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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Obecné zastupite¾stvo na zasadnutí, ktoré sa konalo dòa 21. 11. 
2014, prijalo nasledovné uznesenia:
Uz.è. 370/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia konaného dòa 12.9.2014 bez pripomienok.
Uz.è. 371/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zostavenie a predklada-
nie rozpoètu Obce Beckov bez programovej štruktúry.
Uz.è. 372/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Návrh rozpoètu 
Obec Beckov pre rok 2015 s výh¾adom na rok 2016, 2017.
Uz.è. 373/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie zmenu rozpoètu 
Obec Beckov na rok 2014.
Uz.è. 374/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Návrh Doplnku 
è. 2 k VZN è. 2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok.
Uz.è. 375/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Návrh Doplnku 
è. 2 k VZN è. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bez pripomienok.
Uz.è. 376/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo poskytnutie jednorazovej 
sociálnej dávky pre pani Alenu Kroèitú vo výške 300 eur.
Uz.è. 377/2014 - a) Obecné zastupite¾stvo ruší uznesenie è. 369/2014 
zo dòa 12. 9. 2014.
b) Obecné zastupite¾stvo ukladá v súèinnosti so spoloènosśou ICS Systems 
Stará Turá vybraś vhodný pozemok na úèel uvedenej žiadosti.

Spracovala: A. Benková

VO¼BY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY 
OBCÍ 15. 11. 2014

Výsledky vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky - http://volbysr.
sk/oso2014/sk/data.html) 16. 11. 2014.

Nové Mesto nad Váhom
Vo volebnom obvode Nové Mesto nad Váhom je 51 obcí, miest a mestských 
èastí, v ktorých bolo zvolené obecné, miestne, mestské zastupite¾stvo a sta-
rosta alebo primátor. Zapísaných bolo 74 930 volièov, z toho bolo 36 844 
vydaných obálok, èo je 49,17 % úèasś volièov vo vo¾bách. Bolo odovzdaných 
36 833 obálok. Platných hlasovacích lístkov pre vo¾by do obecného, miestne-
ho a mestského zastupite¾stva bolo 35 298 a 35 983 pre vo¾bu starostu alebo 
primátora. Bolo plánovaných aj zvolených 393 poslancov. 

Obec BECKOV
V zozname volièov bolo zapísaných 1118 volièov, obálky boli vydané pre 760 
volièov, úèasś volièov vo vo¾bách bola 67,97 %, poèet odovzdaných obálok bol 
760; poèet platných hlasovacích lístkov pre vo¾by do obecného zastupite¾stva 
bol 742 (èo je 97,63 %) a pre vo¾bu starostu bol 747 (èo je 98,28 %). Poèet 
poslancov, ktorý sa mal zvoliś bol 9 a poèet zvolených poslancov bol 9.
Za starostu obce Beckov bol zvolený Ing. Ján Križan, nezávislý kandidát, 
ktorý dostal 276 hlasov, a za poslancov boli zvolení Ernest Benko, Ing. Marek 
Jambor, Anna Kabelíková, Ing. Martin Ilavský, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav 
Martiš, ¼uboš Hajdúšek, Peter Žovinec, Miroslav Košút. 
Starosta:  Ján Križan, Ing.   276   NEKA
    Karol Pavloviè   244   NEKA
    Martin Ilavský   128  NEKA
    Patrik Sládek      91  NEKA
    Mária Šulejová        8  KSS
Poslanci:   Ernest Benko    424   NEKA
    Marek Jambor, Ing.  364  NEKA
    Anna Kabelíková  355  NEKA
    Martin Ilavský, Ing.  348  NEKA
    Ján Macejka, Ing.  339  NEKA
    Jaroslav Martiš, Ing.  286  NEKA
    ¼uboš Hajdúšek  271   NEKA
    Peter Žovinec   269  NEKA
    Miroslav Košút   259  NEKA
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:
Romana Muráriková, Mgr. - 254, SMER - sociálna demokracia; Daniel Hladký 
- 238, NEKA; Norbert Ondrèka, Ing. - 236, NEKA; Roman Pastorek,Bc. - 218, 
SMER - sociálna demokracia; Peter Benko - 200, NEKA; Marek Sedláèek 
- 158, Strana demokratického Slovenska; Mária Šulejová - 113, KSS; Boris 
Klèovský - 108, NEKA.

  Vážení spoluobèania, susedia,
obyvatelia Beckova,

dovo¾te mi, aby som sa Vám všetkým, ktorí ste mi dali v komunálnych vo¾bách 
2014 svoj hlas na starostu a poslanca poïakoval. 
Aj napriek tomu, že si obèania zvolili iného kandidáta za starostu obce Beckov, 
pevne verím, že ako poslanec budem presadzovaś všetky svoje zámery a myš-
lienky, ktoré som vám všetkým predstavil v mojom programe na roky 2015 až 
2018.
Ako poslanec budem presadzovaś len také projekty, ktoré budú prospešné pre 
väèšinu obèanov, pravidelných návštevníkov, ako aj turistov a budú prínosom 
pre nás všetkých a, samozrejme, pre obec. Dúfam, že novému starostovi obce 
sa podarí vyjednaś ïalšie nemalé peòažné prostriedky z jednotlivých operaè-
ných programov Európskej únie a iných grantov, ktoré sú nevyhnutné na ïalšie 
investície do infraštruktúry, do rozvoja turizmu a predovšetkým, ktoré povedú 
k lepšiemu životu obyvate¾ov obce.
Ïakujem ešte raz za vašu podporu.   Martin ILAVSKÝ

KRÁSNE VIANOCE
Vážení a milí spoluobèania. Nadišiel ten správny èas, kedy vám chcem všet-
kým v mene Po¾ovníckeho združenia PZ - HURBAN BECKOV poïakovaś za 
spoluprácu, pomoc a láskavosti, ktoré ste nám poèas celého roka prejavovali. 
Ïakujeme vám všetkým!

Závisś a hádky nech sa všetkým vyhýbajú, 
iskrièky šśastia nech nám svietia z oèí. 

Vravme úprimné slová a robme ve¾ké èiny, 
nauème sa odpúšśaś druhým ich viny. 
Zabudnime na hádky, prieky a spory, 

v našich srdciach nech pravá láska horí. 
Majme ¾udské cítenie, zlo nech sa zruší,

nech zavládne pokoj v každej duši.
Príjemné a pokojné prežitie nielen vianoèných sviatkov, ale každého dòa v roku 
2015, hlavne ve¾a zdravia, šśastia a lásky želá PZ HURBAN Beckov.

Ing. Marek Jambor

Upozornenie obèanov
Vážení obèania obce Beckov, vzh¾adom na to, že máme zimné obdobie 
a so zimou je spojené aj sneženie, v mene komisie KOVP - obchodu a slu-
žieb, vás chcem poprosiś o odstránenie prekážok z verejných priestranstiev 
- ciest. Samozrejme, nedá mi neupozorniś vás na parkovanie áut na cestách 
z dôvodu odhàòania snehu z cestných komunikácií. V neposlednej rade upo-
zoròujem majite¾ov miestnych pohostinstiev a podnikov, aby dodržiavali ot-
váracie a zatváracie doby svojich prevádzok. Ïalej vám dávam na vedomie, 
že v našej obci Beckov (tak ako aj v iných obciach) je zakázané používaś 
pyrotechniku bez povolenia starostu obce, preto na vás apelujem, aby ste si 
požiadali o povolenie hlavne mimo Silvestrovskej noci, kedy je možné použiś 
pyrotechniku bez predchádzajúceho povolenia. 
Ïakujem za pochopenie! 

Predseda KOVP - obchodu a služieb Ing. Marek Jambor                      

Vyhlásenie referenda
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska rozhodnutím è. 320/2014 Z. z. 
vyhlásil na základe petície obèanov referendum, v ktorom  oprávnení obèania 
rozhodnú o nasledovných otázkach: 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývaś žiadne iné spolu-
žitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovaś úèasś detí na vyuèovaní v 
oblasti sexuálneho správania èi eutanázie, ak ich rodièia alebo deti samé 
nesúhlasia s obsahom vyuèovania?

Prezident SR urèil termín konania referenda  na sobotu 7. februára 2015.

Natália Tyznerová, 7. roè.



3www.obec-beckov.skčíslo 4 - december 2014 Beckovské noviny

Po celom roku plnom povinností a každodenných starostí prichádza èas Via-
noc, èas otvárania ¾udských sàdc. Èas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. 
Èas, keï sa môžeme na chví¾u pristaviś, zabudnúś na každodenné povinnosti.  
Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás neraz prinútila rozmýš¾aś nielen 
o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šśastí, ale aj o tom, èo tu po sebe 
èlovek zanechá.  
Preto pri tejto príležitosti vám chcem, milí seniori, poïakovaś za vašu prácu, kto-
rú ste v tomto roku vykonali pri realizovaní všetkých akcií poriadaných jednotou 
dôchodcov a na ktorých sa jednota dôchodcov akýmko¾vek spôsobom podie¾a-
la. V tomto roku sa v mesiaci november konali komunálne vo¾by. Touto cestou 
sa chcem úprimne poïakovaś pánovi starostovi Karolovi Pavlovièovi za spo-
luprácu, pomoc a ochotu, ktorú nám vždy prejavoval. Zároveò novozvolenému 
pánovi starostovi Ing. Jánovi Križanovi prajem ve¾a úspechov v práci.  
 Vážení spoluobèania, želám vám šśastné a pokojné vianoèné sviatky a do 
nového roku vám prajem ve¾a lásky, ktorá hory prenáša, ve¾a šśastia, ktoré dušu 
povznáša a ve¾a zdravia, ktoré sa kúpiś nedá, ve¾a Božieho požehnania a rozva-
ha nech nedopustí urobiś vám chybný krok, s rodinou a láskou v srdci privítajte 
nový rok.     Ing. Mária Mináriková, predsedníèka ZO JDS

Èas vianoèný ...   

