rímskokatolíckej farnosti 
v Beckove nám do uzávierky tohto èísla nebol 
dodaný. Redakcia BN

VIANOCE 2013

Vianoèná modlitba
 Drahý Pane, v tomto èase dávania a prijíma-
nia ¾ahko prehliadneme dary, ktoré nám dávaš Ty. 
Preto Ti teraz chceme poïakovaś za miesto, kde 
žijeme, za príbytok, odev i jedlo, za všetky dobré 
veci, ktoré nám dávaš každý deò.
 Ïakujeme Ti za ¾udí, ktorých máme okolo 
seba a ktorí nás milujú. Ïakujeme Ti za Tvoju 
prítomnosś, pomoc a posilu v našich trápeniach. 
Ïakujeme Ti za pokoj, ktorý môžeš daś len Ty.
 Najviac Ti však ïakujeme za Tvoj príchod na 
tento svet - že si sa narodil pre našu záchranu 
a naša budúcnosś je tak v Tvojich rukách. A ïa-
kujeme Ti, že si nádejou pre každého èloveka, že 
Tvoja milosś ešte stále trvá. Amen.

Vianoèná báseò
Martin Rázus

Ku Tvojim jasliam pri zbožnom vzdychu
kráèame, Kriste, v mašta¾ku tichú
s pastiermi, èo nad ovcami bdeli,

kým kraj bol smutný, kým kraj bol stmelý -
nad žiar, èo jasá nad Betlehemom

na anjelský chór, èo v svete nemom
prináša radosś pod našu strechu ...

nesený duchom, kráèame v spechu ...
A dôjduc, s vïakou skladáme dlane

u jasie¾ Tvojich, predrahý Pane.

Ach, prijmi nás, biednych, v chudobe svojej, 
ustatým v púti praj sily novej,

nech na nás padne úsmev Tvoj sladký -
poteší otcov, poteší matky,

poteší dietky, mládencov, panny,
chorým bô¾ z¾aví, zahojí rany,

vzdialených chráni v tom tvrdom boji
o chlieb, a doma smútky nech hojí!

Ó, prijmi nás, prijmi - to žiadosś vrúca,
a darom vezmi tie naše srdcia.

buï naším; jak mi Tvoji byś chceme,
prebývaj u nás, jak v Betleheme,

žehnaj nám k práci, v hneve nás bratri,
uè žiś - a žiś tak, ako sa patrí.

By kvitli cirkev, národ, vlasś naša,
z tej lásky, jej žiar márne svet zháša,

z velikej lásky od Hospodina, 
èo dal nám Teba - svojho Syna!
Buï Jemu chvála v nebi i dole

na zemi, mier a ¾ud dobrej vôle!
Amen.

  Služby Božie poèas sviatkov

4. adventná nede¾a 
    8:30  kostol v Beckove
  10:30  modlitebòa v Kálnici (spoveï a Veèera Pánova v rámci)
  14:30  vianoèný koncert Beckovského speváckeho zboru
    v modlitebni v Kálnici

Štedrý veèer     15:00 v modlitebni v Kálnici
       17:00 v kostole v Beckove

1. slávnosś vianoèná   8:30 Beckov 
       10:30 Kálnica

2. slávnosś vianoèná so spoveïou a Veèerou Pánovou
  8:30 Beckov 10:30 Kálnica
14:30 vianoèný koncert Beckovského speváckeho zboru v kostole v Beckove
16:00 vianoèný koncert Miroslava Dudíka v ev. kostole v Trenèianskych Stankovciach

Nede¾a po Vianociach - Služby Božie v obvyklých èasoch

Služby Božie na Závierku starého roka (Silvester)  15:00 Kálnica
                17:00 Beckov
Nový rok 1. 1. 2014 v obvyklých èasoch
podobne aj v Nede¾u po Novom roku a 6. 1. 2014 Zjavenie Krista Pána mudrcom
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 ZDS je Zväz diabetikov Slovenska a združuje diabetikov všetkých vekových 
skupín v základných organizáciách (ZO) v jednotlivých mestách Slovenska. 
 ZDS ZO okresu Nové Mesto nad Váhom vznikla 1.1.2003 odèlenením sa 
od ZO Trenèín a plní edukaènú (školiacu) funkciu pre diabetikov.
 Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické ochorenie, ktorého výskyt celo-
svetovo neustále narastá. Dnes hovoríme o cukrovke ako o epidémii tretieho ti-
sícroèia. V súèasnosti sa poèet diabetikov vo svete odhaduje na 140 miliónov. Na 
Slovensku pod¾a odborných znalostí je evidovaných 400 tisíc diabetikov a tých, 
èo ju majú, ale o tom nevedia je asi 150 tisíc. V okrese Nové Mesto nad Váhom je 
viac ako 3 500 evidovaných diabetikov, no èlenov základnej organizácie je len 62.
Cukrovka je choroba látkovej premeny. Prejavuje sa zvýšením cukru v krvi (hy-
perglykémia)v dôsledku poruchy vyluèovania inzulínu. Pri cukrovke okrem ne-
dostatoènej premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania 
tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Cukrovka je zákerné ochorenie, lebo 
nebolí a ak nie je dobre a v èas lieèená, vznikajú rôzne komplikácie. Zvýše-
né hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Postih-
nutie malých ciev (diabetická mikroangiopatia) sa prejavuje zhoršením zraku, 
poškodením funkcie oblièiek a nervov. Zmeny na ve¾kých cievach (diabetická 
makroangiopatia) zapríèiòujú nedokrvenie konèatín, srdca a mozgu. Následok 
môže byś poškodenie aj oèí, oblièiek, diabetická noha...). Preto diabetik musí 
byś odborne lieèený, k èomu slúžia v Novom Meste nad Váhom dve diabeto-
logické ambulancie pod vedením diabetológov MUDr. N. Ehsana a MUDr. S. 
Vadinovej.          
 O dobrom priebehu ochorenia rozhoduje 85% diabetik, 10% lekár a 5% 
genetika a iné okolnosti. ZO ZDS DIANMV v našom meste má 3-èlenný výbor, 
kontrolóra a pomerne dobrú èinnosś, ktorú vyjadruje plán práce na kalendárny 
rok, ktorý sa odvíja od Ústredia ZDS a našich podmienok. Výbor sa schádza 
1-krát mesaène a èlenská schôdza je 4-krát do roka (marec, jún, september, 
december). Na schôdzach sa robí konkrétna edukaèná èinnosś, lebo vieme, 
že len dobre edukovaný diabetik, ktorý dodržuje pokyny lekára, zdravotných 
sestier, diabetickú diétu, má cukrovku vyrovnanú a nemá komplikácie. U nás sa 
prezentujú firmy vyrábajúce lieky a zdravotné pomôcky pre diabetikov. Poriada-
me aj turistické výlety, športové akcie napr. prebor v kolkoch, ale aj zájazd do 
Podhájskej ako prevenciu diabetickej nohy. 
 Decembrová schôdza slúži nielen na schva¾ovanie dokumentov, ale aj 
na prezentáciu svojich vlastných dia zákuskov v rámci diéty. Uskutoèní sa 
13.12.2013 o 15.00 hodine v Klube dôchodcov na ulici 1. mája v Novom Mes-
te nad Váhom, na ktorú vás pozývame. Dajú sa objednaś odborné èasopisy 
Diabetik a Dia styl. Na schôdzu chodí diabetológ, ktorý vám ochotne odpovie 
na otázky. Ak chcete rozšíriś rady našich èlenov, príïte k nám. Roèné èlenské 
je len 3 eurá. Darina Zajoncová

 Zväz diabetikov Slovenskaje dobrovo¾né obèianske združenie založené v 
roku 1990 v súlade so zákonom o združovaní obèanov. V základných organi-
záciách v jednotlivých mestách Slovenska združuje diabetikov všetkých veko-
vých skupín, rodinných príslušníkov diabetikov, zdravotníkov, rizikové skupiny 
a sympatizantov diabetikov. Poslaním ZDS je chrániś práva diabetikov ako paci-
entov, spotrebite¾ov, obèanov, informovaś o právach a povinnostiach diabetikov, 
edukovaś diabetikov, rodinných príslušníkov diabetikov, ale aj rizikové skupiny. 
Èlenstvo v ZDS môže byś radové, riadne, korešpondenèné a èestné.

Zväz diabetikov Slovenska, ústredie:
Súśažná 18
821 08, Bratislava 2
Slovenská republika

Telefónne kontakty: 0907 847 021, 0903 789 717
E-mailový kontakt:  zds.zds1@gmail.com

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27.4.1990
    pod èíslom: VVS/1-819/1990

Bankové spojenie:    11477787/0900 Slovenská sporite¾òa, a.s. Bratislava
        IÈO: 00641332
        DIÈ: 2021397697

DESAŤ ROKOV ZO ZDS V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Vianoèné menu pre diabetikov

Kapustnica
Potrebujeme: 500 g údeného mäsa, 300 g bravèové-
ho mäsa, 500 g kyslej kapusty, 150 g cibule, bobkový 
list, mleté èierne korenie, nové korenie, majorán, 150 g 
klobásy, mletú èervenú papriku, 2,5 dcl kyslej smotany, 
trocha hrubej múky, so¾.
Postup: Údené a èerstvé bravèové mäso vložíme do 
horúcej vody a uvaríme takmer do mäkka. Potom pri-
dáme pokrájanú kyslú kapustu, nadrobno pokrájanú 
cibu¾u, bobkový list, mleté èierne a nové korenie, majo-
rán a dovaríme. Mäkké mäso vyberieme, pokrájame na 
kocky a vložíme späś do polievky. Klobásu pokrájanú na 
kolieska trochu opražíme, zaprášime mletou èervenou 
paprikou a vložíme do kapustnice. Nakoniec prilejeme 
kyslú smotanu, v ktorej sme rozmiešali trocha múky, 
osolíme a povaríme.

Zemiakový šalát
Potrebujeme: 300 g zemiakov, 100 g kyslých uhoriek, 
50 g cibule, 2 vajcia uvarené na tvrdo, 100 g majonézy, 
50 g horèice, 100 g sterilizovaného hrášku s mrkvou, 
mleté èierne korenie, so¾, zelenú petržlenovú vòaś.
Postup: Uvarené zemiaky v šupke, uhorky, cibu¾u a vaj-
cia uvarené na tvrdo pokrájame na plátky. Cibu¾u sparí-
me trochou nálevu z uhoriek. Majonézu vymiešame 
s horèicou, ml. è. korením a so so¾ou. Pokrájanú zmes 
polejeme vychladnutým cibu¾ovým nálevom, ochutenou 
majonézou a všetko z¾ahka premiešame. Hotový šalát 
môžeme ozdobiś zelenou petržlenovou vòaśou.

Pstruh na mandliach
Potrebujeme: 300 g pstruha, 30 g masla, 20 g opra-
žených mandlí, 0,5 dl sladkej smotany, 1 citrón, so¾, 
kuèeravú petržlenovú vòaś.
Postup: Vypitvané pstruhy umyjeme, posolíme, poprá-

šime múkou. Z každej strany asi 5 minút opekáme na 
masle a potom preložíme na ohriatu misu. Do horúceho 
masla pridáme ošúpané a po dåžke nakrájané mandle 
a pred odstavením z ohòa pridáme smotanu, zmiešame 
s mand¾ami a potom touto omáèkou polejeme pstruhy. 
Napokon ozdobíme.

Mand¾ové trubièky
Potrebujeme: 30 g mandlí, 2 bielka, pod¾a chuti tekuté 
neenergetické sladidlo, 50 g š¾ahaèky, tuk na vymas-
tenie plechu.
Postup: Mandle nadrobno nastrúhame a vmiešame do 
osladeného tuhého snehu z bielkov. Na plech položíme 
tukom vymastený, pomúèený biely papier a vylejeme 
naò cesto, ktoré rozotrieme na tenkú vrstvu a potom 
upeèieme v mierne horúcej rúre. Ešte teplé krájame na 
približne 12-cm pásy, ktoré pomocou varešky skrútime. 
Sformujeme tak trubièky, ktoré po úplnom vychladnutí 
naplníme š¾ahaèkou.

Orechové rezy
Potrebujeme: 1 vajce, 2 lyžice horúcej vody, pod¾a 
chuti tekuté neenergetické sladidlo (asi 10 kvapiek), 20 
g polohrubej múky, na hrot noža prášku do peèiva, 30 g 
vlašských orechov, maslo na vymastenie formy.
Postup: Z vajca osladeného sladidlom vyš¾aháme penu 
za postupného pridávania horúcej vody. Primiešame 
pomleté orechy a preosiatu múku s práškom do pe-
èiva. Cesto vylejeme do maslom vymastenej a múkou 
vysypanej formy a peèieme v mierne rozohriatej rúre. 
Môžeme ozdobiś š¾ahaèkou.

Veterníky
Potrebujeme: 2 dl vody, 60 g oleja, štipka soli, 130 g 
hladkej múky, 3 vajcia
Postup: Vodu, olej a so¾ privedieme do varu. Za stále-
ho miešania pridávame múku. Varíme tak dlho, až kým 

sa cesto neodde¾uje od stien nádoby. Do teplej hmoty 
pridávame za stáleho miešania vajcia. Vymiešame na 
hladké cesto a striekacím vreckom tvarujeme na plech 
vyložený papierom veterníky. Peèieme pri 220oC asi 10 
minút. Potom znížime teplotu na 180oC na 3 až 5 min-
út. Poèas peèenia rúru neotvárame !!!  Cesto by spadlo 
a nedalo by sa použiś.
Krém: 6 dl mlieka, 60 g zlatého klasu, 120 g Sorbitu, 3 
žåtky, 30 g masla, nesladená š¾ahaèka. 
Mlieko, zlatý klas, žåtky a sladidlo zmiešame a uvaríme 
na hustú  hmotu. Necháme vychladnúś. Do vychladnu-
tej hmoty zapracujeme maslo a vymiešame na penu. 
Veterníky po vychladnutí prekrojíme, naplníme krémom 
a vyš¾ahanou nesladenou š¾ahaèkou.

Slané kekse
Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 200 g syra Niva, 
150 g Hery, 2 žåtky, ? prášku do peèiva
Postup: Múku s práškom do peèiva zmiešame s Herou, 
pridáme nastrúhaný syr, žåtka. Všetko spolu zmiešame 
a dáme na 1 hodinu do chladnièky. Cesto rozva¾káme 
asi na 1 cm a vykrajujeme rôzne drobné tvary. Poukla-
dáme na slabo vymastený plech, vrch potrieme rozš¾a-
haným vajcom, ozdobíme kmínom alebo postrúhaným 
syrom alebo sezamovými semienkami a upeèieme.

Chrumkavé rožky
Potrebujeme: 400 g hladkej múky, 250 g Palmarínu, 
150 g bieleho jogurtu, štipka sódy bikarbóny
Postup: Všetky suroviny zmiešame. 
Pripravíme si plnku: Zmiešame 6 PL dia džemu s 2 PL 
kakaa a 2 ÈL hrubej múky. Ak je dia džem hustý, treba 
pridaś 1 PL vody. Cesto rozdelíme na 16 kúskov. Je-
den kúsok rozva¾káme, rozdelíme na 4 èasti. Do každej 
dáme trocha plnky, zatoèíme a dáme na plech vyložený 
papierom, vrch potrieme rozš¾ahaným vajíèkom. Peèie-
me pri teplote 170oC asi 45 minút až do ružova.
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Odhalenia v ruinách
 Ko¾ko tajomných, zaujímavých a vzácnych 
odhalení a nálezov sa skrýva v starých domoch 
našich prastarých predkov. Pri asanácii domèeka 
po starých rodièoch ste urèite aj vy ve¾akrát našli 
na povale èi v komore alebo pivnici èasti starého 
- pre nás teraz starožitného nábytku, rôzne nádo-
by, riad, knihy, zápisky. Do kalendárov si gazdo-
via a gazdiné zapisovali, kedy „podsypali“ sliepku 
- teda dali pod kvoèku vajíèka, aby vysedela kuri-
atka, kedy zaèala hus znášaś vajíèka, kedy bola 
pripustená kravièka, kedy sa otelí - bude maś te-
liatko. Znaèili si aj zárobok z predaných vajíèok, 
mlieka, húsok a iných produktov. Gazdovia zazna-
menávali termíny pri obrábaní záhumienky - kedy 
zasiali, kedy zožali obilie a vymlátili ho a iné  údaje. 
Tak sa môžeme dozvedieś, ako žili naši predkovia, 
ktorí už medzi nami nie sú.
 Nám sa podarilo vo veciach po starých rodi-
èoch objaviś dôkazy o štedrosti ¾udí, ktorí nemali 
peòazí nazvyš, ale keï nasýtili a zaopatrili deti, 
postarali sa o domáce zvieratá, s láskou a vïaène 
obetovali akú - takú sumu ako oferu, príspevok 
pre domáci cirkevný zbor. Z èias, keï bol môj 
starý otec, ¼udovít Kollár, kurátorom v evanjelic-
kom a. v. zbore v Beckove, pochádzajú kovové 
platnièky s menami vïaèných darcov. Z takejto 
zbierky sa pravdepodobne mohli vykonaś práce 
pri oprave kostola asi v období po druhej svetovej 
vojne, keï sa pristavila veža ku kostolu. Je to však 
dôkaz vïaky ochotným darcom, na ktorých zbor 
pamätal a vyhotovením kovových platnièiek s me-
nami chcel nechaś nám - potomkom svedectvo 
o ich štedrosti. DJ

Pani uèite¾ka ¼udmila Dunajèíková spomína:
„I keï som už pre mnohých neznáma èi menej 
známa, požiadala ma pani šéfredaktorka viac-
krát, aby som prispela do vašich novín - zvlášś 
èo sa týka kantorovania. 
Ako som zaèínala? V Kšinnej (1964 - 1972) 
a potom v Beckove. V roku  1964 po odcho-
de kantora, pána Obetka s manželkou do Bra-
tislavy, ktorý ako uèite¾ aj na dôchodku dlhšie 
kantoroval v Kšinnej, som kantorstvo prebrala 
ja. V tom èase bol nedostatok kantorov, lebo 
dôchodcovia odchádzali a mladí uèitelia ne-
smeli hraś v kostole.  
Pán farár Radoš vo „vádzkovom“ príhovore mi 
medzi iným povedal: „Cirkevnému zboru patrí 
nielen sám farár, ale aj farárka.“ Teda po prícho-
de do zboru som so všetko vážnosśou prebrala 
úlohy, ktoré ma ako manželku farára èakali. Pa-
trilo tam aj kantorovanie. Pri prvom hraní by som 
sa bola najradšej prepadla pod zem. Ušla som 
z kostola: „Za organ viac nesadnem!“ Ale na 
prehováranie manžela a niektorých cirkevníkov 
som pokraèovala. Zo zaèiatku som piesne na 
nede¾u cvièila aj celý týždeò po veèeroch - slo-
vom drela som, ba śažšie melódie piesní som si 
prenotovávala do ¾ahšej tóniny. Teda cvièením 
som sa piesne nauèila hraś. Po príchode do 
Beckova ma èakalo tiež sadaś za organ, tu ako 
i v Kálnici predtým hrala pani farárka Vargová. 
Obèas mi pri kantorovaní vypomáhali moje deti, 
lebo nie vždy som mohla byś uvo¾nená z práce, 
a dokia¾ boli doma, tak vždy pri výroèných svi-
atkoch. Naše pôsobenie v tunajšom zbore bolo 
v rokoch 1972 až 1990, èiže 19 rokov. S Bo-
žou pomocou konali sme duchovnú službu nie-
len k viere cirkevného zboru, ale aj na hmotnom 
povznesení zboru. Všetka èinnosś sledovala 
oslavu Božieho mena. V septembri 1990 do¾a-
hol na manžela śažký kríž, skúška viery - lieèe-
nie v Bratislave. Vrchnosś a niektorí presbyteri 
mi zopakovali, aby manžel napísal prehlásenie, 
že do Beckova viac nenastúpi. Požiadavke sme 
neodkladne vyhoveli, aby sme umožnili nové-
mu farárovi s manželkou zaujaś èím skôr miesto 
v zbore. I kantorku už mali... Nebolo to pre nás 
¾ahké. Tak sme sa odsśahovali do Bziniec do 
opraveného rodièovského domu. Manžel po-
tom zastupoval, kde bolo treba. V roku 1993 
bol ustanovený do Dolného Srnia. Stavba no-
vej fary bola už zaèatá a jej posviacka bola 
13.9.1998 a 31.12.1998 sme zo Srnia odišli. 
I tam som kantorovala. 
Keïže èoskoro sú tu Vianoce, zamyslime sa, 
že príèinou pravej vianoènej radosti je Spasite¾, 
Kristus Pán, narodený v tichej svätej noci v ma-
lom judskom Betleheme z Márie Panny. Nech 
túto radosś prežívame všetci spolu. Zo srdca že-
lám všetkým požehnané Vianoce zemské a raz 
i tie nebeské, veèné!“
 ¼udmila Dunajèíková, rod. Michalcová sa 
narodila 29. 8. 1930 v Lubine v osade u Ruba-
ninských, kam sa prisśahoval jej prastarý otec 
ešte v polovici 19. storoèia a oženil sa s An-
nou Rubaninskou. Jej rodièia, Rudolf a Anna, 
rod. Hrabovská, mali štyri deti, z ktorých dve 
staršie umreli a zostali im dcéra ¼udmila a syn 
Ivan. Rodièia boli ro¾níci a neskôr èlenovia JRD. 
Pri konfirmácii v roku 1944 jej otec povedal: 
„Drž sa toho, èo budeš dnes s¾ubovaś, modli 
sa a pracuj!“ Po skonèení meštianky v Starej 
Turej študovala na Uèite¾skej akadémii v Mod-
re. Poèas štúdia v 1. roèníku v roku 1946 jej 
umrela mamièka. Po maturite v roku 1949 sa 
zamestnala v Senici na 8-roènej strednej škole. 
Svadbu mala v tichosti v Lubine 17. 10. 1953, 
jej vyvoleným sa stal vtedy vojak Milan Dunaj-
èík, inak evanjelický farár od októbra 1951. 

V roku 1955 odišla zo Senice, lebo manžel 
nastúpil ako farár na Budinú - z mesta prišli do 
zapadnutej dediny, kde nebolo 7 rokov farára. 
Prali v potoku pol hodiny chôdze, vodu śahali 
zo studne a svietili v petrolejke v kostole aj na 
fare. Požiadala o miesto uèite¾ky v Luèenci, ale 
keïže bola manželkou farára, prácu nedosta-
la, aj keï uèite¾ku potrebovali. V roku 1956 sa 
im narodil syn Peter a o dva roky dcérka Da-
niela, ktorá však zomrela ako trojmesaèná. Od 
1.12.1958 sa zamestnala ako vedúca závodnej 
kuchyne a bufetu v Jednote ¼SD v Tuhári - Lom, 
kde pracovala len rok, pretože manžel bol pre-
ložený od 1. 1. 1960 do Kšinnej. Tam ich èaka-
la stavba fary i ve¾ká oprava kostola a narodila 
sa im dcérka Viera (1961). Do práce vo farnosti 
sa musela zapájaś i farárka, a to nielen hrou na 
organ v kostole. Na èas šla zastupovaś do ma-
terskej školy na uvo¾nené miesto uèite¾ky. Od 
1.1.1972 bol Milan Dunajèík preložený do Bec-
kova a jeho manželka dostala možnosś pracovaś 
v školskej družine pri II. ZDŠ v Novom Meste 
nad Váhom, ale len do 30. 6. 1972, hoci ONV-
OŠ Topo¾èany ju odporúèal na trvalé miesto, 
ale Trenèín mal inú mienku. Prihlásila dcéru na 
vyuèovanie náboženstva, a tak jej oznámili, že 
nemôže ïalej vykonávaś pedagogickú èinnosś. 
Až v marci 1973 dostala brigádnickú prácu 
v Strojstave, potom od 1. 11. 1973 pracovala 
v Technických službách v Novom Meste nad 
Váhom a v roku 1976 ju prijali do JRD Kálnica 
- Beckov, kde pracovala až do penzie. Z Bec-
kova odišli koncom roka 1990 do Bziniec pod 
Javorinou a pán farár Dunajèík do konca roka 
1998 zastupoval v Dolnom Srní a pomáhal so 
stavbou fary. Krásny, ale śažký spoloèný život 
skonèil smrśou manžela 23. 10. 2000. ¼udmila 
Dunajèíková v súèasnosti žije v Bratislave.

Dana Badžgoòová

¼udmila Dunajèíková na fotografii Renáty Benko 
poèas osláv 800. výroèia prvej písomnej zmien-
ky o našej obci v r. 2008 so súèasnou p. farár-
kou Monikou Cipciarovou. 

Spomienky kantorky beckovského cirkevného zboru

Rúcho na oltár z vïaènosti

 Pred deväśdesiatimi rokmi sa rodièom 
z śažkej choroby vylieèila prvorodené dcérka 
Olinka. Bolo to dva roky od straty jej dvojiè-
ky - Irenky, ktorá zomrela krátko po narode-
ní. Šarlach - postrach ve¾kých, hlavne detí, 
niekedy naozaj pripravil o život aj vytúžené 
a doslova vymodlené ratolesti. Veriaci rodièia, 
ktorí si poèas choroby dcérky v modlitbách 
snažili vyprosiś od Pána Boha jej uzdravenie, 
boli nesmierne radi postupnému zlepšovaniu 
jej zdravotného stavu a nakoniec úplnému vy-
lieèeniu. Aj keï prác okolo domu, zvierat, rolí 
bolo habadej, predsa si šśastná mamièka Júlia 
Kollárová našla èas a po veèeroch, pri petro-
lejovej lampe, vyšila do Vianoc rúcho na oltár 
do evanjelického Chrámu Božieho v Becko-
ve. Vtedy bol oltár ešte drevený. Po postavení 
a vysvätení modlitebne v Kálnici v roku 1946 
bol tam premiestnený. V Beckove cirkevníci 
dali zhotoviś nový oltár z mramoru. Na òom bý-
valo toto vyšívané rúcho prestreté až kým sa 
nepreboril a spadol naò strop  v roku 1969. 
Sestra kostolníèka chcela vrátiś takto po-
škodené, už nefunkèné (možno) rúcho dar-
kyni. Tá však so slovami „èo patrilo kostolu, 
nech tam zostane, nedala som doòho ozdo-
bu, ale spomienku na moje vyslyšané modlit-
by“ vrátila ho späś. Odvtedy bolo poškodené 
rúcho uložené na fare až do jej rekonštrukcie. 
Od tých èias stopa po òom konèí.

 PS: Uzdravená bola moja mamièka, vïaè-
ná pani moja babièka.  