Dòa 12. 9. 2014 sa v Novom Meste nad Váhom opäś konala detská burza doj-
èenského, tehotenského obleèenia a obuvi, športových potrieb, koèíkov.
Po jarno-letnej burze, ktorá sa konala v apríli, sme pre mamièky pripravili aj bur-
zu jesenno-zimnú, kde si mohli nakúpiś zimné bundy, overaly, èapice, topánky, 
èižmy, prechodné vecièky, koèíky, dojèenské potreby, tehotenské obleèenie 
a množstvo iných vecí za prijate¾né ceny. Na túto burzu sa prihlásilo viac ma-
mièiek ako na jarnú, takže bolo z èoho vyberaś. Nako¾ko jarná burza trvala len 
jeden deò, v sobotu, a úèasś bola poslabšia, tak sme sa rozhodli jesennú burzu 
zorganizovaś na dva dni, piatok a sobotu. Piatok od 16:00 do 18:00 hod. a so-
botu od 9:00 do 13:00 hod. V piatok bola väèšia úèasś nakupujúcich, spokojne 
pokúpili obleèenie na sezónu jeseò - zima. Na burze ste mohli nájsś aj teho-
tenský a dojèenský tovar, ktorí nakupovali nastávajúce mamièky. Aj tento krát 
sa konala zbierka šatstva, hraèiek a potrieb pre detièky do detského domova. 
¼udia prinášali plné vrecia obleèenia, hraèiek, ktoré už nepotrebovali a my sme 
ich s radosśou
zaniesli detièkám do detského domova, kde nám srdeène poïakovali.
Týmto by som chcela poprosiś všetkých dobrých ¾udí, ktorí majú zbytoèné oble-
èenie a potreby  pre deti, aby nám ich priniesli opäś na našu jarno-letnú burzu, 
ktorá by sa mala konaś v apríli. Tak ako na jar, opäś sa našli dobré ženy - smajlik 
pomocníèky z Beckova a Mesta. Touto cestou by som im ve¾mi rada poïa-
kovala za kus dobre odvedenej práce, pri ktorej, ako vždy, nechýbal úsmev. 

Dana Klèovská

Detská burza Smajlik
jesenno - zimná v Novom Meste nad Váhom

je pieseò, ktorú napísala Kristína Royová. Tak sa tiež volá zborník piesní od 
Ivana Valentu, ktorého titul je nanajvýš  aktuálny v tieto dni. Beckovský spe-
vácky zbor z neho vybral a pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej na spoloèných 
adventných skúškach nacvièil nový repertoár. Tematickými textami a lahodný-
mi, vábnymi melódiami sa vám speváci z tohto zboru prihovoria na vianoènom 
koncerte 28. decembra o 15,oo hodina v rímsko-katolíckom farskom kostole 
v Beckove.
Ak sa ich spev dostane sluchom k vám aj o nieèo hlbšie, ak vám vaše  srdce  
pošepká: „Pridaj sa k nim! Poteš známych, blízkych a aj seba tým precíteným 
a radostným prežívaním pohody a uvo¾nenia, ktoré prináša hudba, spev a úèasś 
v spoloèenstve  beckovského speváckeho zboru. Urob tak!“
Nuž, milí priatelia, ozvite sa, pridajte sa k nám, staòte sa jedným z tých, ktorým 
uèarovala melódia. Budeme sa tešiś spolu s vami, pretože o pár dní, ako to 
hovorí Martin Luther vo svojej piesni ...

...anjeli z nebies výsosti prinesú nám zvesś radosti:
H¾a, Dieśatko utešené v jaslièkách je položené.

Z príchodu Jeho tešme sa, sklonili sa k nám nebesá.
Priodial Boh rúchom tela veènú milosś Spasite¾a.

Zostane Boh navždy s nami, lebo sme Jeho dietkami,
Preto sa spolu radujme, za dar spásy Mu ïakujme. DJ

VIANOCE SA PRIBLÍŽILI... 

PZ HURBAN BECKOV - Poïakovanie
Týmto chcem v mene Po¾ovníckeho združenia Hurban Beckov a ZVPP v Bec-
kove poïakovaś odstupujúcemu starostovi obce Beckov p. Karolovi Pav-
lovièovi za pomoc a súèinnosś pri založení nového po¾ovníckeho združenia 
v roku 1994, ktoré nesie hore uvedený názov, ako aj za pomoc pri založení 
dnes už tradièného preteku v stre¾be na asfaltové terèe pod názvom BECKOV-
SKÉ KOLO o pohár starostu obce Beckov. Pretek sa každoroène uskutoèòuje 

na strelnici PZ Hurban Beckov v areáli Tehelòa, kde sa v tomto roku uskutoènil 
už 18. roèník. 
Spolupráca týchto dvoch organizácií bola s odstupujúcim starostom na ve¾mi 
dobrej úrovni a plnila úèel ochrany prírody v k. ú. obce Beckov ako aj propa-
gácie našej obce v súvislosti s podujatiami na strelnici a v revíri obce Beckov. 

Pavol Hladký

Predvianoèný èas - tajomný èas Adventu je plný prianí, oèakávania radosti 
a šśastia. Je obdobím, v ktorom si intenzívnejšie uvedomujeme silu priate¾stva, 
lásky, úcty a obetavosti. Snažíme sa byś navzájom k sebe dobrí a každému 
chceme rozdávaś radosś.
V sobotu 29. novembra 2014 sa na Trojiènom námestí tieto želania a snahy 
pretavovali do skutkov. Po prvýkrát sme vytvorili spoloèný adventný veniec ako 
symbol jednoty, lásky a porozumenia obyvate¾ov celej obce. Náš maxiveniec, 
ktorý má priemer takmer 7 metrov, zhotovili pracovníci prevádzky a striebornou 
jedlièkou ho vyzdobili už v piatok.  V sobotu od dvanástej hodiny prichádzali 
jednotlivci i malé skupinky ¾udí a prinášali svoje ozdoby, aby ich pripevnili na 
pripravený veniec. Nimi prezentovali nielen svoju tvorivosś a zruènosś, ale pre-
zentovali aj nieèo viac... Ochotu podeliś sa a prispieś k tomu, aby bolo v obci 
zase nieèo pekné, nové a v tomto prípade i sviatoèné. Prezentovali svoje dobré 
srdce. Niektorí prišli len tak, pozrieś sa, èo sa to na tom námestí deje, prípadne 
porozprávaś sa. Možno naèerpaś inšpiráciu pre budúci rok. Veniec sa zapåòal 
ozdobami a námestím sa šírila vôòa predadventnej kapustnice a jemná lákavá 
vôòa punèu neodmyslite¾ne patriaca k predvianoènému èasu. Punè sa varil pre 
deti i pre dospelých a kto ochutnal, iste mi dá za pravdu, že punè i kapustnica 
boli výborné. Hlavnými kuchármi boli èlenovia kultúrnej komisie. Teplá kapustni-
ca i horúci punè prišli v chladnom poèasí urèite vhod.
Touto cestou chcem poïakovaś pánovi starostovi za podporu akcie „advent-
ný veniec“ a poïakovaś všetkým, ktorí ideu vytvorenia maxivenca doviedli do 
zdarného konca a podie¾ali sa na príprave i samotnej realizácií tohto diela. Veï 
takým krásnym vencom sa môže popýšiś len máloktorá obec!

Tak, ako sú pospájané a vzájomne poprepletané jednotlivé vetvièky nášho ven-
ca, želáme si, aby sme si takéto pevné a jednotné puto dokázali vytvoriś i my, 
¾udia, medzi sebou navzájom.  Jana Ježovicová, kultúrna pracovníèka

Adventný veniec

foto: Ing. J. Štefanec
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V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien sta-
rostu obce v parku pod hradom bola udelená Cena starostu obce p. PhDr. 
Pavlovi Hosovi za dlhoroènú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti vèelárstva.

Pán Hos, môžete sa podeliś o svoje dojmy 
zo slávnosti, ako aj z prijatia Ceny starostu 
obce? Ako dlho sa venujete chovu vèiel v na-
šej obci? Môžeme sa v BN tešiś na ïalšie prí-
spevky z oblasti vèelárstva? Vèelárim od roku 
1969, a to stále v katastri obce Beckov. Zaèínal 
som spoloène so strýkom mojej manželky pánom 
Jozefom Šimkom. Najprv to bol jeden spoloèný 
odloženec, kde sme sa spoloène uèili, èo je to 
práca so vèelami. Samozrejme, naštudovali sme 
odbornú literatúru, a potom už každý zvlášś sme sa 
snažili nadobudnuté vedomosti uplatniś v praxi. Je 

pravdou, že s vèelami som sa zoznámil už v detskom veku, keï som chodil 
na prázdniny ku krstnému otcovi mojej matky, ktorý bol ve¾mi dobrý a vy-
chýrený vèelár. On ma zaúèal ako sa k vèelièkám chovaś, ako sa o ne staraś. 
Vždy mi hovoril, že chov vèiel nie je ako chov iných hospodárskych zvierat, 
ktoré sú na chovate¾ovi úplne závislé. Vèely sú stále slobodné a èlovek ich 
musí spoznaś a rešpektovaś ich životný rytmus a zákonitosti ich života.
Je pravdou, že moje životné povolanie mi nedovo¾ovalo sa vèelám venovaś 

naplno a so všetkým, èo s nimi súvisí ako napríklad chov matiek, ich výme-
na. Toto všetko som si vynahradil odchodom na dôchodok, kde som túto 
odbornou èinnosś rozvinul naplno. Dá sa povedaś, že práca so vèelami mi 
zaberá väèšinu vo¾ného èasu.
Na druhú otázku odpoviem ve¾mi rád. Vèelár je èlovek, ktorý chov vèiel 
považuje za poslanie. Vkladá do tejto èinnosti svoje srdce a lásku k týmto 
malým a ve¾mi užitoèným tvorom. Vèely, ak chcete lebo nie, vás ovplyvnia, 
vaše správanie, váš životný štýl a ïalšie veci, ako je poh¾ad na svet, ¾udskú 
spoloènosś. Poviem len jedno, máme sa hodne èo uèiś od vèiel, aby sme 
boli ¾udskejší, pomáhali si a žili pod¾a všetkých morálnych kritérií. Preto 
som so vèelárskou osvetou zaèal na besedách v materských škôlkach, v 
základných školách v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenèíne. 
Nieko¾kokrát som na požiadanie pani redaktorky Badžgoòovej napísal 
o vèelárskej problematike do Beckovských novín. V tejto èinnosti, pokia¾ 
bude záujem, chcem i naïalej pokraèovaś.
 Na záver mi dovo¾te, aby som povedal, že za celých 45 rokov vèeláre-
nia sa mne ani žiadnemu vèelárovi z Beckova nedostalo takého uznania ako 
17. augusta tohto roka za našu èinnosś a prácu. Bol som ocenený nieko¾ko-
krát vèelárskou organizáciou, ale to nie je ono. Tam sa ocenenia doèkáte 
v súvislosti so životným jubileom. Niekto je vèelár dva roky dovàši 50 rokov 
a je ocenený tak, ako ten, èo vèelári 20 - 30 rokov.

Za odpovede ïakuje D. Badžgoòová

DNI OBCE 2014

Zákon è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ïalej len zákon o miest-
nych daniach) od svojho prijatia prešiel viacerými legislatívnymi úpravami. 
Národná rada Slovenskej republiky prijala dòa 16. 9. 2014 s úèinnosśou 
od 15. 10. 2014 zákon è. 268, ktorý je v poradí už dvadsiatou novelou 
zákona o miestnych daniach. Snáï najvýraznejšou zmenou pre daòovní-
kov je ustanovenie § 18 ods. 2, ktorým novela zákona ustanovuje zmenu 
daòovej povinnosti v prípade dedenia nehnute¾nosti. Citácia zákona: „Pri 
nadobudnutí nehnute¾nosti dedením v priebehu roka daòová povinnosś 
dedièovi vzniká prvým dòom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa 
dediè stal vlastníkom nehnute¾nosti na základe právoplatného osvedèenia 
o dedièstve alebo rozhodnutia o dedièstve.“To znamená, že ak niekomu 
bolo v priebehu roka vydané právoplatné osvedèenie alebo rozhodnutie 
o dedièstve je povinný bezodkladne podaś daòové priznania alebo èiast-
kové daòové priznanie na daò z nehnute¾nosti u správcu dane v tej obci, 
na území ktorej sa nehnute¾nosś nachádza. Správca dane mu potom vyru-
bí pomernú èasś dane za zdedenú nehnute¾nosś.
Ïalej dávame do pozornosti § 37, ktorý rozširuje predmet dane na dani 
z ubytovania. Táto novela okrem iného rozširuje okruh ubytovacích zaria-
dení, ktorými sú aj rodinné domy, byty v bytovom dome, v rodinnom dome 
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré úèely. V praxi to znamená, že obèania 
poskytujúci vo svojich domoch ubytovanie sú povinní vyberaś od ubytova-
ných daò za ubytovanie a odvádzaś ju správcovi miestnych daní, t.j. obci.
Pripomíname daòovníkom, ktorí v priebehu roka 2014 nadobudli akúko¾-
vek nehnute¾nosś, prípadne nehnute¾nosś predali, darovali alebo im bolo 
vydané stavebné povolenie, kolaudaèné rozhodnutie alebo im bola za-
registrovaná zmena druhu pozemku alebo nastala zmena úèelu užívania 
stavby, atï..., že sú povinní do 31. 1. 2015 podaś daòové priznanie alebo 
èiastkové daòové priznanie na vznik alebo zánik daòovej povinnosti správ-

covi dane na obecnom úrade. Tým, ktorým vznikne alebo zanikne daòo-
vá povinnosś v roku 2015 a podali už daòové priznanie v priebehu roka 
2014, sú povinní podaś toto priznanie opäś, nako¾ko Ministerstvo financií 
SR vydalo nové vzory tlaèív daòových priznaní a tieto pred nieko¾kými dòa-
mi prešli schva¾ovacím procesom a v súèasnosti sú pripravené do tlaèe. 
Tlaèivá si môžete v januári vyzdvihnúś na obecnom úrade, prípadne si ich 
môžete stiahnuś z portálu stránok MFSR. Sadzby dane z nehnute¾nosti 
a sadzba dane za psa sa pre rok 2015 nemenia.
Pri dani za psa je daòovník povinný bezodkladne nahlásiś správcovi dane 
akúko¾vek zmenu týkajúcu sa psa. Predmetom dane za psa je pes starší 
ako 6 mesiacov. Daòová povinnosś vzniká prvým dòom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane 
a zaniká posledným dòom mesiaca, v ktorom pes prestal byś predmetom 
dane. Èasto sa stáva, že tieto skutoènosti mnohí obèania zabúdajú správ-
covi dane nahlásiś.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Ïa-
lej uvádzané „poplatok“). 
Upozoròujeme obèanov, ktorí si chcú uplatniś zníženie, prípadne odpus-
tenie poplatku, že tento im môže byś znížený, prípadne odpustený len 
na základe vlastnej žiadosti, ktorú podajú na zaèiatku roka na obecnom 
úrade. Žiadosś musí byś doložená dokladmi v zmysle platného VZN è. 
3/2012 v znení jeho Doplnku è. 1 z r. 2013 a Doplnku è. 2 z r. 2014.
V prípade vèasného nepredloženia žiadosti a požadovaných dokladov, 
nebude možné ú¾avu alebo oslobodenie poskytnúś. Èestné prehlásenie 
nemôže nahradiś požadované doklady a nebude akceptované. Inojazyèné 
doklady (okrem èeského jazyka) je potrebné maś úradne overené (Nové 
usmernenie MFSR). Výška poplatku sa pre rok 2015 nemení.

                              Jana Ježovicová, správa daní a poplatkov

Èo nového v miestnych daniach?

Novembrové poèasie nám pripomína neskorú je-
seò, tradiènú zimu otvára Martin 11. novembra. 
No posledné roky akoby už zima nechcel prísś na 
bielom koni, ani u nás na dolniakoch, ani na ho-
rách. Keïže neprišiel, je tu èas husacích hodov 
a husaciny. Kedysi sa husi chovali na dedinách 
a ich gagot bolo poèuś z každého dvora. Ale èo 
tomu predchádzalo, až bola husacia hostina, to 
málokto už vie. Hus sa dala do krmníka a kàmila 
sa každé ráno a veèer kukuricou. Keï sa vykàmila 
na urèitú váhu, zarezala sa, krv sa osmažila na 
cibu¾ke. Hus sa ošklbala a perie sa dalo do vriec, 
cez zimu sa potom driapalo po veèeroch. Krídla 

sa používali na ometanie sadzí z rúr a šporákov. 
Potom sa dala piecś. Ak bola dobre vykàmená 
mala i dosś tuku a ve¾kú peèeò. K peèenej husi sa 
podávala kned¾a  èi lokše. 
Tradície, zvyky i obyèaje máme, no nie všetci ve-
dia, kto to zapríèinil. „Svätomartinské“ husacie 
hody má na rováši syn rímskeho dôstojníka z pro-
vincie Horná Panónia Martin z Tours. Narodil sa 
v roku 316, ako 15-roèného ho povolali k cisár-
skemu jazdectvu. Poèas jednej chladnej noci videl 
premrznutého žobráka, ktorému daroval polovicu 
svojho plášśa. Na druhý deò sa mu zjavil Kristus 
obleèený v polovici plášśa. Martin sa dal neskôr 

pokrstiś a stal sa biskupom. Keïže biskupskú 
hodnosś nechcel prijaś, skryl sa pred vyslancami 
medzi kàde¾ husí. Tie ho však gagotom prezradili. 
Druhá povesś hovorí, že husi ho pri kázòach rušili, 
a preto za trest skonèili na pekáèi. 
V èase, keï sa konèí rok a úroda je pozberaná, 
Martin je predzvesśou príchodu adventu. Tradíciu 
husacích hodov zaviedol Jozef II. Ako to už bývalo, 
hodoval nielen krá¾ovský dvor, ale i služobníctvo. 
Peèená hus sa rozde¾ovala pod¾a poradia. Aby pri 
robote lepšie „lietali“, dostalo najnižšie služobníc-
tvo krídla, vyššia vrstva zase stehná a hospodár 
zvyšok.  ¼ubomír Paulus

HUSACIE HODY



BESEDA S DUŠANOM ÈIKELOM
Náš rodák a jubilant Mgr. Dušan Èikel, pluk. v. v., sa zúèastnil na besede 
pri príležitosti jeho 85. narodenín. Stretnutie sa konalo v klube pri parku na 
pozvanie starostu obce a ZO JDS v Beckove 25. novembra 2014 o 15. ho-
dine. Hoci skromná úèasś - len 11 èlenov Jednoty, traja pracovníci OcÚ a 3 
hostia z obce, predsa vynikajúca a srdeèná atmosféra priniesla spokojnosś  
všetkým zúèastneným. Dušan Èikel, stále aktívny turista a po¾ovník, v sebe 
nezaprie bývalého športovca (futbalista a bežec) a vojaka práve svojou dis-
ciplínou a schopnosśou prekonávaś prekážky na ihrisku i v živote. Po uvítaní 
starostom obce Karolom Pavlovièom a odovzdaní kytice s darèekovým ko-
šom zaèal Dušan Èikel vo¾ne rozprávaś o svojom živote a športovej kariére. 
Na svet prišiel v našej obci 18. októbra 1929 ako syn bývalého legionára, 
ktorý sa oženil s dievèinou z miestneho sirotinca a (popri dvoch dcérach 
Viere a ¼ubke) vychoval z malého Dušana pracovitého a aktívneho èloveka. 
Aj keï v roku 1947 zomrel a syn musel prerušiś štúdium na Obchodnej škole 
v Bratislave, predsa sa v živote a svete nestratil. V rodnej obci zaèínal v partii 
chalanov ako futbalista, založili futbalový oddiel ŠK Ctibor Beckov, v ktorom 
hrával na krídle. Kúpili si dresy, ktoré sami prali. Po vojne sa zúèastnil prvého 
Behu oslobodenia v roku 1946, bolo to v nede¾u, práve išiel do kostola, ale 
chalani ho nahovorili, aby šiel radšej behaś. Pretek bol okolo kostola, cez 
Lipky, asi 4 kilometre. Tak zažil svoje prvé víśazstvo. Kamarátil sa s Láïom 
Kuèerom, ktorého otec bol miestny policajt a mama vedúca na pošte a mali 
ešte dcéru O¾gu. Do tímu ešte patrili Ježko, Hubina, Kroèitý, Martinus, Šat-
kovský... Futbal hrával za Beckov, Štvrtok nad Váhom aj Nové Mesto, kde 
chodil do meštianky. V roku 1947, po smrti otca, zanechal 3. roèník Ob-
chodnej školy a zamestnal sa v Bavlnárskych závodoch v Trenèíne, kde ho 
vzali predovšetkým ako futbalistu - kúpili ho od Beckovanov za dresy a štuc-
ne. V Trenèíne chodil aj do taneèného súboru Drotár, kde sa zoznámil so 
svojou manželkou Máriou, rod. Mituchovou, príbuznou beckovského notára 
Kazimíra Ilavského. Ako vojak sa dostal do Èeských Budìjovíc, kde hral fut-
bal a venoval sa ¾ahkej atletike, behu na 800 a 1500 metrov. V Armádnych 
športových hrách skonèil štvrtý, ale do finále v Prahe postupovali len prví 
traja, napokon pozvali aj jeho a skonèil zase štvrtý, ibaže do ATK (Armádny 
telocvièný klub v Prahe) postupovali len prví traja, èo sa napokon vyriešilo, 
keï dvaja odišli do civilu a za Èikela podali žiadosś jeho kamaráti Èesi - písali 
list po slovensky (!). Do ATK ho prijali (15. 9. 1951), a tak sa dostal do tímu 
s najlepšími športovcami ÈSR, ako boli Zátopkovci, Jungvirt... a dostal sa 
s nimi do sveta. Bolo to úspešné obdobie, veï bol piaty na svete v behu na 
1500 metrov! To sa pošśastí iba málokomu. Ale napriek tomu ho nezaradili 
do tímu na olympiádu do Melbournu, a tak po roku odišiel z ATK do Trenèína 