Ing. Darina Jarábková
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   Listujete niekedy v kuchárskych kni-
hách? Úžasné nieèo! Zvlášś knihy o pe-
èení koláèov a zákuskov, plné ve¾kých 
farebných fotiek, na ktorých tak výborne 
vyzerá aj kôpka rozsypanej múky, alebo 
vo¾ne pohodená formièka a orechové 
škrupinky, èo by v reálnej kuchyni vyze-
ralo ako neporiadok. Názvy znejú láka-
vo a vznešene, a keï je k nim pripísané 
nieèo ako - pochádzajúce z južného 
Francúzska alebo tradièná toskánska 
pochúśka, èlovek nemôže odlepiś oèi 
od receptu rozpísaného ved¾a. Èíta ho 
znova a znova a s¾ubuje si, že len èo 
na to bude èas a príležitosś, toto jed-
noducho musí skúsiś! No a kedy má 
takýto èlovek najlepšiu príležitosś na 
takéto dobrodružstvo? Jasné, že na 
Vianoce! Ak sa to podarí, tak èlovek 
ohúri svoju rodinu aj všetky vianoèné 
návštevy a nechá sa do neba vychváliś 
a vyprosovaś o recept a so skromným 
úsmevom môže donekoneèna tvrdiś, 
že to nie niè nároèné, zvládol to „¾a-
vou zadnou“ aj keby to nebodaj nebolo 
celkom tak a èlovek sa trošku potrápil 
a kuchyòu rozbombardoval a po osta-
ných èlenoch domácnosti hystericky zi-
apal, aby nezavadzali a èomu všetkému 
sú na vine...(toto samozrejme nemám 
z vlastnej skúsenosti!). No, ak sa nepo-
darí, ešte vždy to môžeme celé nalámaś 
do misky pridáme horúcu kávu, trochu 
rumu, vytvarujeme gu¾ky, do vnútra sa 
šupne višòa, celé sa to obalí v kokose 
alebo pomletých orechoch a v papie-
rových košíèkoch priradí k ostatným 
vianoèným zákuskom... Èasu je tiež 
dosś - veï ako som niekde èítala: „Na 
Vianoce peèieme už v novembri“! Tak-
že, ak si èlovek pripraví dobrý èasový 
plán, vyberie super recept (no èo sa 
budeme trocháriś, v nejakom inom, ale 
tiež múdrom èasopise písali, že na svi-
atky sa patrí aspoò sedem druhov zá-
kuskov, takže vyberieme hneï nieko¾ko 
exotických receptov, nech je zábava), 
vèas nakúpi všetky ingrediencie, tak to 
musí vyjsś! 
   Najprv sa napíše zoznam, napríklad: 
holandské zebrièky, francúzske man-
d¾ové peèivo - magdalénky, talianske 
placky - pangani, švábske figúrky, ši-
balské kolieska, badenské polmesia-
èiky, americké ïumbierniky. No, ani 
sa to nezdá, ale limit siedmich druhov 
je splnený, a keïže je ešte len zaèia-
tok toho novembra, èo písali v tom èa-
sopise, staèí, ak sa zoznam pripne na 
chladnièku a nechá rodine na oèiach 
- nech vidia, na èo sa majú tešiś a aké 
to bude na sviatky pekné celosvetové! 
Keïže magnetky na chladnièke držia aj 
šeky, èo treba zaplatiś, poh¾adnicu od 
synovca a oznámenie o stužkovej od 
netere, preh¾ad vývozu smetí a výkres 
zo škôlky, zoznam vianoèného peèe-
nia sa nájde až siedmeho decembra. 
Teraz treba zaèaś naozaj rýchlo konaś! 
Èlovek vyloží všetky kuchárske knihy, 
aby zistil kde sa recepty k jednotlivým 
zákuskom nachádzajú, pri h¾adaní, sa-
mozrejme, nalistuje zase nejakú peknú 
fotku zaujímavého peèiva, zaèíta sa do 
receptu. Èas beží, už je noc, a treba sa 

na ráno vyspaś - odložíme to na ôsme-
ho decembra. Tentokrát zodpovedne 
h¾adáme len recepty zo zoznamu a zá-
roveò píšeme zoznam ïalší, a to na ná-
kup potrebných potravín. Pri spisovaní 
tohto zoznamu automaticky vypadávajú 
švábske figúrky, lebo nemáme špeciál-
ne drevené vytláèacie formièky, ktoré 
k tomu treba. Na ve¾ký nákup sa ide 
až po výplate, takže okolo dvanásteho 
decembra pri nákupe v bližšie nemeno-
vaných všetkých troch supermarketoch 
v blízkom meste zistíme, že, bohužia¾, 
vypadáva aj francúzske mand¾ové peèi-
vo - magdalénky, lebo nikde nekúpime 
ani len tú jednu polievkovú lyžicu vody 
z pomaranèových kvetov, ktorá ide do 
cesta... Nevadí, ostatné je nakúpené, 
len nejaké tie darèeky ešte chýbajú, to 
sa musí prvé doriešiś! Ešte treba dorie-
šiś neumyté okná, lebo všetky kolegyne 
v robote už umyté majú, aj upratané 
skrine a aj vianoènú výzdobu, samo-
zrejme. Šestnásteho decembra veèer, 
po celodennom upratovaní prichádza 
èas na prvé peèenie, èo malo byś už 
v tom novembri upeèené. Keïže èas 
tlaèí, èlovek zvolí prvý postup peèenia, 
èo ho napadne: pod¾a abecedy, a to 
sú „americké ïumbierniky“. Preèíta-
me recept, èosi sa nám nezdá, znovu 
preèítame a schytíme ochytaný zošit 
s ruène písanými receptami a strašné 
podozrenie sa potvrdí: slávne americ-
ké ïumbierniky sú vlastne normálne 
zázvorníky, len s trošku iným pomerom 
prísad. No, do kelu, pekné zistenie! No, 
niè, cez noc to musí stáś, a to už bude 
sedemnásteho a pred nami ešte celý 
zoznam. Teda nie celý, lebo dva druhy 
sme už vypustili, a tak sa limit siedmych 
asi nesplní. Osemnásteho je jasné, že 
sa isto nesplní a pri peèení zázvorníkov 
mal èlovek radšej použiś osvedèený 
recept a nie vymýš¾aś s americkým... 
Druhé v abecede je B, na rade sú „ba-
denské polmesiaèiky“, èo je tiež pekne 
zradné peèivo, keï sa v recepte až ku 
koncu píše, že na noc odstáś, lebo už 
je dvadsiateho! Holandské zebrièky sú 
vyložene podraz, pretože tmavé a svet-
lé cesto za ten svet nechce spolu držaś, 
ale len každé zvlášś, a tak to vyzerá ako 
sušienky z obchodu. Keby neboli také 
tvrdé, pomeliem ich aspoò na tie gu¾ky 
oba¾ované v kokose... Ukáže sa, že „ši-
balské kolieska“ sú vlastne linecké ko-
lieska. Tu je vidno ako pekne nafotený 
obrázok zákusku èloveka „oblbne“, keï 
ani nespoznáva koláèik, ktorým sa kàmi 
od detstva... Talianske placky - pangani 
bez dlhých prieśahov skonèili ako gu¾ky 
s višòou v papierových košíèkoch. 
 Nuž, iné neostáva, len ráno dvadsi-
ateho tretieho decembra pekne popro-
siś sestru o pár medovníèkov a mamu 
o vanilkové rožteky. A tak budú spolu 
so šibalskými kolieskami, èo sú vlastne 
linecké, nieko¾kými zachránenými zá-
zvorníkmi, èo sa na zaèiatku tvárili ako 
americké a neodmyslite¾nými gu¾kami 
v papierových košíkoch na Vianoce 
napeèené. Aj keï nie žiadne exotické 
a celosvetové, len také obyèajné, kaž-
doroèné...    L. Martišová

O vianoènom peèení... RECEPTY NIELEN NA VIANOCE
Pupáky
Potrebujeme: 1 hrnèek polohrubej múky, 1/2 hrnèeka mlieka, 10 g 
droždia, štipka soli, 1/2 lyžièky kryštálového cukru, na posypanie mletý 
mak, práškový cukor, maslo
Postup: Do vlažného mlieka dáme droždie a cukor a necháme stáś, kým 
droždie nevypláva na povrch. Pridáme trochu soli, preosiatu múku a vy-
pracujeme hladké cesto. Necháme nakysnúś.
Z cesta tvarujeme valèeky s hrúbkou asi 1 - 1,5 cm. Nakrájame na asi 
2-cm kúsky a opäś necháme nakysnúś. Peèieme ich v predhriatej rúre 
cca 20 minút. Pupáky pred podávaním sparíme v teplej vode. Nechá-
me namoèené a obèas premiešame. Poèas namáèania ochutnávame, 
aby sme zistili, èi sú pupáky nasiaknuté celé. Zmäknuté precedíme, po-
sypeme pomletým makom zmiešaným s cukrom a polejeme horúcim 
maslom. Ak pupáky pripravujeme nieko¾ko dní vopred, necháme ich 
uschnúś a skladujeme v uzavretom pohári alebo dóze. Uvedené množ-
stvo staèí na 4 porcie.

Zemiakový šalát so zelerom
Potrebujeme: 300 g zemiakov, 50 g sterilizovaných uhoriek, 50 g oleja
Nálev: 150 g zeleru, 50 g cibule, so¾, ocot, kryštálový cukor, mleté èier-
ne korenie. 
Do vriacej vody pridáme so¾, ocot, mleté èierne korenie, cukor, oèis-
tený zeler pokrájaný na plátky hrubé asi 3 mm a varíme. Keï je zeler 
mäkký, pridáme cibu¾u pokrájanú na kolieska, necháme prejsś varom 
a odstavíme.
Postup: Uvarené zemiaky pokrájame na plátky, zalejeme horúcim ná-
levom, pridáme pokrájané sterilizované uhorky, pokvapkáme olejom, 
z¾ahka premiešame a necháme vychladnúś.

Šalát z cvikle (SP)
Potrebujeme: 300 g cvikle, 1 menší kus zeleru, 3 ks mrkvy, 1-2 ks 
zelených jabåk, 1 citrón
Postup: Všetko postrúhame, ochutíme citrónovou šśavou, pridáme 4 
PL olivového oleja, 1 ÈL práškového cukru a štipku soli. Premiešame 
a necháme odležaś.

Novoroèná kapustnica
Potrebujeme: 300 g kyslej kapusty, sušené huby, 1 lyžièka bravèovej 
masti, 1 lyžièka múky, mletá èervená paprika, rasca, 1 bobkový list, 4 
až 5 zrniek celého èierneho korenia, 2 až 3 zrnká borievok, 1 malá 
cibu¾a, 300 g údenej domácej klobásy, 250 ml kyslej alebo š¾ahaèkovej 
smotany, 1,5 l vody
Postup: Klobásy uvaríme vo vode. Kyslú kapustu pokrájame, vložíme do 
hrnca a zalejeme vodou z klobás. Do kapusty pridáme bobkový list, pár 
zrniek celého èierneho korenia a sušených borievok, trochu rasce, tro-
chu usušených hríbov, prikryjeme a na miernom ohni varíme 40 minút.
Na bravèovej masti osmažíme pokrájanú cibu¾u, pridáme múku a uro-
bíme tmavšiu zápražku, odstavíme z platne a pridáme mletú èervenú 
papriku, rozmiešame, nalejeme trochu studenej vody a roztopenú zá-
pražku vlejeme do vriacej kapusty a varíme ešte 30 minút. Nakoniec 
môžeme priliaś smotanu. Klobásy pokrájame, vložíme do polievky, ohre-
jeme a podávame.

Kokosové štvorce (KJ)
Potrebujeme: 250 g kokosovej múèky, 250 g rastlinného tuku, 1 kon-
zervu sladeného kondenzovaného mlieka, 1 balík tortových oblátok, èo-
koládovú polevu na zdobenie
Postup: Rastlinný tuk rozpustíme, prilejeme kondenzované mlieko a pri-
miešame kokosovú múèku. Asi centimeter hrubú vrstvu ešte teplej hmo-
ty natrieme na polovicu tortových oblátok a prikryjeme druhou èasśou 
oblátok. Mierne zaśažíme. Vychladnuté oblátky pokrájame na štvorce 
a jedným koncom namoèíme do èokoládovej polevy, prípadne ich po-
levou len jemne pofàkame.

Vianoèné rezy (SP)
Potrebujeme: 4 vajcia, 20 dkg práškového cukru, 10 PL vody, 20 dkg 
polohrubej múky, 10 dkg orechov, 1/2 prášku do peèiva
Krém: 20 dl mlieka, 2 PL hladkej múky, 5 žåtkov - uvaríme. 20 dkg masla 
a 20 dkg cukru vymiešame a spojíme s uvarenou kašou.
Sneh: 5 bielkov, 25 dkg kryštálového cukru vyš¾aháme nad parou. Ne-
cháme vychladnúś, natrieme krém a posypeme strúhanou èokoládou.

Medová bábovka (SP)
Potrebujeme: 100 g masla, 100 g orechov, 70 g medu, 50 g cukru, 3 
vajcia, 1 PL rumu, 250 g hladkej múky, 1/2 prášku do peèiva
Postup: Maslo, cukor, med, žåtky vymiešame, pridáme rum, sneh z biel-
kov, múku s práškom do peèiva, orechy. Formu vymastíme a vysypeme 
strúhankou, dáme piecś na 170oC.

Slaná torta (SP)
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 3 vajcia, 200 g sladkej smotany, 200 
g strúhaného syra, 2 PL hladkej múky, 2 ÈL soli, ml. èierne korenie, 
majorán
Postup: Lístkové cesto rozva¾káme, dáme do tortovej formy tak, aby boli 
aj boky vyložené cestom. Potom tam dáme masu, ktorú sme si pripravili 
z vyššie uvedených surovín a na vrch poukladáme suchý salám, na to 
dáme plátky rajèín a všetko dáme zapiecś na 40 minút na 180oC.

Zdroj: Soòa Paulusová, KJ a internet
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 Èas Vianoc... pre jedných èas pokoja, 
lásky a radosti. Pre iných èas bolesti, smútku 
a sklamania. Èlovek prežije v živote všelièo, 
na èo si zachová spomienky. Sú spomienky 
pekné, ku ktorým sa radi vraciame. Ale aj také, 
ktoré nám s odstupom èasu pripadajú ako zlý 
sen. Isté veci nám ich pripomenú, aj keï sa im 
akoko¾vek bránime.
 Predvianoèný zhon, spojený s ukrývaním 
darèekov pre svojich najdrahších, mi zakaž-
dým pripomenie tie Vianoce, kedy som bola tri-
násśroèným dievèatkom, ktoré dovtedy chránili 
pred nástrahami života všetci èlenovia rodiny. 
V ten rok však láskavé ruky babièky navždy 
zmeraveli, brata odvelili na samý koniec Èiech 
plniś si vojenské povinnosti a otec sa takmer zo 
dòa na deò rozhodol žiś inak - bez nás.
 Schovávam novokúpený darèek do ve¾kej 
škatule, v ktorej už naozaj ve¾mi dlho opatrujem 
sivé galoše - darèek od otca, ktorý som nikdy 
nenosila, lebo mi spôsobil to¾ko bô¾u v duši.
 V ten predvianoèný èas som dostala list, 
v ktorom ma otec žiadal, aby som strávila Via-
noce u neho. Vôbec sa mi nechcelo do ve¾ké-
ho mesta a nechaś mamu celkom samotnú. 
Ale ona rozhodla: „Len choï, aj keï tu budem 
sama, ja som doma. Ale on je v ubytovni, med-
zi cudzími. Iste mu dobre padne, keï śa bude 
maś pri sebe.“
 Tak sa aj stalo. Na Štedrý deò ráno ma 
mama posadila do vlaku. Obliekla mi nový ka-
bátik, darèek od nej, ktorý som mala dostaś pod 
stromèek a ktorý mi akoby zázrakom dokázala 
kúpiś zo skromného zárobku. Otec totiž èasto 
„zabúdal“ na finanèné povinnosti voèi mne. Ani 
na stanici ma neèakal, ako s¾úbil v liste. Našla 
som ho v kresle s akýmisi nevábne voòajúci-
mi obkladmi okolo kolien. Zložila som si veci 
a obzerala sa okolo seba - nikde ani vetvièka 
nieèoho zeleného, èo by pripomínalo Vianoce. 
Ponúkla som sa, že pomôžem s prípravou ve-
èere. Ale ukázalo sa, že otec kúpil filé už vypra-
žené a tamh¾a, v tégliku za oknom, je majoné-
zový šalát... a na stole mám darèek. Veï bez 
tých ostatných zbytoèností, ako je stromèek, 
oblátky s medom, orechy... sa pokojne zaobí-
deme. A navyše, on má lámku...
 Prestala som vnímaś jeho slová. Pochopila 
som, že po veèeri nebude s¾úbená prechádzka 
po veèernej Bratislave k Blumentálu, ani roz-
krajovanie jabåèok, ktoré by nám mali prezra-

diś, èo nás na budúci rok èaká. Nebude vôòa 
svieèok ani ihlièia, na ktoré som bola zvyknutá. 
Keï mi smútkom stiahnuté hrdlo povolilo, vy-
dralo sa mi z neho: „Ocko, prosím śa, nehnevaj 
sa, ale u teba som už dnes bola a mama je tiež 
doma sama. Podelím si vás. Posledný vlak mi 
odchádza o necelú hodinu... Tak, šśastlivé Via-
noce, však ti hneï napíšem...“
 Ešte mi stihol medzi dverami podaś previa-
zanú škatu¾u zo stola. Áno, boli v nej tieto galo-
še, ktoré som nikdy nenosila, ale odložila si ich 
ako spomienku na moje prvé smutné Vianoce.
 Za oknami vagóna sa zjavili iba sem-tam 
rozsvietené okná domov našej dediny. Na za-
stávke vystúpil iba jeden železnièiar, ktorému 
skonèila služba a ja. Ulice boli prázdne, zaèal 
poletovaś sneh. Ešte tmavá ulièka, dva domy... 
jeden... vrátka dvora. Natešený Bobík sa mi 
túli k nohám a radostne kòuèí. V dome je tma. 
Samozrejme, veï už je takmer polnoc a ma-
ma urèite spí, uśahaná po celodennej robote 
na družstve, veï prasiatka si žiadajú opateru 
a nakàmenie každý deò, nevynímajúc ani ta-
kéto sviatky. Klopkám. Otvára mi prekvapená 
mama. Zdá sa mi, akoby mala opuchnuté oèi... 
že by plakala? Ale to má hádam preto, že som 
ju práve zobudila zo spánku. Tak, koneène 
som doma! No mama v rozpakoch èosi hovorí 
o nejestvujúcom stromèeku... veèeri... A sku-
toène, uvedomujem si, že kuchyòa je studená, 
dom nevonia ihlièím, kapustnicou, vyprážaným 
kaprom, skrátka - 
Vianocami... Balík 
od otca dopadá na 
diván a ja s plaèom 
za ním. Na utišujú-
ce slová mamy som 
vôbec nedokázala 
reagovaś. Rozchod 
rodièov som si bo-
lestne uvedomila až 
teraz... ešte dlho 
som zúfalo plakala.
Zobudila som sa na 
štekot psa, ktorý 
po dvore naháòal 
sliepky. Bez záujmu 
som vstala a šla sa 
prezliecś. No keï 
som vošla do izby, 
neverila som oèiam. 

Na stole stál malièký síce, ale predsa len - via-
noèný stromèek! Nechápala som ...a mama 
zaśato mlèala, iba jej smutný úsmev mi bol od-
poveïou.
 Prezradila mi to až o ve¾a rokov neskôr, 
keï už otca nebolo medzi živými a ona sede-
la s mojou rodinkou pri štedroveèernom stole: 
keï som vtedy odcestovala za otcom, mama 
rozsekla borovicu pripravenú na ozdobenie 
a vrcholec zaniesla svojej nedávno zosnulej 
matke na hrob. Celý Štedrý veèer presede-
la na cintoríne, lebo si myslela, že zostanem 
u otca celé sviatky. A tak, keï som vysilená od 
plaèu zaspala, pobrala sa v noci na cintorín po 
stromèek, v duchu sa ospravedlòujúc nebohej 
matke, a doma ho rýchlo ozdobila, aby ma tým-
to symbolom aspoò trochu potešila.
 No v tento vianoèný èas aj s láskou spo-
mínam na nebohého manžela, tridsaś s ním 
prežitých rokov a priznám sa neskromne, že 
aj s trochou pýchy. Lebo sme dokázali svojim 
dvom synom nielen uchovaś pekné spomien-
ky na Vianoce strávené s nami - rodièmi, ale 
aj uchrániś ich pred stresom, aký najmä už 
chápajúce deti prežívajú pri rozvode rodièov, aj 
keï tento býva èastokrát skutoène nevyhnutný.

Spomienky svojej krstnej Anny Farskej 
poskytla D. Jarábková

(prevzaté z „Hlas Nového Mesta“ è. 13/1996)

Èas Vianoc, to sú aj spomienky

Vianoèka
 Vianoèka sa spomína už v 16. storoèí ako pletený koláè. V minulosti sa nazývala pleten-
kou, štrúd¾ou, žem¾ou, ale aj štedroveèernicou. Jej výroba nebola jednoduchá. Najskôr ju 
mohli piecś len cechoví pekári. V 18. storoèí ju zaèali ¾udia piecś doma. Vianoèka sa piekla 
len v èase Vianoc. Pri jej príprave sa dodržiavali rôzne zvyky a tradície. Pekárka mala robiś 
cesto v bielej zástere, nemala pri tom rozprávaś, ïalším zvykom bolo zapletanie mince. Na 
štedrý veèer sa nakrájala a kto ju našiel, mal byś zdravý - bohatý - šśastný. Nie každá kuchár-
ka ju vedela upliesś, preto sa zaèala dávaś do formy v tvare vianoèky. Najstaršie pramene 
píšu, že Vianoèka bola darom vrchnosti. Š¾achta si ju posielala s darmi k Vianociam. Ako 
sa menila doba, tak i vianoèka. Zaèala sa piecś i v rodinách na dedinách. Piekli sa rôzne 
ve¾kosti, malé, väèšie. Malú dostal každý v rodine. Tú ve¾kú spoloène dali na štedroveèerný 
stôl.
 Potom bolo zvykom, že sa rozkrájala po veèeri, alebo sa nechala do druhého dòa, 
prípadne do Nového roka. Aj teraz je súèasśou Vianoc a možno pri jej konzumovaní si za-
spomíname na krásne okamihy Vianoc detstva. ¼ubomír Paulus
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 Po štyroch rokoch práce na knihách o Bratislave 
sa historik Pavel Dvoøák vracia k Dejinám Slovenska 
v príbehoch. Ak premýš¾ate nad vhodným vianoèným 
darèekom, na pultoch sú Stopy dávnej minulosti 6. V 
budúcom roku sa na vydanie chystá 7. zväzok tohto 
cyklu. 
 „Slovensko v stredoveku. Èas cudzích krá¾ov“ 
plynulo nadväzuje na predchádzajúce zväzky. Pribli-
žuje obdobie po vymretí dynastie Arpádovcov a ná-
stupu tzv. „cudzích krá¾ov,“ teda krá¾ov z rodu Anjou 
(Karol Róbert a ¼udovít I. Ve¾ký) a Žigmunda Luxem-
burského, ktorí vládli v Uhorsku takmer stopäśdesiat 
rokov. 
 V dejinách Slovenska ide o ve¾mi významné ob-
dobie, napr. vo ve¾kom sa zaèalo s śažbou drahých 
kovov (zlata a striebra) a taktiež medi, èo malo pre 
túto èasś Uhorského krá¾ovstva predovšetkým eko-
nomický, ale i kultúrny význam. Používanie týchto 
kovov malo rovnako ve¾ký vplyv na hospodárstvo 
iných oblastí, napr. Benátok èi Florencie. Jednotlivé 
príbehy sa netýkajúi iba uhorských krá¾ov, ale ve¾ká 
pozornosś je venovaná taktiež dvom výnimoèným po-
stavám stredovekého obdobia. Prvým je Matúš Èák 
Trenèiansky, vplyvná osobnosś prelomu 13. a 14. 
storoèia, a druhým Žigmundov rytier Stibor zo Sti-
boríc, o ktorom vyšla vo Vydavate¾stve Rak ve¾kolepá 
monografia „Rytier a jeho krá¾. Stibor zo Stiboríc a 
Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredove-
kého uhorského š¾achtica s osobitným zrete¾om na 
územie Slovenska“ Daniely Dvoøákovej (2. vydanie 
2010).
Marek Zágora (preklad: Kristína Jurzová)
Celú recenziu nájdete na:
http://www.stavitele-katedral.cz/budmerice-stopy-
davnej-minulosti-6-slovensko-v-stredoveku-cas-cud-
zich-kra%C4%BEov/
Internetová ukážka:
Smrś Žigmunda Luxemburského
 Po Stiborovej smrti pripadol obrovský majetok 
synovi, Stiborovi mladšiemu. Bol to vzdelaný èlovek, 
absolvent Karlovej univerzity. Na jeho dvore sa úra-
dovalo aj po slovensky, vznikla tam najstaršia listina 
napísaná vtedajšou slovenèinou, slovakizovanou 
èeštinou.
 Prvá listina je málo zaujímavá, je to dlžobný úpis, 
ale druhá, napísaná v Skalici 14. apríla 1432, adre-

sovaná starším vojenského tovarišstva v Hodoníne, 
je literárnou lahôdkou.
 „Slyšíme, kterak by Jan z Vrbna, ten zrádce, fa-
lešný, zrádný, bezectný, nešlechetný biednik a samo-
rostlý z kurvy syn, služebníkum našim psal, chtiece 
našej cti utrhnúti, jakožto pes zlý, kterýž by rád èlovì-
ka dobrého pøes plot ukusil a nemóže, takéž on, zra-
div nás falešnì a nešlechetnì o náš zámek, jakožto 
jest v královstvím uherském, polském, v Rakousech 
i v Morawie mnohým dobrým lidem wìdomo...“
 Nie je to ukážka vysokého dvorského štýlu ani 
jemnej diplomacie, no aj tak svedèí o vzdelaní Sti-
bora mladšieho, koniec koncov absolventa Karlovej 
univerzity. Viacerí historici predpokladajú, že spomí-
naný list napísal vlastnoruène, a to je obrovská zme-
na. Gramotnosś nebola v tých èasoch samozrejmos-
śou - ve¾a š¾achticov z najvyšších aristokratických 
rodín sa podpisovalo iba krížikom.
 A práve za Žigmunda sa uhorskí š¾achtici v šir-
šom meradle po prvý raz dostali do západnej Eu-
rópy, do styku s vyspelejším a vyvinutejším prostre-
dím, lebo, žia¾, Uhorské krá¾ovstvo, a teda aj dnešné 
Slovensko, bolo v porovnaní so západnou Európou 
chudobné a zaostalé. Keï sa uhorskí rytieri stretli s 
výkvetom západnej spoloènosti na koncile v Kostni-
ci, museli si uvedomiś svoju zaostalosś a chudobu. 
V západnej Európe už dávno jestvovali rytierske 
romány a kurtoázna lyrika, v Uhorsku, aj to len na 
priamu objednávku, vzniklo iba nieko¾ko kroník. Ne-
bolo èitate¾ov, nebolo pre koho písaś… Až v druhej 
polovici Žigmundovej vlády sa jeho rytieri rozhliadli 
po Európe. Boli s ním v mnohých európskych kraji-
nách, niektorí až v Anglicku, a vtedy došlo k zmene 
v myslení, narástol záujem o vzdelanie, š¾achtici za-
èali svoje deti posielaś na univerzity, obklopovali sa 
luxusnými predmetmi, umeleckými dielami. Hádam 
aj to možno pokladaś za Žigmundov prínos k našim 
dejinám.
 V roku 1434, dvadsaś rokov po smrti otca, Stibor 
mladší neèakane zomrel. Vdovy a siroty to v tých èa-
soch nemali jednoduché, a platilo to aj o Stiborovej 
manželke Dorote a dcére Kataríne. Mladší Stibor za-
nechal testament, ale krá¾ovskí právnici ho spochyb-
nili, bezbranné ženy pripravili o dedièstvo, dokonca 
aj o rodový Beckov. Žigmund sa v tom èase zdržiaval 
prevažne v zahranièí. A slávil svoj vrcholný úspech: 

stal sa novým èeským krá¾om.
 Dlho ním však nebol… Ochorel, a keï pocítil, 
že sa blíži jeho koniec, vybral sa z Prahy na cestu do 
Uhorska, ktoré považoval za svoju vlasś. Ako už vie-
me, nedošiel do cie¾a, zomrel takmer na hraniciach, 
v Znojme. Ale kým sa to stalo, 8. decembra 1437, 
deò pred smrśou, v posledný deò svojho úradu, 
prikázal spísaś listinu, ktorou hrad Beckov daroval 
rytierovi Pavlovi Bánfimu, a to pod podmienkou, že 
sa zosobáši so Stiborovu vnuèkou Katarínou. A tak 
sa Stiborovci na Beckov opäś vrátili. Krá¾ Žigmund 
akoby nechcel odísś na druhý svet s dlžobou voèi 
svojmu rytierovi, aj keï ten už bol dávno màtvy.
 Je to krásny príbeh rytiera a jeho krá¾a, ale, ako 
to už býva, skutoènosś býva nekrásna. Katarína zom-
rela a stiborovská sága sa skonèila. Stibor sa mohol 
staś slovenským krá¾om, a doèkal sa nevïaku.
 Ale to už vieme. Príbehy dávnych èias sa k nám 
vracajú v troskách, nezriedka falošné, nepravdivé, 
skreslené, niekedy s absurdnou pointou. 
 Stopy dávnej minulosti 6. Slovensko v stredove-
ku. Èas cudzích krá¾ov, Vydavate¾stvo Rak, Budme-
rice 2013, 248 strán.