za manželkou. Možno aj preto dostal 
k svojim 75. narodeninám Cenu fair 
play. V Trenèíne sa venoval naplno 
futbalu a rodine. Dnes, na Katarínu, 
si pripomenul aj 64. výroèie sobáša, 
už len sám, jeho manželka ho navždy 
opustila pre 4 rokmi... Teší sa z troch 
detí, synovia ¼uboš, Dušan a dcéra 
Jana,  a piatich vnúèat. Spomienky, 
zážitky, otázky a odpovede. Príjem-
ná beseda so zaujímavým èlovekom. 
Jeho príbeh spísal Miroslav Hazucha 
a publikoval ho na pokraèovanie v 12 
èastiach v èasopise Slovenská atle-
tika v roku 2000 a v roku 2009 vy-
šiel aj knižne pod názvom Športový 
príklad Dušana Èikela. Pán Èikel 
jednu knižku daroval na pamiatku ZO 
Jednoty dôchodcov v Beckove ako 
poïakovanie za pozvanie na besedu 
v klube pod hradom.

Dana Badžgoòová
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Dievèatko pripravovalo vianoèný darèek. Balilo škatu¾u od topánok do ve¾mi 
drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane ve¾a a k tomu pridalo 
množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky. „Èo to robíš?” vyèítal jej prík-
ro otec. „To¾ko papiera vyjde nazmar. Vieš, ko¾ko to stojí?” Dievèatko si ška-
tu¾u pritlaèilo k srdcu a so slza mi v oèiach sa stiahlo do kúta. Onedlho prišli 
Vianoce a dievèatko prinieslo otcovi darèek a vraví mu: „Ocko, toto je pre 
Teba!“ A podalo mu v tých drobných detských a nevinných rúèkach ve¾kú 
škatu¾u od topánok. Otec bol vidite¾ne v rozpakoch a jeho podráždenosś 
ešte vzrástla, keï otvoril škatu¾u. Niè v nej nenašiel, bola prázdna. Nahne-
vane odvrkol: „Nevieš, že keï sa robia a dávajú darèeky, tak sa oèakáva, 
že v nich aj nieèo bude? A Ty mi dávaš prázdnu škatu¾u!“ 
Dievèatko sa na neho nechápavo vystrašene pozrelo a so slzami v oèiach 
hovorí: „Ocko, ...nie je prázdna! Vieš, ako som sa namáhala, kým som ju 
naplnila mojimi mnohými božtekmi? Každý veèer, èo ma maminka uložila 
do postie¾ky a preèítala mi rozprávku, som Ti do nej vložila to¾ko božtekov, 
ko¾ko som ešte vládala. Viem, že nemáš na mòa to¾ko èasu, lebo musíš 
zarábaś korunky, ale tak isto aj viem, ako Ťa ve¾mi ¾úbim.“ 
Otec vtedy precitol, k¾akol si k dcérke, objal ju a rozplakal sa.
Prešiel nejaký èas, jesenné lístie už dávno prikryl nevinný biely sneh, a vte-
dy v tej chladnej ¾udskej dobe, chví¾kový osudový okamih jedného vodièa, 
mimochodom tiež otca, stál život toto malé úprimné dievèatko...
Dni boli hádam ešte chladnejšie. A veèere ešte smutnejšie. Celý ostatný 
èas po jej smrti otec chránil škatu¾u, ktorú dostal v ono vianoèné ráno od 
svojej malej dcérky. Ležala mu vždy pri posteli na noènom stolíku. Spoloè-
nosś jej robil len verný krucifix s Ukrižovaným. On najlepšie vie, akú hod-
notu má láska. Akú má láska váhu, aj keï je to len obyèajná škatu¾a od 
topánok.
Pre toho otca už nikdy tá škatu¾a nebude len obyèajnou škatu¾ou. Bude 
viac ako zázraènou. A keï sa cíti slabý, bezmocný, keï nevie ako ïalej, 
keï mu starosti prerastú cez hlavu..., vtedy otvorí škatu¾u a vyberie z nej 
jeden božtek, spomínajúc si pritom na lásku, s akou ich dcérka do nej pre 
neho vkladala.
KAŽDÝ Z NÁS MÁ URÈITE JEDNU TAKÚTO KRABICU AJ DOMA. 
Je plná bozkov a lásky našich najbližších.   DJ

Škatu¾a plná lásky a smútku

Korene tohto dòa siahajú do roku 2001, ktorý bol 
prvýkrát vyhlásený za Európsky rok jazykov (Euro-
pean Year of Languages - skrátene EYL). 
Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem 
národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že 
Rada Európy sa rozhodla vytvoriś každoroènú tra-
díciu a vyhlásila 26. september za Európsky deò 
jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slo-
gany a internetová stránka.
Jeho cie¾om je podnietiś 800 miliónov Európanov 

zo 47 èlenských štátov Rady Európy, aby sa bez 
oh¾adu na vek, v školách aj mimo nich, uèili viac 
jazykov. Snahou tohto hnutia je presvedèiś a doká-
zaś ¾uïom, že jazyková rozmanitosś je nástrojom na 
dosiahnutie väèšieho porozumenia rôznych kultúr 
z rozmanitých krajín a k¾úèovým prvkom bohatého 
kultúrneho dedièstva nášho kontinentu. Rada Eu-
rópy podporuje mnohojazyènosś v celej Európe.
Tento deò je symbolom a akousi oslavou jazykovej 
rozmanitosti v Európe a podpory obèanov pri osvo-

jovaní si väèšieho poètu jazykov. V celej Európe 
sa konajú akcie, ktoré sa snažia ¾udí povzbudiś k 
štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nado-
budnutých jazykových schopností. Štúdium jazy-
kov pomáha nielen pri dorozumení medzi ¾uïmi, 
ale prispieva aj k prekonávaniu interkultúrnych ba-
riér. V èoraz viac sa globalizujúcej spoloènosti zna-
mená ovládanie cudzích jazykov väèšie šance na 
prácu, na štúdium, na lepší život vo vlastnej krajine 
i v iných kútoch sveta. DJ

26. september - Európsky deò jazykov

* 17. 12. 2014 
Spoloèná svätá spoveï
- od 16.00 do 17.00 hod.

* 24. 12. 2014
polnoèná sv. omša

- o 24.00 hod.
* 25. 12. 2014

prvý sviatok vianoèný
- o 9.00 hod.

* 25. 12. 2014
Jaslièková pobožnosś

- o 15.00 hod.
* 26. 12. 2014

druhý sviatok vianoèný
- o 9.00 hod.

* 31. 12. 2014
posledný deò v rok

 - o 17.00 hod.

Vianoèné bohoslužby
v katolíckom kostole sv. Štefana

uhorského krá¾a v Beckove
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O ÈOM SÚ VIANOCE
Blížia sa Vianoce a takmer všetci sa na ne chceme 
dobre pripraviś. Vyupratujeme si dom, vyzdobíme si 
domácnosti, nakúpime darèeky, postavíme vianoè-
ný stromèek, napeèieme koláèiky a navaríme tra-
dièné vianoèné jedlá. Zo všetkých strán sa na nás 
valia vianoèné reklamy, vianoèná hudba èi vianoèné 
svetielka, ktoré aj v nákupných centrách umocòujú 
atmosféru Vianoc. Bez toho všetkého si nevieme ani 
len Vianoce predstaviś. Veï mohli by byś Vianoce 
bez darèekov? Mohli by byś Vianoce bez vianoènej 
kapustnice, èi bez vianoèného stromèeka? Pýtam 
sa však: „Preèo to všetko?“„Neuniká nám tak trochu 
podstata týchto vianoèných sviatkov?“ Naša pozor-
nosś sa sústreïuje na vonkajšiu symboliku, ktorá, 
samozrejme, neodmyslite¾ne patrí k Vianociam, ale 
nie je to trochu málo? Na najkrajšie sviatky v roku sa 
chystáme sústredení na to, aby to dobre vyzeralo, 
aby nám to dobre chutilo, aby nám dobre bolo. Sú-
stredíme sa len na napåòanie našich telesných po-
trieb. A nerobíme to vlastne každý deò? Nemali by 
byś Vianoce viac než len napåòanie našich telesných 
potrieb? 
Zastavme sa chví¾u a premýš¾ajme. Preèo to všetko 
robíme? Èo slávime? Všetci vieme, že slávime na-
rodeniny Pána Ježiša. A tak sa pýtam, èi by sa mu 
páèilo, ako to oslavujeme? Neoslavujeme viac svoje 

„ja“ ako Ježišove narodeniny? On, Boží Syn sa na-
rodil v chudobe. V tichu noci bol obklopený okrem 
svojich rodièov zvieratami a neskôr potešený ná-
vštevou tých, ktorí ani v noci nespali, pastiermi. Èo 
potreboval malý Ježiš? To, èo potrebuje každé malé 
dieśa. Okrem splnenia svojich telesných potrieb, 
teda mlieèka a tepla, ešte potreboval lásku rodièov. 
Niekde som poèula, že deti, ktoré boli vychovávane 
bez lásky, bolo im nosené len jedlo, zomreli. Láska 
je ve¾mi dôležitá. A to nám ukazuje aj narodený Je-
žiš. Èlovek okrem naplnenia tých telesných potrieb 
potrebuje lásku. Potrebujeme milovaś a byś milovaný. 
Ježiš je ten, ktorý nás miloval skôr ako my Jeho, On 
si vyvolil nás, nie my Jeho, ako to píše v evanjeliu 
pod¾a Jána. On je ten jediný a dokonalý príklad lás-
ky. Nie je to úžasné, že On, Syn Boha, sa narodil 
v maštali, lebo v noc¾ahárni nebolo miesta, ako sa 
píše v Lukášovom evanjeliu. Boh, keby chcel, mohol 
to zariadiś inak, ale neurobil to. Jeho príchod je sil-
ný v tom, že On, Syn Boha prichádza v pokore, pri-
chádza v chudobe, kde neèaká, nenárokuje si viac, 
i keï by mohol. Ako èasto my žijeme v neustálych 
oèakávaniach. Èo ešte..., èo ešte potrebujem, aby 
boli Vianoce pekné. Odpoveï je NIÈ. Niè, len sa 
zastaviś pri Ježišovi a poèúvaś Jeho slová. A pýtaś sa, 
ako si On želá, aby sme oslávili Jeho narodeniny. 

Keï sa pozrieme na Ježišov život, ukazuje nám na 
to, èo je najdôležitejšie. A to je pokorná, nezištná 
láska. V Božom Slove èítame o tom, ako umýva nohy 
uèeníkom, ako zomiera na kríži, nevinný, v pokore 
nesie naše hriechy. On sám je tou Láskou. Ale táto 
Láska nezomrela, lebo Ježiš vstal z màtvych, a keï 
vstúpil na nebo poslal Ducha Svätého, ktorého môže 
každý prijaś a žiś tou láskou a prežiś tak aj advent, Via-
noce i celý život. 
Poèas týchto Vianoc pozerajme na to, že Ježiš ne-
potreboval niè. Zastavme sa, keï sa budeme chcieś 
hnevaś na blízkeho pre nieèo, èo vôbec nie je pod-
statné. Usmejme sa radšej a h¾aïme na mašta¾, 
v ktorej leží Ježiš. Nemusíme èas tráviś len upratova-
ním èi peèením, ale skúsme si sadnúś k Biblii a pre-
mýš¾aś nad tým, èo Ježiš spravil pre nás a èo by sme 
my mali vo svojom živote spraviś pre Neho. Možno 
nám ukáže, že máme viac mlèaś ako hovoriś. Možno 
nám ukáže, že máme odpustiś. Možno nám ukáže, 
že Vianoce chce, aby sme oslávili s Ním. 
Nech je On centrom v našich domácnostiach. Nech 
Jeho láska nás napåòa a my òou napåòame naše do-
mácnosti. Nech voòajú naše domácnosti skutoènou 
radosśou a skutoènou láskou. Prajem nám všetkým, 
aby sme prežili Vianoce s poh¾adom upretým na Je-
žiša narodeného v maštali.    Radka Prokopenská

Spoloèenská kronika
(december 2014 - január 2015)

MANŽELSTVO UZAVRELI Miroslav Mahrík a Marianna Mitášová

BLAHOŽELÁME
50 rokov: Ing. Jozef Vranka, Ing. Ján Petráš, Anna Mináriková
55 rokov: ¼udmila Habšudová, Gabriela Jurovichová,
   Ing. Tibor Kováèik, Margita Birasová
60 rokov: Jaroslav Gazdík
65 rokov: Pavol Hajdúšek, Jarolím Gono, ¼ubomír Hladký
70 rokov: Ing. Martin Neboháè, Štefan Švanèarek, Mária Koreòová,
   Eva Striežencová, Melánia Èaòová
75 rokov: Mária Vlnová
80 rokov: Jozef Fiedler
91 rokov: Mária Pavlíková, Anna Klèovská, Mária Vazovanová,
   Mária Pavlíková
92 rokov: Mária Sládeková  AB

Dòa 5. 11. 2014 sa dožil životného jubilea 80 
rokov Ján Ïurec z Kálnice. Jubilant v minu-
losti 33 rokov pôsobil pri ochrane verejného 
poriadku, prièom do miesta jeho pôsobnosti 
patrila aj obec Beckov. Mal ve¾mi dobré vystu-
povanie voèi obèanom a vždy im rád poradil 
a pomohol. 
Všetko najlepšie, ve¾a zdravia a rodinnej po-
hody oslávencovi želajú priatelia z obce Bec-
kov, bývalí kolegovia a pracovníci PD Beckov. 

Pavol Hladký

BLAHOŽELANIE

V tomto roku, 9. decembra, si pripomíname 10 rokov od úmrtia nášho ob¾úbe-
ného - ako sa vtedy hovorilo „súdruha“ uèite¾a Jána Jedlièku. Uèite¾ príro-
dopisu, chémie a dielenských prác patril k tým, na ktorých si všetci absolventi 
beckovskej školy v rokoch 1959 až 1989 radi spomenú. K smútiacej rodine sa 
pripájajú bývalí žiaci a kolegovia, priatelia a Redakcia BN.

Spomienka na p. uèite¾a

V polovici 16. storoèia vlastnila Beckovský hrad š¾achtická rodina Bánfyovcov 
naklonená evanjelickému uèeniu. Tak sa stalo, že v Beckove a v usadlostiach 
patriacich k hradnému panstvu už okolo r. 1545 sa zaèali šíriś reformaèné 
myšlienky. Vznik cirkevného zboru sa kladie do tohto roku, keï je doložené 
pôsobenie farára Jána Schindlera. Rozkvet evanjelickej cirkvi trval len nie-
èo vyše storoèie. Reformácia i nastupujúca protireformácia sa riadili heslom: 
„Cujus regio - euis religio“ teda „koho panstvo - toho náboženstvo“. Služby 
Božie sa konali vo farskom kostole (pod hradom), ktorý vtedy patril evanjeli-
kom. V historických dokumentoch sa uvádza, že evanjelická cirkev mala už v 
polovici 16. storoèia vlastnú školu, pekne zriadený chrám, na veži 3 zvony, 
pozemky, lúku a vinohrady. 
V 17. storoèí sa zaèínali prejavovaś prvé náznaky protireformácie. Najprv sa 
š¾achta odvrátila od reformaèného evanjelického uèenia. František Nadasdy 
bol najprv naklonený reformaèným myšlienkam, ale po svadbe s dcérou Mi-
kuláša Esterházyho rezignoval. Svoje nové presvedèenie deklaroval násilným 
odòatím kostola, konfiškáciou cirkevných majetkov a vyhnaním farára z fary. 
Zmocnili sa aj dvoch strieborných kalichov. 
Po Lineckom sneme v r. 1647, ktorým bola potvrdená a vyhlásená nábožen-
ská sloboda, sa na Slovensku vrátilo asi 90 kostolov, medzi nimi bol aj kostol 
v Beckove. Po roku 1652 je život cirkevného zboru spojený s pôsobením 
významného slovenského barokového spisovate¾a a už v poradí deviateho 
farára Štefana Pilárika (1652 - 1663). Tento trpite¾ a vyhnanec pre vieru tu 
prežíval śažké chvíle zo strany miestnych š¾achtických rodín Pongráczyovskej, 
Révayovskej, Orlayovskej i Františka Nadáshyho.
V r. 1660 sa zaèali písaś najsmutnejšie dejiny pre beckovsko-kálnickych cir-
kevníkov. Od r. 1670 sa cirkevný zbor prestáva v dobových dokumentoch 
spomínaś. Po porážke Františka Rákocziho pri Hámroch v r. 1708 boli evan-

jelici v menšine a farárske záležitosti vykonával ev. farár Samuel Palubíny z 
Kochanoviec. 
Po Toleranènom patente (1781), ktorý viedol ku znášanlivosti, zblíženiu, zrov-
noprávneniu, zaruèoval slobodné vykonávanie bohoslužieb, umožòoval zalo-
žiś si samostatný cirkevný zbor a postaviś si kostol, ale bez veže a zvonov 
tam, kde žilo aspoò 100 evanjelických rodín, aj evanjelici v Beckove a v Kál-
nici využili túto slobodu. Dovtedy boli totiž prièlenení ako fília k Trenèianskym 
Stankovciam. Po podaní prosbopisu, napriek viacroèným prieśahom, dosiahli 
v r. 1791 vyhovenie žiadosti. Zo skromných prostriedkov vytvorili samostatný 
cirkevný zbor a pustili sa do výstavby kostola, ktorý posvätili 21. nede¾u po Sv. 
Trojici 1792 a ktorý slúžil plných 150 rokov.
Postupne sa podarilo dokonèiś faru, zakúpiś nový organ a zvony. Postavili si aj 
modernejšie školy v Beckove (1882) i v Kálnici (1887). Na fare sa 19. 3. 1817 
narodil Jozef Miloslav Hurban ako syn vtedajšieho ev. farára Pavla Hurbana. Z 
cirkevného zboru pochádza aj Dionýz Štúr, syn evanjelického uèite¾a.
Pôvodná fara bola rodným domom J. M. Hurbana, ale v r. 1929 bola presta-
vaná na súèasnú podobu. Na novej fare bola v tom èase umiestnená Pamätná 
tabu¾a J. M. Hurbana. Po rekonštrukcii (2003 - 2004) bola znovu posvätená 
12. 6. 2005. 
Kostol prešiel gen. opravou v śažkých vojnových rokoch 1943 - 1944. V tom 
èase bola pristavená k nemu aj veža. Je tomu práve 222 rokov, èo bol vybu-
dovaný tento evanjelický chrám, ku ktorému bola práve pred 70-tymi rokmi 
pristavená veža. Slúži rodinám evanjelikov poèas služieb Božích, pri ude¾ovaní 
sviatostí, pri stretnutí presbyterov z Považského seniorátu, ale býva aj miestom 
stretnutia všetkých obèanov Beckova poèas koncertov Beckovského spevác-
keho zboru.  Ing. Darina Jarábková