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI 6

 Autorom nasledujúcich múdrych riadkov je Andy Rooney (1), muž, ktorý 
mal dar povedaś ve¾a pár slovami. Berte ich ako dobré rady od priate¾a, o ktoré 
ste požiadali.
Nauèil som sa... 
že najlepšou uèebnicou života je minulosś staršieho èloveka, ako som ja;
že keï si zamilovaný, tak to na tebe vidieś;
že staèí, aby len jeden èlovek povedal: „Cítim sa s tebou dobre,“ aby som sa 
cítil dobre;
že maś v náruèí zaspávajúce dieśa je tým najkrajším pocitom na svete; 
že byś priate¾ský a láskavý je viac ako maś pravdu; 
že nikdy nemôžeš odmietnuś darèek od dieśaśa;
že vždy zostáva ešte možnosś pomodliś sa za niekoho, keï už nemám silu mu 
pomôcś inak; 
že nezáleží, ako si vážený v živote - každý potrebuje priate¾a, ktorý s ním dokáže 
robiś aj hlúposti; 
že všetci potrebujú niekedy držaś v dlani nieèiu ruku a srdce, ktoré im rozumie; 
že malá prechádzka s mojím otcom okolo bloku za letného veèera, keï som bol 
malý, urobila ve¾ké zázraky v okamihu, keï som dospel;
že život je ako kotúè toaletného papiera, èím rýchlejšie sa odvíja, tým skôr sa 
dostaneš ku koncu;
že by sme mali byś radi, keï nám Boh nedáva všetko, o èo žiadame;
že peniaze nedávajú postavenie medzi ¾uïmi;
že práve malé denné udalosti robia život ve¾kolepým;
že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva niekto, kto potrebuje byś 
ocenený a milovaný;
že Pán neuèinil všetko za jeden deò, èo ma núti k zamysleniu, èi by som ja mal;
že ignorovanie skutoènosti nemení skutoènosś ako takú;
že keï plánujem spoloènú cestu s niekým, dávam mu súèasne možnosś, aby 

mi ubližoval;
že láska, nie èas, zahojí všetky rany;
že naj¾ahšia cesta vyrásś ako osobnosś je obklopiś sa ¾uïmi šikovnejšími, ako 
som ja;
že každý, koho stretneš, si zaslúži byś pozdravený s úsmevom;
že nie je niè sladšieho ako spánok s vlastnými deśmi a cítiś ich dych na lícach;
že nikto nie je dokonalý, dokia¾ sa do neho nezamiluješ;
že život je tvrdý - ale ja som tvrdší;
že šance nie sú nikdy stratené - tie, ktoré nevyužiješ, dostane niekto iný;
že ak si naplnený trpkosśou, šśastie zakotví niekde inde;
že by som si želal ešte raz povedaś otcovi, ako ho mám rád skôr ako odišiel;
že každý by mal svoje slová udržiavaś jemné a nežné, pretože zajtra sa k nemu 
môžu vrátiś;
že úsmev je najlepší spôsob, ako zlepšiś svoj vzh¾ad;
že si nemôžem vybraś, ako sa cítim, ale môžem si vybraś, èo s tým urobím;
že keï môj novonarodený vnuk zviera môj prst v jeho malej pästi, som zblázne-
ný do života;
že každý by chcel žiś na vrchole, ale že všetko šśastie a rast sa uskutoèòujú na 
ceste tam;
že najlepšie je dávaś rady len v dvoch prípadoch: pokia¾ si o ne požiadaný alebo 
pri nebezpeèenstve ohrozenia života;
že èím menej èasu musím stráviś prácou, tým viac vecí urobím.

Prajeme vám pohodu a lásku v novom roku 2014! (b)  

Zdroj: internet. Poznámka 1. Andy Rooney (14.1.1919 - 4.11.2011), televízny 
a rozhlasový rozprávaè, v rokoch 1978 až 2011 uvádzal hodinový program 
„A Few Minutes with Andy Rooney“ v CBS News.

VE¼A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 
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Štedroveèerné zvyky
 Na štedrý deò dodnes býva pôst. Traduje sa, že ak ho deti vydržia, uvi-
dia veèer zlaté prasiatko. Ale deti sú neposedné a nedoèkavé, èo bude pod 
stromèekom, a tak neuvidia niè. Dodnes sa v niektorých rodinách tradiène 
raòajkuje vianoèná bábovka alebo makovník èi orechovník. Ježiška z tých 
starších mohol uvidieś len ten, kto celý deò niè nejedol. No takých ¾udí 
nebolo. Celé doobedie sa pripravuje kapustnica a ryba k štedroveèernej 
veèeri. Poobede sa deti pošlú na prechádzku, aby sa ozdobil stromèek 
a chystajú sa darèeky. Prestrelo sa na štedroveèerný stôl. Pod každý tanier 
sa dávalo pár šupiniek z kapra. Mali sa nosiś po celý rok v peòaženke, aby 
v dome boli vždy peniaze. No obèas sa dala aj minca, aby pripomenuli 
Pánbožkovi, èoho v rodine nie je nikdy dosś. Z už zaniknutých zvykov spo-
meniem oblátku - obliala sa medom, aby každému slúžilo zdravie, pridal sa 
oriešok pre dobré myšlienky, strúèik cesnaku, ktorý mal chrániś pred neprí-
jemnými bytosśami. A keï zazvonil ten vianoèný zvonèek, prišli Vianoce a 
rodina zasadla k sviatoènému stolu.
Zväèša otec za vrchstolom preèítal evanjelium o narodení Krista Pána. Po-
tom sa modlilo za seba, rodinu i tých, èo už veèerajú na druhom svete. To 
len Boh vie, ako sa tam varí. ¼ubomír Paulus

ADVENT
Slovo advent pochádza z latinského 
„adventus“ - príchod. Zaèiatky slávenia 
adventu siahajú do 4. storoèia. Vtedy 
zapa¾ovali pred Vianocami 4 alebo 6 
svieèok. Rímsky pápež Gregor Ve¾ký 
(604) rozhodol, že advent sa bude 
sláviś štyri týždne. Symbolom adventu 
je adventný venèek ozdobený štyrmi  
svieèkami, každá predstavuje jednu 
adventnú nede¾u. Tento rok pripadne 
prvá adventná nede¾a na 1. decembra 
a poslednú, štvrtú, zapálime 22. de-
cembra. Obdobie adventu konèí Šted-
rým veèerom. ¼P

ADVENTNÝ VENIEC
Adventný veniec sa v dnešnej podobe  
zaèal používaś až v 19. storoèí. Jeho 
„vynálezcom“ bol v roku 1839 protes-
tantský pastor a uèite¾  Johann Hin-
rich Wichern (21.4.1808 - 7.4.1881) 
v Rauhes Haus (1) v Hamburgu. Na 
ve¾ký drevený kruh osadil 4 biele 
svieèky a 20 malých èervených svie-
èok a každý deò zapálil jednu malú 
a v nede¾u ve¾kú, aby jeho žiaci vedeli, 

ko¾ko èasu zostáva do Vianoc a nemu-
sel každému hovoriś, ko¾ko dní ešte... 
Tento zvyk sa ujal nielen na škole, ale 
aj v protestantskej cirkvi v Nemecku 
a zakrátko ho prijali aj katolíci a stal sa 
všeobecným symbolom adventu. 

 (b)
POZNÁMKA:
Johanna Hinricha Wicherna oznaèujú 
za zakladate¾a Rauhes Haus (1833), 
èo bol dom sociálnych služieb a škola 
v jednom - starali sa o deti, chorých, 
mrzákov a starých. Cirkev, v ktorej pô-
sobil,  patrila k Evanjelikálnemu hnutiu 
a nazýva sa Innere Mission, èo by sa 
dalo preložiś ako Vnútorná misia, v 
angliètine jej hovoria aj Domáca, èo 
vcelku sedí, keïže boli zameraní len 
na pomoc v domovine. KB

Vianoèná pieseò
Nebo otvorené

Nebo otvorené.
Svetlo rozlieva sa zlatým prúdom do tmy.
Neslýchaná krása, sláva, moc, veleba!

Zneje, zuní vzduchom „Halelujah“ z neba.
Nebo otvorené.

Hrôzou srdce chvie sa tej zakliatej zemi.
Zbor anjelský plesá od radosti svätej

a zdraví svet zvesśou: Pokoj ti - odkliatej!
Nebo otvorené.

A spev dia¾ vyzváòa tajuplne, sladko.
Boh sa k ¾udstvu skláòa, v náruè si ho volá:

Poïte, buïte šśastní! Ó, len dobrá vô¾a!
Nebo otvorené.

Z lona èistej Panny prišiel na svet,
prišiel Víśaz vyèkávaný, èo nám krivdu zvalí, 

hriešne strhá putá, peklo žia¾om spáli.
Nebo otvorené. Sláva bohu, sláva!

Prápor Kristov veje, v svätý boj zvoláva.
Podeò si staś treba,

pod ním dosiahneme veènej slávy neba!
O. Bella (Tranoscius, prídavok 5)

ZAMRZLO
 Napadal sneh. Nastalo obdobie zabíjaèiek. Prišiel pán Milan Školár 
a mohlo sa zaèaś.   ¼P

RODINA VERSUS PRÁCA
 Keï zajtra zomriem, spoloènosti, pre ktorú pracujem, to bude možno 
¾úto, ale zajtra, pozajtra alebo najneskôr popozajtra ma nahradí.
Zo dòa na deò. Ale rodina, ktorú tu zanechám, bude cítiś stratu po zvyšok 

života. Stále viac sa zapodievame svojou prácou, miesto toho, aby sme sa 
venovali rodine. 
Vieš, èo znamená slovo RODINA - FAMILY? 
FAMILY = F(ATHER) A(ND) M(OTHER), I L(OVE) Y(OU)! 
RODINA = Tato a mama, milujem Vás.   internet

Vianoèné vinše
Ja som malý vinšovníèek
Krista Pána milovníèek.

Èo mi dáte, to si vezmem,
Krista Pána objímem.
A ja malá vinšovníèka,
pýtam si ja do košíèka,
ak mi dáte, tak mi dajte,
dlho ma tu nezdržujte.

Pri dverách stojím,
dnu sa vojsś bojím.
Pes do mòa vrèí,

kapsa mi trèí.
Dajte mi do nej
nech sa zapuèí.

Ja som malý žiaèik,
spievam ako vtáèik,

pesnièku novú,
o Kristu Pánu.
A ja vás vítam,

grajciarik si pýtam.
A keï mi ho dáte,
zdraví ostávajte.

Gazdíèko, gazdiná, prišli sme k vám
šśastie, zdravie vinšovaś.

Vám šśastie, zdravie, dlhé roky,
nech sú šśastné vaše kroky.
Pochválen buï Ježiš Kristus.

Ladislav Mednyánszky 
Po polnoènej omši I.

Okolo roku 1883,
akvarel na papieri, 35,5 x 21 cm

Zo zbierky Dr. Lea Ringwalda
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  Možno našim èitate¾om neunikla jedna po-
zoruhodná knižná udalosś. V polovici októb-
ra 2013 vyšla vzácna knižka, stará takmer  tri 
storoèia, ktorej autorom bol najvýznamnejší 
osvietenský  polyhistor, Slovák Matej Bel (Matt-
hias Belius / Bel). Vyšla pod názvom Matej 
Bel: Trenèianska stolica a zostavili ju súèasní 
slovenskí historici Martin Turóci a Imrich Nagy. 
Ide o piaty kompletný slovenský preklad èasti 
monumentálneho diela Mateja Bela známeho 
ako  Historicko-geografické vedomosti o sú-
vekom Uhorsku  alebo Notitia Hungarie novae 
historico - geographica, ktoré vychádzali po 
èastiach v rokoch 1723 (úvodná Spišská stolica 
a koncepcia celého diela), 1735 (Bratislava a 1. 
èasś Bratislavskej stolice), 1736 (dokonèenie 
Bratislavskej stolice a Turèianska, Zvolenská 
a Liptovská stolica), 1737 (Peštianska, Pilišská 
a Šoltská stolica), 1742 (Novohradská, Tekov-
ská, Nitrianska a Hontianska stolica) a piaty ne-
úplný zväzok vyšiel po Belovej smrti v roku 1749 
(iba Mošonská stolica). Trenèianska stolica 
mala byś súèasśou piateho zväzku, ale za života 
Bela nebola publikovaná. Mapy, ktoré boli sú-
èasśou Notícií vyhotovil Samuel Mikovíni, slávny 
kartograf 18. storoèia.
 Text Trenèianskej stolice sa zachoval spolu 
s ïalšími textami za jeho života nepublikovaných 
uhorských stolíc v Belovej rukopisnej pozosta-
losti, ktorú odkúpil ostrihomský arcibiskup Jozef 
Baśáni v 60-tych rokoch 18. storoèia a o jeho kri-
tické vydanie sa postaral po 250 rokoch súèas-
ný maïarský historik Gergely Tóth v roku 2011 
(podrobnejšie: Matej Bel Trenèianska stolica, 
Kysucké múzeum 2013, text Imricha Nagya, s. 
29-46). Táto publikácia vychádza z latinských 
textov, ktoré pripravili maïarskí historici Gerge-
ly Tóth, PhD a Mgr. László Glück z Maïarskej 
akadémie vied a Doc. Zoltán Gözsy, PhD z Uni-
verzity v Pécsi.  

Belove Notície boli písané novovekou latinèi-
nou, a práve toto vydanie obsahuje latinský 
text paralelne so slovenským prekladom, èo je 
skvelá možnosś precvièiś sa v latinèine aspoò 
pre niektorých èitate¾ov!
K obsahu: Od strany 306 po stranu 315, v III. 
Oddiely a v I. stati sa môžeme doèítaś konkrétne 
o našej obci a hrade Beckov, ktoré boli zarade-
né do Dolného slúžnovského okresu Trenèian-
skej stolice. 
§ 1 - 2: Beckovský hrad - Arx Betzko (lat.). 
O hrade, jeho vzniku, povestiach a jeho vlast-
níkoch Bel rozpráva s nadh¾adom i odstupom 
èasu. Pôvod hrad je opradený legendami, 
a preto nie je niè isté o jeho vzniku. ¼ud spája 
vznik hradu s krá¾om Matejom Korvínom, ktorý 
daroval hradný kopec  svojmu šašovi Buckovi 
s podmienkou, že ho nazve pod¾a svojho spô-
sobu života - Bláznov hrad, Bolondvár. Nasle-
dujúci vlastníci zmenili meno hradu na Buckov, 
resp. Beckov, aby nebolo hanlivé. Bel tieto roz-
právania oznaèuje za nepravdivé, pretože hrad 
dostal ešte pred rokom 1390 vojvoda Stibor od 
krá¾a Žigmunda a vola sa Bolondóc. Stibor hrad 
prestaval, a pretože nemal dosś svojich staveb-
níkov, ¾udí naháòal do práce nasilu. Stiborova 
tvrdosś voèi sedliakom pri rozširovaní hradu 
vyvolala nenávisś ¾udí a zásah osudu v podobe 
jeho nezvyèajnej smrti. Stibor, aby sa vyspal 
z opitosti, rozkázal si ustlaś na lôžku pri studni 
a v spánku ho uhryzol had. Sluhovia zavolali 
jeho manželku, a tá v hrôze z toho, èo videla 
- hada vykúkajúceho z oka jej màtveho muža, sa 
prebodla dýkou. Dôkazom majú byś dva kanó-
ny, na jednom kovolejár zobrazil muža s hadom 
a na druhom ženy s dýkou - Rákoci ich dal od-
viezś do Trenèína. 
§ 3: Znièenie hradu sa dá vysvetliś zo zákonov 
Uhorska. Hrady, ktoré mali viacerých vlastníkov, 
doplatili na ich neochotu majetok držiavaś pod¾a 
ve¾kosti svojho podielu, napriek platným záko-
nom (napr. dekrét Ferdinanda I. z roku 1563 
o pohranièných hradoch). Bel v poznámke pod 
èiarou uvažuje, èi sa nájde vzdelanec, ktorý by 
vysvetlil, èi Stibor zväèšil svoje majetky krutou 
alebo dobrotivou správou. ¼ud ho oznaèuje za 
tyrana, ale dobové dokumenty za stavite¾a a me-
céna, ktorý staval kostoly, kláštory, chudobince, 
špitály...
Medzi vlastníkov Beckovského hradu a panstva 
patrili v Belových èasoch Esterháziovci, Erdödi-
ovci, Révaiovci, Suòogovci, Pongrácovci, Juš-
tovci a ïalší. Do beckovského panstva okrem 
mesteèka Beckov patrilo 13 dedín: Krivosúd, 
Kálnica, Vieska, Koèovce, Nová Ves, Lieskové, 
Bošáca, Dolné Srnie, Mnešice, Haluzice, Štvr-
tok, Ivanovce a Melèice.
II. Mesteèko Beckov
Sú poèiatky mesteèka a hradu rovnaké? - pýta sa 
Bel. Mesteèko leží pod hradom na brehu Váhu 
na úrodnom rovinatom mieste. Bolo obohnané 
hradbami, ktoré vznikli nevedno kedy, ale za-
chránili jeho obyvate¾ov pred vpádom Turkov 
koncom v roku 1599. „Do mesteèka sa vstupu-
je dvoma bránami. Vo vnútri sú postavené domy, 
ktoré sú ve¾mi pohodlné.“ (s. 315) Ich majite¾mi 
sú Esterháziovci, Révaiovci, Lapšinskí, Blaš-
kovièovci, Sádeckí, Váradiovci, Raimannovci 
a ïalší. Spomína aj kláštor rehole sv, Františka, 
ktorý dal postaviś sedemdesiatroèný prepošt Ja-
kub Haško z prepozitúry Panny Márie Bohoro-
dièky v Novom Meste nad Váhom v r.1691 a za 

hradbami je kostol sv. Štefana krá¾a.
Na záver hodnotí charakter pôdy, ktorá je dob-
rá pre pestovanie obilia. Obyvatelia pestujú aj 
viniè, ale pôda i podnebie sú menej priaznivé, 
a tak získavajú menšiu úrodu. Za to ovocinár-
stvu sa darí výborne, rovnako aj śažbe dreva 
a pastvinám. Preto sa väèšina mešśanov venuje 
po¾nohospodárstvu, menej remeslám, ale aj tí 
popri tom ro¾níèia. Aj na Èervenej hore, jej ly-
som vrchole, je miesto na pole s obilím. 
To¾ko v struènosti o Beckove v knižke Mateja 
Bela Trenèianska stolica. A pretože Matej Bel bol 
historik, pre ktorého bola objektívnosś podania 
historických faktov na prvom mieste, cituje (str. 
325 až 327, c.d.) listinu, ktorú 1.6.1396 napísal 
Stibor zo Stiboríc na zachovanie jeho pamiatky. 
Podhradie (Zemianske) patrilo do beckovského 
panstva a Stibor ho daroval svojmu kastelánovi 
Jakušovi z Nasilova za zásluhy: 
 „My, Stibor zo Stiboríc, teraz sedmohradský 
vojvoda, pán celého Váhu a bratislavský župan 
a naši dedièia znením tejto listiny dávame na 
známosś všetkým, že po preskúmaní a zvážení 
verných služieb urodzeného a chýrneho muža 
Jakuša z Nasilova, nášho terajšieho kastelána 
na Beckove a milovaného poddaného, ktoré 
pre nás od dávnych èias verne a horlivo vykonal, 
sme sa rozhodli, nie pomýlene a bez rozmyslu, 
ale po zvážení, èistou a jasnou mys¾ou a navyše 
na radu našich bratov a priate¾ov: daś, darovaś 
a zveriś spomenutému Jakušovi a jeho dedièom 
a po nich jeho rodnému bratovi Petrášovi, resp. 
jeho najbližšiemu príbuznému, ako novú doná-
ciu moju dedinu zvanú Podhradie so všetkými 
príslušenstvami, svojimi príjmami, daòami, ná-
jmami, obrobenými aj neobrobenými po¾ami, 
územím, chotármi, lesmi, hájmi, lúkami, pasien-
kami, oborami, bažantnicami, vodami, potokmi, 
rybníkmi, mlynmi, vodnými kanálmi a so všetkým 
ïalším svojim príslušenstvom, nech by bolo na-
zvané alebo oznaèené akýmko¾vek menom ale-
bo názvom. Ba dávame, darúvame a zverujeme 
mu aj samotnú dedinu Podhradie a vyèleòujeme 
ju z nášho hradu Beckov, aby ju menovaní mohli 
naveky maś, držaś, užívaś a vlastniś na základe 
úplného vlastníckeho práva tak, ako aj nám 
a našim dedièom bola udelená, darovaná a zve-
rená najjasnejšími vladármi a pánmi, krá¾om 
Žigmundom a jeho manželkou, paòou Máriou, 
krá¾ovnou zbožnej pamäti Uhorska. Navyše, 
spomenutému Jakušovi a jeho dedièom a po 
òom Petrášovi, jeho rodnému bratovi, resp. na-
jbližšiemu príbuznému dávame právomoc spo-
menutú dedinu Podhradie so všetkými svojimi 
príslušenstvami, ktoré boli vyššie vymenované, 
predaś, ruèiś, daś do zálohu, vymeniś, daś iné-
mu alebo akýmko¾vek iným spôsobom využiś vo 
svoj prospech tak, ako sa im bude zdaś, že je to 
lepšie alebo užitoènejšie, èomu ponechávame 
alebo postupujeme príležitosś. Budú teda môcś, 
ako už bolo uvedené, ju predaś, ruèiś, daś do 
zálohy, vymeniś a daś všetkým, s výnimkou kup-
cov, ktorí sú našimi nepriate¾mi. Právo všetkých 
uvedených osôb sa vskutku vzśahuje aj na ná-
stupcov spomenutej dediny. Postarali sme sa, 
aby na svedectvo a potvrdenie tohto rozhod-
nutia bola k tejto listine pripojená naša peèaś. 
Dané v Šintave, na Božie telo roku Pána 1396.“ 
Krá¾ Žigmund ju potvrdil v Trenèíne 19.5.1396 
(správne: 8.6.1397 - viï poznámku na str. 361 
è. 516 a 517).       

(b)

Beckov pod¾a Mateja Bela
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 Beckov v diele ¼udovíta Janotu Slovenské hra-
dy, Tatran, Bratislava 1975, s. 11 - 18.

 Vojvoda Ctibor bol za panovania krá¾a Žigmun-
da jedným z najmocnejších ve¾možov v krajine. 
Bol pánom asi tridsiatich mohutných hradov a žil 
v krá¾ovskom prepychu.
 „Ale Ctibor ako èlovek bol ve¾mi kolísavej, ne-
stálej povahy. Konal obyèajne pod vplyvom chví¾-
kovej nálady a dal sa èasto uchvacovaś k ve¾mi 
nerozmysleným èinom. Jeho rozum skoro nikdy 
nekontroloval jeho myšlienky, zrodené pod do-
jmom chví¾kovej  nálady.“ Na jeho dvore žil v posta-
vení blázna èlovek menom Becko, inak najmúdrejší 
a najvtipnejší v širokom ïalekom okolí. Raz pozval 
Ctibor ve¾kú spoloènosś š¾achticov, pre ktorých pri-
pravil lov. Úspešná po¾ovaèka, dobré jedlo a víno 
panstvo dostali do dobrej nálady, a vtedy vynikol 
Becko, ktorý vtipne odpovedal na podnet svojho 
pána Ctibora. Na otázku: „A èo robí teraz náš pa-
novník Žigmund?“ odpovedal Becko: „Náš slávny 

panovník robí v tejto chvíli dlžoby.“ Keï zábava 
a hodovanie skonèili, Ctibor mu povedal: „Dnes si 
sa vyznamenal, Becko, preto śa chcem odmeniś, 
nieèím by som śa chcel obdariś...“ a Becko riekol: 
„Žiadam si, aby si mi na tejto skale postavil hrad, 
ale taký krásny a ve¾ký, akého ešte v našej kraji-
ne niet!“ Ctibor súhlasil: „Nech, o dva roky bude 
stáś na tejto skale hrad, ktorý sa hneï stane tvojím 
majetkom!“ Ctibor naozaj zaèal stavaś hrad, práce 
prebiehali rýchlo, lebo nútil osem dní zadarmo ro-
biś každého, aj ženy a deti, pocestných... Becko 
sa nasśahoval na hrad, ktorý pomenoval pod¾a 
seba - Beckovom. Èoskoro k nemu prišiel Ctibor, 
že si hrad od neho odkúpi, lebo sa mu ve¾mi páèi. 
Ponúkol zlato a iný hrad. Napokon sa dohodli: 
„Dostaneš to¾ko zlata, ko¾ko len na chrbte unesieš 
a jeden z mojich hradov.“ Becko mal podmienku: 
„...aby sa hrad aj naïalej menoval pod¾a môjho 
mena Beckovom.“ Ctibor súhlasil a „asi o týždeò 
na Beckove panoval už vrtkavý, náladový, rozmar-
ný, ale nesmierne bohatý vojvoda Ctibor.“  (b)

 ¼udovít Janota zostáva už ôsme desaśroèie ne-
prekonaným autorom slávnej trojice knižiek o sloven-
ských hradoch. Prvýkrát vyšli v roku 1935, potom 
ešte dvakrát, v roku 1937 a 1938 v pevnej i mäkkej 
väzbe. Ïalšie vydania z roku 1974 a 1975 vo vydava-
te¾stve Tatran (4. a 5. vydanie) boli „úsporné“ - oproti 
pôvodnému sa zredukovali na povesti o hradoch s 2 
- 3 obrázkami a ostatné údaje, fotografie a kresby 
boli vyradené. Posledné vydanie z roku 1996 bolo 
fotokópiou prvého vydania z roku 1935 a je, samo-
zrejme, dávno vypredané. Poteším vás, knižky z pr-
vých vydaní môžete aj dnes nájsś v antikvariátoch na 
internete, i keï nie sú lacné - ale ako pre koho.
Kto bol ¼udovít Janota a ako vznikli Slovenské 
hrady? 
 ¼udovít Janota pracoval ako štátny notár a od 
roku 1928 ako hlavný matrikár v Bratislave. V jeho zá-
ujmoch a tvorbe sa uplatnil vplyv ¾udovej slovesnosti 
spolu s kultúrnoosvetovou èinnosśou jeho generácie. 
Poèas života zozbieral údaje o vyše 130 hradoch, 
vrátane povestí, èím odborne historicky podložil vý-
znam Slovenska v mnohonárodnostnom Uhorsku. 
Dôraz kládol na spoloèný osud Slovákov, Maïarov a 
Rumunov v Rakúsko - Uhorsku. Jeho dielo nesie èrty 

sentimentálno romantického kánonu doby. Ovplyv-
nilo ho vtedajšie populárne ¾udové èítanie, ktoré vy-
chádzalo zaèiatkom 20. storoèia vo vydavate¾stvách 
J. Škarnicla v Skalici, M. Bagóa èi V. Méhnera v Bu-
dapešti. 
 Narodil sa ako ¼udovít Cyril Janota 12.10.1888 
v Èadci a zomrel 15.10.1968 v Bratislave. Jeho ro-
dièmi boli Viliam Jozef Janota (30. 1. 1864 - 4. 12. 
1925) a Mária Janotová (14. 1. 1864 - 1.10.1922). 
Otec bol železnièiarom a istý èas aj starostom Èad-
ce. Obaja rodièia sú pochovaní v Èadci, kde mali 
svoj rodinný dom. Narodilo sa im sedem detí: Štefá-
nia, Valéria, ¼udovít, Marta, Milan (1), Augusta a Im-
rich (2). Manželkou ¼udovíta Janotu sa stala Hana 
(Anna) Barbora Janotová, rod. Dudáèková (9.5.1896 
- 12.4.1976) a mali dvoch synov Igora (3) a Dušana 
(4). Láska k histórii a hradom sa prebudila v èasoch, 
keï bol žiakom trenèianskeho gymnázia: „Ako žiak 
trenèianskeho gymnázia každý deò som chodieval 
hrávaś sa na tamojší ve¾kolepý hrad... Tu som sníval 
sny roztúženého chlapèenstva. Teda nie div, že som 
si hrad zamiloval.“ Jeho mladý život bol spojený so 
župným mestom. Poèas 1.svetovej vojny narukoval 
do Trenèína. Na hrade sa stretávali partia vojakov 
- Slovákov. Slúžil v pechote, v marškompánii. Pred 
odvelením na front si z hradu vzal kmienok ako puto 
s rodnou zemou - „Tento kamienok ma sprevád-
zal ako talizman cez celú vojnu a opatrujem ho až 
podnes ako milú pamiatku.“ Po skonèení vojny za-
èal zbieraś a zapisovaś si informácie o Trenèianskom 
hrade, ale aj o ïalších hradoch z okolia i z celého 
Slovenska. „Vyšiel som zo zásady, že povinnosśou 
každého Slováka je zachovaś pre potomstvo všet-
ko to, èo sa vzśahuje na minulosś našej otèiny, hoci 
by to bola len malá správa, nepatrný obrázok alebo 
kresba.“ Až napokon z množstva dokumentaèného 
materiálu zostavil knižku Slovenské hrady, ktorá vyšla 
v troch zväzkoch a v troch vydaniach krátko po sebe. 
„Touto svojou skromnou publikáciou chcem len vzbu-
diś lásku a pochopenie pre tie naše vzácne historické 
pamätnosti, ktoré poznaś je našou národnou povin-
nosśou, lebo len ten môže vrele a oddane milovaś 
svoju otèinu a svoju vlasś, kto ju bližšie pozná.“
V predslov k 3. vydaniu Slovenských hradov v r. 1938 
písal, že hrady majú ve¾ký význam pre slovenský ná-
rod. Aj štúrovci sa v roku 1836 stretli na Devíne a 
v roku 1886 sa konala národná slávnosś na hrade 
Likava... Pri návšteve starobylých miest sa neubráni-
me èarovným dojmom: „Ani pero básnikov nevládze 
vzbudiś pocity, ktoré vami zalomcujú na hrade.“ Ešte 
pred vydaním Slovenských hradov v roku 1934 pub-
likoval knižku Hrad Pajštún.  Dana Badžgoòová

Poznámky

1. Milan Vojtech JANOTA (9.8.1896 - 21.6.1957), 
novinár, publicista diplomat, (brat ¼. Janotu). Venoval 
sa politickej publicistike; v rokoch 1954 - 1957 pôsobil 
na Kysuciach ako redaktor Kysuckého priekopníka. Di-
elo: 10 rokov oslobodeného Slovenska (1928); Nápor 
proti Trianonu (1932); Po ostrovoch Karibského mora 
(1958).