VÝROÈIE POSTAVENIA CHRÁMU A VEŽE V BECKOVE V ROKOCH
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Ján Kvaèala (3. február 1862 Petro-
vec - 9. jún 1934 Viedeò) bol profesor 
cirkevných dejín na Teologickej vysokej 
škole (predchodca Teologickej fakulty 
Univerzity Komenského) v Bratislave, 
vedec svetového mena, historik, teológ, 
filozof, pedagóg, štvornásobný doktor. 
Ján Rodomil Kvaèala sa narodil v Báè-
skom Petrovci v rodine uèite¾a Jána 
Kvaèalu, pôvodom z Beckova, a Terézie 
Godrovej, ktorej otec Jozef Godra, ro-
dák z Bohuníc, od roku 1830 pôsobil 42 
rokov ako uèite¾ a kantor v slovenskom 
evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v La-
liti. Mal staršieho brata Karola Drahotína 
(1860 - 1918) a mladšiu sestru ¼udmilu 
(1866 - 1956). ¼udové školy absolvoval 
v rokoch 1868 - 1872 v Petrovci a gym-

názium v rokoch 1872 - 1880 v Sarvaši, kde zmaturoval s vyznamenaním. 
Zaujímal sa aj o hudbu, hrával na flautu. Teológiu študoval od roku 1880 
v Bratislave (píše o tom vo svojej práci Z gymnázia na vysoké školy) v ro-
koch prísnej maïarizácie. Cez ve¾konoèné prázdniny chodieval k rodine 
do Beckova, kde v slovenskom prostredí pookrial (prof. Dušan Ondrejoviè, 
Život a dielo Jána Kvaèalu. In: Ján Kvaèala, otec modernej komeniológie. 
UK Bratislava2005; s. 11). Vo februári 1882 19 študentov teológie pod-
písalo a publikovalo v maïarskej tlaèi verejné vyhlásenie, že nezaprú svo-
ju národnosś - medzi nimi aj Ján Kvaèala. Teologické aj filozofické štúdiá 
skonèil v roku 1883 po 6 semestroch s výborným prospechom. Na jeseò 
1883 odchádza na štúdiá do Lipska (cestopis Prvý raz do Nemecka). Zú-
èastnil sa osláv 400. výroèia narodenia Martina Luthera. Absolvoval tu 4 
semestre. V r. 1884 bol vysvätený za kaplána do Nového Sadu. V roku 
1885 dosiahol v Lipsku doktorát z filozofie za prácu Über J.A. Comenius 
Philosophie, insbesondere dessen Physik a promovaný bol 27. mája 1886. 
Vrátil sa do Bratislavy, stal sa kaplánom u farára Trstenského a suplentom 
na evanjelickom lýceu. V rokoch 1887 - 1888 získal na univerzite v Buda-
pešti diplom z klasickej filológie a filozofie pre stredné školy a zanechal 
kaplánstvo. Od 1. júla 1888 sa stal riadnym profesorom na lýceu a pôsobil 
tu do novembra 1893. Venoval sa zbieraniu literatúry o Komenskom, kvôli 
èomu precestoval takmer celú Európu. V roku 1892 vydal prelomové dielo 
o Komenskom, ktoré znamenalo založenie modernej vedeckej komenioló-
gie, pod názvom - Johann Amos Comenius, sein Leben und seine Schriften 
- dielo sa doèkalo reprintu v Osnabrücku v roku 1989 (ale v slovenèine 
dosia¾ nevyšlo) a Komenského dielo vyložil aj z h¾adiska teológie a filozofie. 
Viedenská univerzita mu zaò udelila teologický doktorát 31. júla 1893.V 
roku 1893 prijal pozvanie Ministerstva školstva cárskeho Ruska prednášaś 
na Univerzite v Jurjeve (Tartu alebo nemecky Dorpat v Estónsku) cirkevné 
dejiny, dogmatiku, symboliku a viedol tu aj historický seminár. Od novem-
bra 1893 do 31. augusta 1918 bol zamestnancom univerzity ako prvý nie 
Nemec v uèite¾skom zbore, posledné 2 roky po prepustení nemeckých 
profesorov bol dekanom fakulty a prednášal po rusky. Po revolúcii rok pra-
coval v guberniálnom múzeu vo Voroneži a zastupoval farára. Do vlasti sa 
vrátil až koncom roka 1920 a nakrátko prijal zamestnanie v Slovenskom 
múzeu v Turèianskom sv. Martine. Neskôr prijal miesto riadneho profesora 
cirkevnej histórie na Teologickej vysokej škole v Bratislave, kde pracoval 
od februára 1921 do svojej smrti 9. júna 1934. Novozaložená Univerzita 
Komenského ho neprijala za profesora všeobecných dejín z politických 
dôvodov. Ján Kvaèala prednášal v Paríži, vo Varšave, mal široké jazykové 
znalosti - písal po slovensky, èesky, nemecky, maïarsky, rusky, ale aj latin-
sky, po¾sky a francúzsky. V Bratislave prednášal dejiny reformácie a staro-
kresśanskú literatúru - jeho Dejiny reformácie od roku 1517 do 1711 vyšli 
až po smrti v r. 1935. Zomrel poèas prác na Dejinách v Archíve vo Vied-
ni na následky mozgovej príhody 9. júna 1934. Pochovali ho v Bratislave 
13. júna 1934 na ev. cintoríne pri Kozej bráne. Medzi nieko¾kými desiat-
kami trúchliacich boli traja evanjelickí biskupi, rektor UK v Bratislave a de-
kan Teologickej vysokej školy s viacerými profesormi, ale aj po¾ský konzul a 
zástupcovia univerzít z Varšavy a z Rigy. 
Ján Kvaèala zanechal po sebe rozsiahle dielo (cca 6 tisíc strán, èo je 12 
kníh). Okrem štúdia diela J.A. Komenského sa  venoval aj dielu filozofa 
Francisa Bacona, vizionára Mikuláša Drábika èi Tomassa Campanellu, ale 
aj D.E. Jablonskému, vnukovi J. A. Komenského. Písal o ¼udovítovi Štúrovi 
a Janovi Husovi. Jeho dielo o Komenskom vyšlo v slovenèine v r. 1914 

v Turèianskom sv. Martine. 
Bol èlenom Maïarskej historickej spoloènosti a od roku 1899 èlen Králov-
ské èeské spoleènosti nauk v Prahe. Vydával odborné èasopisy a zborníky 
(Archiv pro bádání o životì a spisech J.A. Komenského, ktorý od r. 1910 
vydával Ústøední spolek jednot uèitelských na Moravì, Kvaèala redigoval 
12 zošitov, v ktorých uverejnil 114 príspevkov - s. 69, in: PhDr. Jiøí Beneš, 
Ján Kvaèala, redaktor, vydavatel a hlavní autor Archivu pro bádání a životì 
a spisech JAK - in. Ján Kvaèala - otec modernej komeniológie, UK Bratisla-
va 2005), publikoval (Cirkevné listy, Elán, Slovenské poh¾ady...). Akadémia 
vied v Petrohrade mu v roku 1915 udelila Kot¾arevského cena za vydanie 
dvoch zväzkov Komenského korešpodencie Èeskou akadémiou Františka 
Jozefa pre vedy, slovesnosś a umenie v Prahe. 
Pre nás je dôležité, že jeho korene sú v Beckove a že k obci mal vzśah 
napriek tomu, že sa v nej  nenarodil on, ale jeho otec (Kvaèalovci žili v Bec-
kove od roku 1762). Ján Kvaèala st. sa narodil v Beckove 11. apríla 
1830 v rodine ro¾níka Jána Kvaèalu. Do školy chodil v rodisku a gymnázium 
ukonèil v Ožïanoch v Gemeri. Ako uèite¾ pôsobil na Dolnej zemi v Báè-
skom Petrovci, 35 rokov. Zomrel 12. júla 1888. Jeho manželka Terézia, 
rod. Godrová umrela 8. decembra 1902. Mali 8 detí, z nich sa 4 dožili 
dospelosti. V Beckove mal súrodencov a rodinu. V rokoch 1912 - 1914 sa 
spomína Juraj Kvaèala, beckovský richtár, v r. 1915 Štefan Kvaèala (1852 
- 1916, otec Karola Kvaèalu z Modry), v r. 1923 Mária Kvaèalová a v r. 
1923 -1933 Karol Kvaèala, ktorý sa vyuèil v Trenèíne za mäsiara, pracoval 
v Trenèíne, Beckove, Novej Vsi nad Váhom, Koèovciach a odsśahoval sa 
do Modry. V rokoch 1943 - 1945 bol darcom pri prestavbe beckovského 
kostola a kálnickej modlitebne. S profesorom Kvaèalom sa navštevovali, 
keï Karol Kvaèala žil v Modre (svedectvo jeho syna Milana Kvaèalu). Prof. 
Kvaèala udržiaval kontakty aj so svojim ujom Štefanom Ježkom, beckov-
ským obchodníkom, ktorého manželka Katarína bola sestrou Kvaèalovho 
otca (PhDr. Milan Šišmiš, Vzśah Jána Kvaèalu k strednému Považiu a k niek-
torým rodinám, s. 30-41. In: Ján Kvaèala, otec modernej komeniológie. 
UK Bratislava 2005). Priate¾ské vzśahy udržiaval aj s beckovským farárom 
Štefanom Bálentom, viackrát ho navštívil na fare. S jeho synom Teodorom 
Bálentom udržiaval korešpondenèný styk. V roku 1880 Ján Kvaèala st. 
písal J.M. Hurbanovi, èi by mohol zabezpeèiś štipendium pre jeho syna 
študujúceho v Nemecku. Ján Kvaèala si písal aj so Svetozárom Hurbanom 
Vajanským, ktorého diela obdivoval. V Bratislave býval na Konventnej ulici 
a rodina Kvaèalovcov kedysi žila v Beckove v dome pod Hôrkou (dnes už 
prestavaný dom p. Opata).
Profesor Kvaèala svoju knižnicu v testamente odkázal Slovenskému mú-
zeu v Turè. Sv. Martine a tak 888 kníh a roèníkov rôznych periodík bolo 
v roku 1960 zaradených do Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

DIELO (výber)
Über J.A. Comenius Philosophie, insbesondere dessen Physik, Lipsko 
1886;
Johann Amos Comenius, sein Leben und seine Schriften (Berlin - Leipzig 
- Wien, 1892, s. 480 + 89 strán príloh;
Kvaèala, Ján: Komenský, jeho osobnosś a jeho sústava vedy pedagogickej. 
2. vydanie, Turè. sv. Martin, Matica slovenská 1921.
KVAÈALA, Ján: Dejiny reformácie na Slovensku. Liptovský Svätý Mikuláš: 
Tranoscius, 1935. Dana Badžgoòová

JÁN KVAÈALA - 80. výroèie úmrtia

Radko Ondrèka, 2. roè.
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Niekde som len tak letmo èítala, že aká príprava - také Vianoce. Celkom ma 
to zaujalo, veï na Vianoce sa ve¾mi teším, takže pripraviś sa treba poriadne. 
Asi to takto nejako pochopili aj komerèné spoloènosti èi  médiá - aby náhodou 
nebolo neskoro a všetko sme si mohli dokonale na tie Vianoce pripraviś, tak 
nás zasneženými reklamami a vianoènou atmosférou zaplavujú už od Dušièiek. 
Otázkou je, že èo vlastne pre mòa Vianoce znamenajú. Ak sú o sentimentál-
nych filmoch, nejakom tom peknom darèeku, krátkodobých a povrchných 
emóciách, ktoré vyprchnú ešte skôr, ako celé vianoèné obdobie skonèí, aj keï 
sme to nechceli. Alebo túžime po skutoènej atmosfére úprimnej radosti a hlbo-
kého pokoja, spokojnosti, lásky, porozumenia. To sú hodnoty, ktoré h¾adáme 
a túžime, aby boli trvácne v našom živote po všetky dni. Ibaže sa nedajú kúpiś, 
ani v hypermarkete, ani cez internetový obchod. A predsa sú tu, celkom blízko 
nás, niekedy staèí tak málo na ich dosiahnutie. Staèí vypnúś televízor a zapnúś 
samého seba, obrátiś svoj zrak od obrazovky poèítaèa na tvár svojej manželky, 
manžela, detí, zah¾adieś sa do ich oèí a darovaś im svoj vo¾ný èas - aby v našich 
rodinách pomalièky zaèala vládnuś atmosféra lásky, pokoja a všetkých tých 
hodnôt, po ktorých každé ¾udské - a najmä to detské - srdce túži. Vianoèné dni 
vo¾na sa nedajú prežiś v takejto atmosfére, pokia¾ bude v rodine do 24. decem-
bra zhon, všetko na poslednú chví¾u dośahovaś do dokonalosti, aby stromèek 
ladil s výzdobou, aby servítky a to všetko na stole tvorilo sviatoènú náladu, aby 
balkón bol plný svetielok, a potom si zrazu uvedomujeme, že nech sa tie Viano-
ce už skonèia, nech decká idú do školy a my do roboty, lebo už je toho dosś. 
Bruchá plné, nervy na pokraji od nudy a srdce poloprázdne. Urèite to nikto 
z nás takto neplánuje, ani nechce, na to dám krk. Lenže vonkajší svet to pres-
ne takto diktuje, len aby v rodinách ten pokoj nebol, aby sa oò rodièia s deśmi 
nestarali a neusilovali, lebo potom by náhodou zistili, že vlastne jeden darèek 

staèí a ani tá výzdoba nemusí 
byś až taká dokonalá a skromné 
jedlo zaobstaráme ve¾mi rýchlo, 
bez zhonu. Tak takto - jasné, že 
nie, to by nemali predajcovia 
žiadne zisky, alebo len minimál-
ne. A my ¾udia na to sadáme ako 
osa na med. Èo teda robiś? Ujsś 
zo spoloènosti sa nedá, izolovaś 
sa nemôžeme, zapchávaś uši 
a zatváraś oèi je nezmysel. Ne-
koneène kritizovaś a nadávaś na 
túto dobu je stratou drahocen-
nej životnej energie a aj èasu. 
Najdôležitejšie je ochrániś svoju 
rodinu pred týmto dobiedza-
ním z vonkajšieho sveta - áno, 
ochrániś ju v èase Adventu pred 
„Vianocami“, lebo tie ešte nie 
sú, ešte len prídu za štyri týžd-

ne. Nech si tie komerèné „Vianoce“ šantia pred dverami nášho domu, u nás 
zaènú až v 24. decembra. Dovtedy sa pomalièky zo dòa na deò budeme v oèa-
kávaní pripravovaś a tešiś - ako matka na svoje dieśa, ktoré nosí pod srdcom. Ani 
jedna z nás sme poèas tehotenstva dennodenne neskúšali pôrod, ten prišiel 
na záver a bolo potrebné si naò poèkaś - a ako sme sa tešili na tú našu ratolesś. 
Pripravovali sme si vecièky, èítali literatúru, premýš¾ali, ako to bude... Presne 
o tom je Advent. Treba spomaliś tempo, vypnúś všetky rušivé prvky v našej ro-
dine, užívaś si spoloèné chvíle vo¾ného èasu. Prvý týždeò môžeme spoloène 
chystaś potrebné materiály na vyzdobenie stromèeka, poh¾adaś maketky na 
vystrihovanie, dobré recepty na koláèik, uèiś sa básnièky k Mikulášovi a po-
stupne koledy (lebo pani uèite¾ky nás nemôžu stále nahrádzaś, oni sa deśom 
venujú dostatoène, my rodièia sme prvoradí) spoloène sa rozprávaś o tom, èo 
prežívame, vytvoriś si zoznam, èo všetko spolu s deśmi pripravíme. Pomalièky 
poèas druhého týždòa tvoriś, vyrábaś napríklad aj kàmidlo pre vtáèikov, chystaś 
potravu pre nich. Chodiś na každodenné spoloèné krátke prechádzky miesto 
pozerania rozprávok alebo hrania nezmyselných poèítaèových hier.
Jasné, že aj poriadok treba spraviś, spoloène si môžeme poèas tretieho týždòa 
upratovaś izbièky, s deśmi to trvá dlhšie, ale veï máme na to celý týždeò a telka 
s poèítaèom sú vypnuté, takže niè nás nevyrušuje a nespôsobuje stres, že 
rýchlo, rýchlo, seriál. Všetko poèká, teraz je zapnuté naše srdce a ani sa nena-
zdáme a je tu štvrtý týždeò, kedy spoloène nieèo napeèieme, podokonèujeme 
výzdobu a ani sa nenazdáme a rodinná vianoèná, pokojná atmosféra je u nás. 
Aké jednoduché, poviete si. Keby to bola len tória, tak sa dá písaś ešte dlho. 
Ale toto nie je výmysel, to je naozaj skúsenosś z vlastného života. Naozaj staèí 
vypnúś telku a uvidíte, ko¾ko máte zrazu ve¾a èasu. Nie som odporca médií, ale 
treba, aby oni slúžili nám a nie my im. A nestaś sa obeśou pasívneho prijímania 
všetkého, èo sa na mòa chrlí, ale zodpovedným a rozumným èlovekom, ktorý 
si vyberá. Médiá nesmú kradnúś náš drahocenný èas, ktorého máme žalostne 
málo na svoje deti. Oni vedia, že ich pri tom poèítaèi vnímame len na pol ucha, 
ich to znervózòuje, len to nevedia vyjadriś, potom si nás chcú ukradnúś pre 
seba a neèudujme sa, že robia krik alebo naschvály. Deti potrebujú zmysluplné 
aktivity. Ale keï im dáme (najmä tým malým dvojroèným) ceruzku a papier a sa-
mi si s nimi pomalièky s urèitou dávkou motivácie nekreslíme, ale pozeráme na 
telku, tak takéto dieśa si kresliś pravdepodobne nebude, ani skladaś skladaèky, 
èi stavaś vežu, ono potrebuje nás, celých, bez telefónu na uchu a bez pozera-
nia jedným okom na seriál.  
Jednoducho sa to všetko píše, ale konaś je už nároènejšie. Predsa len sa 
zo závislostí ¾udia dostávajú śažko, zvyk je železná koše¾a. Zmeniś zabehnu-
té chodníky je nároèné, chce to poriadnu dávku vôle. Nestane sa to všetko 
jedným lusknutím prstov a èarovné prútiky tiež doma nemáme, takže je naozaj 
múdre, že èas adventný - èas príprav na Vianoce - trvá tie štyri týždne. Keï ich 
nepremárnime, nepod¾ahneme vonkajšiemu nezmyselnému blázneniu, posna-
žíme sa darovaś èo najviac èasu rodine a aj sami sebe, potom sa poèas sviat-
kov nenasýtime len sentimentálnou idylkou, ale skutoènou a pravou radosśou 
prameniacou v Láske v jasliach uloženej. PŠ

H¼ADÁ SA STRATENÝ ADVENT

Kopec darèekov èo srdce pohladia,
rodinu a priate¾ov èo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôèik a ku šśastiu skok.

Prajem pekné Vianoce a šśastný Nový rok!

Nech sa starosś všetka zruší,
nech zavládne pokoj v duši.

Èo bolelo, nech sa zhojí,
èo tešilo, nech sa zdvojí.

Na Vianoce, keï svet stíchne,
nech vám Božie dieśa vdýchne

pokoj, radosś a posilu,
nielen v túto svätú chví¾u,
ale taktiež v novom roku,

nech vás vedie v každom kroku.

Nech vianoèný zvonèek ti šśastím zvoní,
nech vianoèný èas sa v lásku zmení,
a tak krásne, ako sa hviezda ligoce,

tak nádherné a tajomné Ti prajem Vianoce...

Vianoèné SMS

Nájdi si èas 
75-roèný èlovek v priemere: 23 rokov spí (31%), 19 
rokov pracuje (25%), 9 rokov sleduje televíziu ale-
bo sa venuje inej zábave (12%), 7,5 roka sa oblieka 
a stará o svoj zovòajšok (10%), 6 rokov venuje je-
deniu (8%), 6 rokov cestuje (8%), 0,5 roka venuje 

modlitbe a bohoslužbe (0,7%).
Nájdi si èas pracovaś - to je cena úspechu; nájdi si 
èas premýš¾aś - to je zdroj sily; nájdi si èas hraś sa 
- to je tajomstvo mladosti; nájdi si èas èítaś - to je 
základ poznania; nájdi si èas na bohoslužbu - to je 
cesta k dôstojnosti; nájdi si èas pomáhaś a tešiś sa 
s priate¾mi - to je zdroj šśastia; nájdi si èas milovaś 

- to je zmysel života; nájdi si èas snívaś - to pozdvihne 
tvoju dušu k hviezdam; nájdi si èas smiaś sa - to je 
najkrajšia hudba pre tvoje srdce; nájdi si èas modliś 
sa - to je cesta ku Kristovi.
Nikdy nebudeš maś èas na všetko. Ak chceš maś na 
nieèo èas, musíš si ho urobiś.

(Charles Burton)

Zvonèeky už zvonia,
ihlièie nám vonia,

svetlo svieèok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,

v pohode ich prežívajte.