2. Imrich JANOTA (5.5.1907 - 21.3.1987), vedec, 
pedagóg, brat ¼. Janotu; venoval sa spriemyselòovaniu 
Slovenska a zúèastnil sa na projektovaní a výstavbe via-
cerých piliarskych závodov Št. lesov; organizoval výstav-
bu drevárskych kombinátov Buèina, Bukóza a Smreèi-
na; vo vedeckovýskumnej èinnosti sa prezentoval vyše 
130 štúdiami v odborných èasopisoch a zborníkoch.
3. Igor JANOTA (4.4.1921 - 23.12.2008 Bratislava), 
publicista, syn ¼udovíta Janotu. Detstvo prežil v Tur-
zovke. Od r. 1941 pravidelne publikoval v odborných 
èasopisoch s vlastivedným zameraním. Vyštudoval 
Vysokú školu obchodnú a takmer dvadsaś rokov pra-
coval v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva 
ako vedecký tajomník. Publikoval vyše 3000 èlánkov z 
histórie, zozbieral asi 150 povestí zo starej Bratislavy. 
Mnohé z týchto textov sa stali základom kníh: Oprá-
šené historky zo starej Bratislavy, Rozprávky a povesti 
z Bratislavy, Slávni ¾udia v Bratislave, Legendy a mýty 
zo starej Bratislavy - vydavate¾stvo Alberta Marenèina. 
Staršie publikácie: Buï pripravený na pobyt v prírode; 
Zurkot bratislavských fontán; Bratislava v dobe rímskej; 
Vladyka Samo; Bratislavská mestská Reduta vo svetle 
robotníckeho hnutia a ïalšie.
4. Dušan Metod JANOTA (18. 6. 1922 Turzovka - 
25. 7. 1997 Bratislava), syn ¼udovíta Janotu; ekológ, 
ochranca prírody; podie¾al sa na budovaní projektov 
sústavy ve¾koplošných chránených území SR (TANAP, 
Pieniny, CHKO Slovenský raj, CHKO Kysuce a ïalšie); 
pôsobil ako skautský vodca a inštruktor v hnutí ochran-
cov prírody, bol zakladajúcim èlenom SZOPK, iniciátor 
akcie „STROM ŽIVOTA,“ svoju výskumnú èinnosś z 
oblasti ochrany prírody medializoval prostredníctvom 
tlaèe, rozhlasu, televízie a filmu; založil a dlho redigo-
val vedecko-odborný zborník Èeskoslovenská ochrana 
prírody; bol dlhoroèným spolupracovníkom èasopisu 
Krásy Slovenska; vydal viac ako 30 knižných publikácií; 
odborné vedecké štúdie publikoval v 15-tich jazykoch. 
Výber z kníh, ktorých bol spoluautorom: Dubnický park 
a oranžéria, Dubnica nad Váhom; Historická zeleò Bra-
tislavy; Krásy a vzácnosti slovenskej prírody. 

5. Literatúra: 
Inventár rukopisov sign. 156, spracovala Marcela Füle-
ová; Kysucká knižnica v Èadci - Dušan M. Janota a Ja-
notovci na Kysuciach. Prezentácia. Jún 2012. Nekrológ 
www.sme.sk/c/4246573/igor-janota.html#ixzz2hyL-
zoM9K ; ¼. Janota, Slovenské hrady. Tatran 1975.

Povesś o vzniku Beckovského hradu

¼udovít Janota - 45. výroèie úmrtia 
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 V obci Košeca pri Ilave si v súboji zmerali sily husitské a uhorské 
vojsko. Unikátna rekonštrukcia bitky na Rudom poli sa odohrala 9. no-
vembra 2013.  Zaujímavosśou je, že táto akcia sa konala presne po 582 
rokoch od skutoènej historickej udalosti. Podujatie, kde bol vstup zdar-
ma, videlo viac ako päśsto nadšencov histórie, ktorých neodradil ani vy-
trvalý dážï. O program sa postaralo Združenie Bludní rytieri a agentúra 
HISTORICA v spolupráci s obcou Košeca a mestom Ilava.
 Všeobecný rámec výpadov a èinnosti husitských vojsk na území 
Slovenska v období rokov 1421 - 1435 popisujú mnohé publikácie. 
Tzv. spanilé jazdy sa navždy krvavo zapísali do našej histórie. Z dobo-
vých materiálov sa dochovalo, že v rámci rozsiahleho husitského śaženia 
pôsobilo na tomto území viacero vojsk. Známa je spoloèná výprava Sirot-
kov a Táboritov z roku 1431. Ale, ako to už chodí, skupiny sa rozhádali 
a pri meste Hlohovec aj rozdelili. Èasś husitov, smerujúcich k miestu bit-
ky, viedol š¾achtic Ján Èapek ze Sán. Išlo o tzv. sirotkov, ktorých by sme 
dnes oznaèili za radikálne krídlo husitstva. Na zaèiatku kampane to bolo 
okolo 7000 bojovníkov s asi 300 bojovými vozmi. Dlhý ústup husitov 
od mesta Hlohovec ukonèuje na Považí dramatická bitka pri meste Lewa 
(aktuálne Ilava) a pri dnešnej obci Košeca. Pod¾a starej, pravdepodobne 
ešte stredovekej tradície, sa práve južná èasś obce (smerujúca k Ilave) 
nazýva „Rudé pole“. Tento názov priamo odkazuje na ve¾kú tragédiu - 
bitku, ktorá sa tu odohrala. Je to fenomén, ktorý historicky nemá pres-
né kontúry. Spomína ho minimum prameòov, neskoršie práce historikov 
však popisujú túto udalosś dosś skreslene, a niektoré si dokonca odpo-
rujú. Nesporne najzaujímavejším prameòom, svedèiacim o tejto udalosti, 
ostáva list dominikána Jána Videra z 5. januára 1432, uložený v Tøeboò-
skom archíve. Väèšina autorov a dostupných dokumentov sa zhoduje 
na tom, že bitka na Rudom poli sa stala 9. novembra 1431. Malo to byś 
„v piatok pred sv. Martinom“. Dodnes však nie je presne zodpovedaná 
otázka, èi išlo skutoène o bitku ako takú, t. j. otvorený boj v poli med-
zi dvoma armádami rozostavenými pod¾a strategického a taktického zá-
meru, alebo èi išlo len o poslednú fázu desaśdòových bojov zahájených 
už pri Bánovciach, èi dokonca zúfalého ústupu sirotského husitského 
vojska pod vedením hajtmana Èapka zo Sán. Faktom však ostáva, že si-
rotkovia v priestore medzi Bánovcami a brodom niekde na Váhu v smere 
k Vlárskemu priesmyku, ako jedinému blízkemu prechodu na Moravu, 
museli zviesś otvorený boj, èi už jednou alebo druhou formou. Presná 
lokalizácia brodu nie je nikde zdokumentovaná, dá sa odvodzovaś len z 
miestopisu a geografie okolia pretekajúceho Váhu.
 Ing. Jaroslav Matejka, vedúci Združenia Bludných rytierov, sa pohrá-
val s myšlienkou rekonštrukcie bitky na Rudom poli už pred desiatimi 
rokmi. Zrealizovaś túto unikátnu historickú udalosś sa mu podarilo až 
9. novembra 2013. „Rekonštrukciu bitky a jej nultý roèník sme chceli èo 
najviac priblížiś dátumom a miestom ku skutoènosti, èo sa nám aj výni-
moène presne podarilo,“ tvrdí Matejka. „Akcia sa odohrala iba nieko¾ko 
sto metrov od epicentra skutoènej stredovekej bitky, lepšie povedané 
od miesta, kde sa pramene najviac zhodujú na jej umiestnení. Dátum 
bol presný, tento rok dokonca priaznivo vyšiel na sobotu. To, že bolo 
daždivo, môžeme braś ako taký historický bonus. V prameòoch sa píše 
o ve¾mi zlom poèasí a rozbahnených cestách, ktoré èiastoène zapríèinili 
porážku husitov alebo k nej mohli aspoò prispieś.“
 Organizátorom tohto podujatia bolo Združenie Bludní rytieri a agentú-
ra HISTORICA. Do spolupráce sa ochotne zapojila obec Košeca i mesto 
Ilava, ktorí boli s výsledným programom nato¾ko spokojní, že pris¾úbili 
svoju pomoc aj do budúcnosti. Partnerom organizátorov bolo aj Vojen-
ské historické múzeum v Piešśanoch, ktoré poèas akcie prezentovalo 
èasś svojej expozície pre verejnosś. K dispozícii boli pyrotechnické efek-
ty, vozová hradba zložená zo štyroch vozov a viacerých ochranných „ta-
rasov“ formovaných do kruhovej obrany (pod¾a slov èeských skupín ešte 
niè podobné nebolo vidno ani v Èechách!), dvoch jazdcov na koòoch, 
štyri po¾né kanóny - „húfnice”, tri „bombardy” - ve¾ké obliehacie kanóny 
a množstvo menších diel a ruèných palných zbraní. Ve¾ký dobový tábor 
a kuchyòa so stredovekými pokrmami boli samozrejmosśou. Bludní ryti-
eri, pochádzajúci priamo z Košece, získali podporu aj u viacerých miest-
nych podnikate¾ov èi nadšencov, za èo im patrí ve¾ká vïaka. Tábor bol 
doplnený mnohými stánkami s obèerstvením a suvenírmi, aby sa návštev-
níci cítili na akcii príjemne. Podujatia sa zúèastnilo približne sedemdesiat 
úèinkujúcich, k èomu sa pozitívne vyjadril i Ladislav Ambrúž zo Združe-
nia Bludní rytieri: „Najviac nás potešila spolupráca s èeským združením 
Civitas pragenensis, venujúcemu sa oživovaniu histórie husitstva. Ïalej 
šermiarov z Ostravy, no a, samozrejme, prístup a nezištná pomoc našich 

slovenských skupín, ktoré aj napriek nepriazni poèasia prišli na vlastné 
náklady a podporili spoloènú vec.“ 
 Unikátny bol aj symbolický peší pochod husitov z Ilavy do Košece 
priamo po ceste prvej triedy za podpory a pomoci štátnych orgánov. 
Okoloidúci motoristi však boli oh¾aduplní a mnohí sprievod nasledovali 
priamo na krvavé dejisko, aby si pozreli program. A bolo sa na èo dívaś! 
Zbrane rinèali, delá ohlušujúco strie¾ali, bojovníci padali do blata. Z dy-
mu neraz vyrazil jazdec na koni, aby popohnal svojich spolubojovníkov 
do boja. Diváci si pozreli rôzne stredoveké taktiky a útoèné akcie. Neraz 
sa pobavili hereckými výkonmi rytierov, za ktoré by sa nemuseli hanbiś 
ani profesionálni komedianti. Poniektorí z husitských vojakov nenápad-
ne dezertovali, aby boli následne odchytení a za svoju zradu vytrestaní 
stredovekým spôsobom. Muèením èi rovno popravou. Krv sfarbila pole 
do ruda. Niektorí prišli sśatím o ruku, iní o jazyk a oèi, aby už viac nikdy 
niè nevyzradili. Diváci priebežne sledovali príbeh zrady a nakoniec pri-
šlo aj rozlúsknutie celej záhady, preèo sa skupinke husitov podarilo ujsś. 
Za všetkým h¾adajte ženu, vraví sa. Vinu niesla na pleciach dievèina z 
Lewy, za èo ju uhorské vojsko utopilo a následne víśazoslávne vypálilo 
mesto, odkia¾ pochádzala.        
 Ohlasy publika na program boli pozitívne, èo potvrdil aj jeden z ná-
vštevníkov: „Mnohí obyvatelia Košece i okolia považujú túto akciu za ve¾-
mi vydarenú a prínosnú. Doslova nás to prenieslo do minulosti. Naozaj 
patrí ve¾ká vïaka všetkým, ktorí sa nám pokúsili èo najvernejšie priblížiś 
minulosś okolia Ilavy a Košece. Tešíme sa, že sa nieèo podobné ešte zo-
pakuje.“ Napriek vytrvalému dažïu všetci prítomní sledovali bojové scény 
a sprievodný program až do úplného záveru, ktorý ukonèila ohòová šou. 
Všetci si totiž uvedomili, že poèasiu sa nedá rozkázaś. V mikrofóne poèas 
dòa dobromyse¾ne zaznelo, že to asi husiti z onoho sveta poslali dážï 
práve preto, aby si to úèinkujúci vyskúšali aj takouto formou a spomenuli 
si na deje dávno minulé a na hrdinstvo jednotlivých strán. Pretože bitka 
na Rudom poli navždy zmenila históriu Považia.
Foto: Anamária Hokszová  Kristína Jurzová