Lásky, šśastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, 
užite si spoloèné, krásne sviatky Vianoèné 
a nech dlho prevláda novoroèná nálada.

Na Vianoce ako treba, 
nech nájdete poklad z neba.

Pokoj, lásku v hodnosti, 
dni prežite v radosti.

Zdravie, šśastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.

Na nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

Veselé Vianoce chcem Vám priaś, 
aby èlovek èloveka mal stále rád, 

aby jeden druhému viac šśastia prial, 
aby aj tento nový rok za to stál.

Vianoce lásky a pokoja,
nech každú Tvoju bolesś zahoja.

V kruhu najbližších tešte sa spolu,
až budete sadaś k štedrému stolu.

Prajeme Vám Vianoce krásne
a keï svieèka na Nový rok zhasne,

nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,
tiež šśastie a radosś, tá všetkým pristane.

Na Vianoce pokoj v duši, 
šśastie, ktoré niè nezruší. 
V novom roku ve¾a sily, 
by ste zdraví dlho žili.
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     Vïaka Bohu, že máme Vianoce. Oni vnášajú do nášho života a vzájomných 
vzśahov atmosféru pokoja, radosti, pohody. Jeden k druhému sa usilujeme byś 
milší a lepší. To dobro, ktoré sa skrýva v každom jednom èloveku, na Vianoce 
sa dostáva k slovu viac ako inokedy. Niekedy sa nám zdá, že viac je vo svete 
zla ako dobra. Zlo vo svete a v ¾uïoch naozaj je, a pôsobí nápadne, krik¾avo, 
agresívne. Dobro je menej nápadné.
Pán Ježiš zlo kritizoval, ale na druhej strane jasne videl aj dobro v ¾udskom srdci 
a vysoko ho hodnotil. Pochválil milosrdného Samaritána, ktorý sa ujal raneného 
èloveka. Vyzdvihol obeś chudobnej vdovy, o ktorej povedal, že napriek malej 
sume priniesla ve¾ký dar. Ve¾mi sa Mu páèila dôvera pohanského stotníka a po-
hanskej ženy. Pod¾a príkladu Pána Ježiša by sme sa aj my mali nauèiś h¾adaś 
dobro v ¾udských srdciach a konaní a zbaviś sa predsudku, že všetko je iba zlé.
Pán Ježiš sa do nášho sveta narodil nie preto, aby bol iba akousi dekoráciou na-
šich sviatkov. On sám sa prirovnal k lekárovi. Chce byś lekárom tých, ktorí majú 
chorú dušu, chorú v duchovnom a etickom oh¾ade. Chce byś lekárom chorých 
vzśahov medzi ¾uïmi. A kto z nás môže povedaś, že je v tomto oh¾ade celkom 
zdravý? Potrebujeme ho všetci. Každému má èo daś. Práve Vianoce sú príle-
žitosśou, kedy chce Ježiš Kristus vstúpiś do života každého z nás. Chce nám 
pomôcś, aby sme pochopili samých seba. Chce nám ukázaś, že nemusíme do 
nekoneèna žiś tak, ako žijeme doteraz, ale že máme aj iné, lepšie možnosti. 
O tom hovorí aj príbeh o Zacheovi v Jerichu (L 19, 1-10). Zacheus zo zve-
davosti vyliezol na strom. Pán Ježiš pod stromom zostal, lebo zistil, že za tou 
zvedavosśou sa skrýva ve¾ký nepokoj Zacheovej duše. Napriek tomu, že mal 
tento èlovek ve¾ké bohatstvo, nebol šśastný a spokojný. Ani za ve¾ké peniaze si 
nedokázal kúpiś pokoj a radosś zo života. Preto mu Ježiš povedal: Zlez rýchlo 
z toho stromu, lebo dnes musím zostaś v tvojom dome. „Dnes musím zostaś 
v Tvojom dome“ - tieto slová majú ve¾mi bohatý obsah. Dnes musím zostaś v tvo-
jom dome, lebo ma nevyhnutne potrebuješ. Nemôžeš žiś donekoneèna v hmot-
nom bohatstve a duchovnej prázdnote. Nemôžeš žiś donekoneèna v izolácii 
v meste, v ktorom śa všetci nenávidia. V tvojom živote sa musí nieèo radikálne 
zmeniś.  Boh śa miluje - nie pre tvoje podvody, ktorými si získal bohatstvo, ale 
preto, že z teba ešte môže byś poriadny èlovek. Boh śa miluje preto, aby sa z 
teba stal poriadny èlovek. 
Ježišova návšteva v Zacheovom dome bola prejavom ve¾kej Božej lásky k Za-
cheovi, a táto Božia láska sa stáva rozhodujúcou v jeho živote. Robí zo Zachea 
nového èloveka. Nevieme, èo všetko sa odohralo v Zacheovom vnútri. Musel to 
byś prudký, búrlivý a pritom tvorivý proces. V príbehu je zapísaný len jeho výsle-
dok. „Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v 
nieèom, vraciam to štvornásobne.“ Toto je v pravom a plnom zmysle vianoèný 
príbeh, lebo v Zacheovom srdci sa narodil Ježiš Kristus, do Zacheovho srdca 
sa nasśahovala Božia láska, v jeho srdci natrvalo zapustilo korene Ježišovo po-
solstvo o novom živote.  Naèo sú takéto príbehy v Biblii? Aby sme sa do nich 
mohli dosadiś my sami. Predstavte si, že tú vetu: „Zacheus, dnes musím zostaś 
v tvojom dome“ hovorí Ježiš Kristus nám, každému osobne - len namiesto mena 
Zacheus dosaïme každý svoje vlastné meno. Zacheov príbeh sa stáva naším 
osobným príbehom. Z toho, že vo vašom manželstve a rodine vládne napätie, 
že prièasto máte tichú domácnosś? Boh vás všetkých miluje a poèíta s vami. 
Máte možnosś zaèaś žiś krajšie. Ako sa v Zacheovej domácnosti všetko zmenilo, 
tak sa môže všetko zmeniś aj vo vašej domácnosti. Len treba zhodiś zo seba tú 
škodlivú záśaž sebectva a treba zaèaś tých druhých maś rád tak, ako nás má rád 

Pán Boh. 
V tvojom dome musím dnes zostaś. Pozrite, ako trpia vaše deti kvôli vašim nedo-
rozumeniam. Keï ste ich priviedli na svet, ste za ne a za ich šśastie zodpovední 
Pánu Bohu. Nemyslíte, že by ste ich svojim usporiadaním vzájomných vzśahov 
mohli urobiś šśastnými? 
V tvojom dome musím dnes zostaś. Ak si ¾ahostajný, ¾ahostajná voèi svojim ro-
dièom, oni tým ve¾mi trpia. A ty im predsa môžeš pravidelne venovaś trochu zo 
svojho èasu, povedaś im pár láskavých slov, podporiś ich aj materiálne, postaraś 
sa o nich v bezmocnosti. Aké by to bolo krásne, keby aj o tebe mohol Ježiš 
povedaś to, èo povedal o Zacheovi: „Dnes sa stalo spasenie tomuto domu.“
V tvojom dome musím dnes zostaś. Trápi śa śažká choroba? Ježiš prichádza k 
tebe, lebo ti musí povedaś, že si ani vo svojom utrpení nevypadol, nevypadla 
z Božej lásky. Niè śa nemôže vytrhnúś z Božích láskavých rúk. Niè śa nemôže 
odlúèiś od Božej lásky, ktorú Boh aj tebe prejavil v Ježišovi Kristovi, našom 
Pánovi. 
V tvojom dome musím dnes zostaś. Trápia śa výèitky svedomia za nejaký śažký 
hriech, ktorého si sa dopustil, dopustila? Ak to úprimne o¾utuješ, ak si urobil, 
urobila, èo je v tvojich silách na odèinenie spáchaného zla, Ježiš ti ponúka 
odpustenie, skutoènú vnútornú ú¾avu a ponúka ti pomoc Svätého Ducha k no-
vému zaèiatku. 
V tvojom dome musím dnes zostaś. Si naplnený smútkom, pretože ti navždy 
odišiel niekto, koho si mal ve¾mi rád? Mal by si vedieś, že smrś nie je koniec, ale 
bod prechodu, pre teba zatia¾ tajomného prechodu do nového sveta. Keby si 
túto istotu dokázal braś vážne, vážne s òou poèítal, tvoj smútok by našiel Boží 
pokoj. 
Je ešte ve¾a ïalších situácií, ktoré som nespomenula, do ktorých chce vstúpiś 
Ježiš Kristus a vniesś vianoèné svetlo. Jeho slová: „V tvojom dome musím dnes 
zostaś“ by nám mali znieś cez celé sviatky ako refrén a mali by sme sa pýtaś: 
Preèo chce Ježiš tak naliehavo zostaś v mojom dome? Èo všetko chce zmeniś 
v mojom osobnom živote, v mojich 
životných zvyklostiach, v mojom 
správaní voèi druhým? V dnešnom 
zmaterializovanom svete je ve¾mi 
potrebné, aby sa ¾udia zbližovali. 
Pán Ježiš nás uèí, aby sme v živote 
nestáli proti sebe, ale ani nie ¾ahos-
tajne ved¾a seba, ale aby sme žili 
vo vzájomnom porozumení, pokoji, 
službe a láske. Lebo tam, kde ¾u-
dia žijú v láske, akej nás uèí Pán, 
tam je spokojnosś a šśastie. Kiež by 
sme to pochopili a poznali tak, ako 
Zacheus. Keby po týchto zmenách 
mohol Ježiš povedaś o nás to isté, 
èo povedal o Zacheovi: „Dnes sa 
stalo spasenie tomuto domu“, boli 
by to naše najšśastnejšie Vianoce. 
Vám všetkým, bratia a sestry, rovna-
ko aj sebe, prajem takéto sviatky.

ThDr. Eva Juríková, ev. farárka - administrátorka CZ ECAV Beckov

V TVOJOM DOME DNES MUSÍM ZOSTAŤ

„Lebo tým, ktorí Ho prijali, dal moc staś sa Božími deśmi“ (Jn1,12).
 
Betlehem, dvaja ¾udia, ticho, chudoba a pár zvierat. Noc, kedy sa „Slovo telom 
stalo“ (Jn1,14). Žiaden z krá¾ovských synov sa zrejme nenarodil do „paláca“, 
akým bol tento. A predsa. On áno! A dokonca Krá¾ krá¾