BITKA NA RUDOM POLI
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 Praktickú èinnosś ZO SZOPK Beckov zaèína pravidelne po zídení  snehu na 
Genofondovej ploche Poniklecová medza štiepkovaním výmlatkov a nedopas-
kov starej trávy a buriny. V marci bolo ešte prevedené štiepkovanie v Prírodnej 
rezervácii Skalice, èasti Lipky od Skalického jarku na kótu Lipky až do lesíka na 
Stráòach. Štiepkovanie sa prevádza špeciálnym nožom na krovinoreze, likvidu-
je sa ním vymladzujúca trnka, malinèie, kríky šípu a agát v trávnatých porastoch, 
èím udržiavame pôvodné biotopy, okrem  iného i lokality výskytu  vstavaèa oby-
èajného (Orchis mório). Na lokalite è.1 sledujeme vplyv pasenia na poèetnosś  
vstavaèa obyèajného. Štiepkovalo sa tiež úpätie pod skalnou stenou v Prírodnej 
pamiatke Skalka, kde vymladzuje baza èierna, slivèovie a likviduje sa suchý po-
rast jednoroènej bazy chabzdy.
 Zaèiatkom apríla sme na podnet komisie Životného prostredia vyèistili vstup 
do Prírodnej rezervácie Skalice a zaèiatok Náuèného chodníka Skalice ved¾a 
hlavnej cesty do Nového Mesta nad Váhom pri Kríži. Vyrezovanie krovia a uhád-
zanie haluziny previedli M. Hladký a Ing. V. Maslo; prevádzka odviezla vyrezanú 
biomasu a vyzberané smeti. Celá plocha sa ešte poèas roka dvakrát kosila. 
Môžem konštatovaś, že na udržiavanej ploche sa už smeti nevyskytovali.
 V apríli sme sa už po 16-krát zúèastnili jarného śahu žiab. 2.4.2013 sme 
pomohli Správe CHKO B.Karpaty postaviś ochrannú fóliu v dåžke 350 metrov 
pri ceste II. triedy do Trenèína oproti bagroviska Bodovka II. Od 10. apríla do 
19. apríla sme preniesli 4.846 ropúch, 32 skokanov hnedých a 9 rosnièiek 
zelených. Prenosu sa zúèastnilo 7 èlenov ZO SZOPK a sympatizanti M. Syrùè-
ková s dcérou Karin a synom Gabom, E. Lakušová z Kr.Bodovky, p. uèite¾ka 
Ïuríková so žiakmi ZŠ, Ing. A. Dedík s rodinou a skauti z Nového Mesta nad 
Váhom. Poèetnosś žiab pri śahu má klesajúcu tendenciu, historicky najsilnejší 
śah bol v roku 2011, keï sme poèas 15 veèerov preniesli 8.639 žiab.
 Poèas mája na pochôdzkach po chotári Beckova boli objavené dve nové 
lokality výskytu vstavaèa vojenského (Orchis militaris). Lokalita è.11 na nami po-
menovanej Satinovej lúèke - 24 vstavaèov a lokalita è.12 za hrádzou v Rohu 
neïaleko opusteného vèelína - 13 vstavaèov. Na oboch lokalitách treba v marci 
pokosiś a odprataś biomasu. Pre nepriaznivé klimatické podmienky na Genofon-
dovej ploche Bukovinky nekvitol vstavaè bledý na lokalite è.1 a è.2, a tak isto 
nevykvitol  ve¾mi vzácny hmyzovník Holubyho (Ofris Holubiana) na Skaliciach, 
i keï v roku 2008 ich kvitlo 12 kusov.
     V lete po preložení oplotkov až na úhor na Skaliciach stal sa náuèný chodník 
nefunkèný. Nová trasa sa vyrezala ved¾a Skalického jarka, definitívny smer NCH 
bol v októbri prejednaný s vedením PD Beckov, realizovaná bude do 15. apríla 
2014 a následne sa premiestni panel na okraj oplotku a upravia sa mapky trás 
náuèného chodníka.
     Poèas roka sme dvakrát kosili na motokrosovej dráhe krovinorezmi trávu 
a burinu, taktiež boli dvakrát pokosené židovské cintoríny. V novembri boli vyre-
zané suché agáty na svahu nad cestou na hrad. 

     V septembri sme s pracovníkom CHKO B. Karpaty pokosili Prírodnú rezer-
váciu Sychrov, biomasa bola uhádzaná na okrej rezervácie, v októbri sa ešte 
v lesnej èasti rezervácie vykosili výmlatky.
     Podie¾ali sme sa aj na údržbe zelene v obci, konkrétne bolo orezané lipové 
stromoradie na cintoríne spolu s troma kryptami, pod Hôrkou sa opucoval svah 
od krovia a na Hôrke sa vyrezalo krovie okolo zvonice - práce previedli Ivan 
Hladký, Milan Hladký a Ing. V. Maslo. 

 V novembri bola ešte prerezaná trasa Náuèného chodníka Sychrov od hlo-
hov a šípov, v roku 2014 je treba previesś nové znaèenie NCH po prevedenej 
prebierkovej śažbe a zdeformovaním a znehodnotením znaèiek na stromoch 
v dôsledku ich rastu. Poslednou manažmentovou èinnosśou v PR Skalice bolo 
vyèistenie sprašovej stienky od krovia a vyèistenie prístupu k nej. Sprašová sti-
enka ako následný výtvor poslednej doby ¾adovej slúži blanokrídlemu hmyzu na 
budovanie hniezd, v jej profile môžeme vidieś rôzne ulity slimákov a taktiež i cic-
váre. V okolí stienky boli vyzberané 3 vrecia plastových fliaš a iného odpadu.
 Prevádzku motorovej píly a dvoch krovinorezov hradíme z vlastných prost-
riedkov. Dotácia Obecného úradu sa použila na vyplatenie cestovného príkazu 
z prenosu žiab na Trbockom - Bodovke II. a nákupu náhradných dielov. Èlenom 
ZO SZOPK Beckov sme nevyplatili poèas roka žiadnu mzdu ani odmenu.
Posúdenie položenej otázky v nadpise nechám na èitate¾ov našich novín.
 Ing. Viliam Maslo 

Èipovanie psov a maèiek
od Nového roka 2014 nie je povinné

 V minulom èísle sme našich chovate¾ov domácich spoloèenských zvie-
rat, ako sú psy, maèky a fretky, upozornili, že do 30.09.2013 majú povinnosś 
daś svojich miláèikov zaèipovaś u veterinára, pretože im to nariaïuje zákon, 
ktorý SR prijala na základe legislatívy EÚ. Mnohí obèania si svoju zákon-
nú povinnosś splnili, avšak o necelý mesiac, 22.10.2013, došlo k zmene. 
Poslanci NR SR zmenili zákon tak, že od januára 2014 bude èipovanie po-
trebné len v prípade vycestovania so zvieraśom za hranice SR. Èipovanie sa 
vykonáva na základe zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, 
pod¾a ktorého od. 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoloèenské 
zvieratá (psy, maèky a fretky) povinnosś ich oznaèenia èipom.  (b)

Nový druh zveri v beckovskom chotári
Nechcem zachádzaś ïaleko do histórie až k Darwinovej teórii o vývine živo-
èíšnych druhov. Veï sa aj hovorí, že je lepšie raz vidieś ako trikrát poèuś. Nuž, 
pozrite sa na tie párnokopytníky, prežúvavce, zaradené medzi cicavce, ktoré sa 
stali obyvate¾mi na bývalých lánoch obilia, slneènice a iných po¾nohospodár-
skych plodín v beckovskom chotári. Oni tiež h¾adia, ale slovka nepovedia. Veï 
sú v pohode, nasýtené, v bezpeèí, chránené elektrickými oplôtkami. Môžete sa 
s nimi stretnúś aj osobne, zoèi-voèi, pri ob¾úbenej prechádzke naším chotárom. 
Prechádzka pomedzi pasúcich sa býkov je však na vlastné nebezpeèenstvo. Èo 
ak by vás považovali za nevítaných hostí pri ich hostine?     DJ

Bol rok 2013 úspešný aj pre ZO SZOPK Beckov?

Svah pod Židovským cintorínom

Vyzbierané smeti pod sprašovou stienkou

Kosenie pod Hôrkou
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Ženy cvièia INSANITY
Aj tento rok  po letnej, slneènej sezóne kroky našich beckovských žien a dievèat každý pondelok vedú do telocviène Základnej školy v Beckove. V uplynulých 
sezónach si s cvièite¾kami zacvièili aerobik, kalanetiku, brušné tance aj zumbu. Teraz sa zahrievajú pri dynamickom cvièení s novou lektorkou, Mgr. Silviou 
Ïurišovou. Je to nový druh aeróbneho cvièenia - INSANITY - poèas ktorého sa pri hudbe po dynamickej rozcvièke vykonáva päś cvikov v trvaní po 20 sekúnd 
za sebou v jednej supersérii. Verte, rozohreje to každého aj v najtuhších mrazoch, pretože si prikúrite energiou z vlastných zásob. Tou „každou“ myslím rôzne 
typy postáv a kondície, pretože sa pri tom u nás v Beckove stretávajú tri generácie  Beckovèaniek. Príïte si medzi nás zašantiś aj vy!  DJ

 Tento rok sme usporiadali dva preteky na mo-
tokrosovej trati v Beckove. Prvé boli 19. 5. 2013 
a bol to závod zo seriálu medzinárodných pretekov 
Motoshop Zubor Cup - Slovakia MX QUAD 2013, 
kde sa zúèastnili jazdci na motorkách aj štvorkol-
kách rozdelení pod¾a kubatúr a veku. Druhé a po-
sledné preteky v tomto roku v Beckove sa konali 
5.10.2013 a boli zo seriálu medzinárodných majs-
trovstiev Slovenskej republiky MX Cup 2013 s úèas-
śou vrcholových slovenských, èeských aj iných 
zahranièných pretekárov. U nás to bol posledný 
šiesty pretek seriálu v tomto roèníku, a preto sa tu 
aj vyhodnocovali výsledky jednotlivých jazdcov za 
celú sezónu. Tieto ako aj ostatné výsledky a foto-
grafie si môžu obèania nájsś na internetovej stránke 
www.countrycrooss.sk alebo www.motoklubbec-
kov.sk. Krátky šot z podujatia je možné si pozrieś 
aj v novomestskej televízii Pohoda.  Aj touto cestou 
sa chceme poïakovaś za Motoklub Beckov našim 

sponzorom, bez ktorých by sa takéto podujatia ne-
dali zorganizovaś a našim ochotným nadšencom, 
¾udom, ktorí nezištne pomohli pri organizovaní pre-
tekov, zabezpeèovaní obèerstvenia èi úpravy trate. 
Zároveò patrí poïakovanie obci, ktorá pomohla 
s odstránením odpadu. Ïakujeme aj divákom, ktorí 
prišli a podporili tak všetkých pretekárov a vytvorili 
tú správnu atmosféru súśaživosti. Povzbudzovali aj 
tých najmladších jazdcov, ktorí sú nádejou tohto 
športu. Ak môžeme spropagovaś v našej obci rôz-
ne podujatia, myslím možnosś zvidite¾niś tento šport 
aj v našich ob¾úbených Beckovských novinách, 
tak sme radi za túto možnosś. Chceme ale aj tou-
to formou upozorniś na inú èinnosś na beckovskej 
motokrosovej trati a jej blízkosti, a to na ukladanie 
odpadov na nepovolené skládky. Je to naša vizitka 
- vizitka Beckova. Väèšina ¾udí vie, že akýko¾vek od-
pad, ktorý nechce maś doma, nechce maś ani oko-
lo seba. To ale niektorí ¾udia neakceptujú a, žia¾, asi 
sa to v doh¾adnej dobe nezmení, èo nie je celkom 

ani ich chyba. Ale nie sú to len obèania Beckova. 
Motoklub Beckov s inšpekciou životného prostre-
dia rieši tieto nepovolené skládky, ich odstránenie 
a následky, za èo vlastne nemôžeme. Tieto pozem-
ky, kde sa vytvára odpad, máme prenajaté a musí-
me to nahlasovaś na obec a životné prostredie. Ak 
sa usvedèí vinník, dostane to všetko k „náhrade“. 
 Takýto problém má aj samotná obec, lebo je 
zodpovedná za svoje pozemky a bude musieś pris-
túpiś k opatreniam, ktoré vyplynú z tohto problému. 
  Za Motoklub Beckov Edita Èikelová

Motokrosové preteky v Beckove

Vianoèný stromèek v kvetináèi
Možno by ste aj vy chceli maś živý vianoèný stromèek, ktorý svojou vôòou a príjemným vzh¾adom do-
tvorí  tú správnu atmosféru sviatkov. Ale aby stromèek zostal  živý aj potom, èo z neho všetky ozdoby 
opäś odložíme do škatule pre použitie k budúcemu roku, musí byś  v kvetináèi a dobre zakorenený 
v pôde. Stromèek, najèastejšie jedlièku, borovicu alebo smrek, si vyberáme menšieho vzrastu a na 
umiestnenie do bytu ho musíme pripraviś postupným navykaním na vyššie teploty asi  dva tri týždne 
do Vianoc. Postupne ho presúvame zo záhrady na balkón, do garáže, na chodbu a opaèný postup, 
aklimatizácia na vonkajšie teploty, ho bude èakaś po sviatkoch (dajte ho von, keï nesvieti slnko, aby 
ho nespálilo a nezabudnite stromèek dobre poliaś a ochrániś pred vymrznutím). Aby stromèek nielen 
prežil, ale na jar aj rástol, nemal by byś v izbových podmienkach dlhšie ako dva týždne, pretože potom 
by sa zaèal prebúdzaś zo zimného odpoèinku. Ale èas od Vianoc do Troch krá¾ov urèite prežije, pokia¾ 
ho nedáte k radiátoru do prekúrenej miestnosti. Nezabudnite na dostatoèné polievanie, pôda by mala 
byś mierne vlhká, ale nesmie vyschnúś.  Tak šśastné a voòavé Vianoce!  (b)

Vianoèný stromèek na Stiborovom námestí
v decembri 2013


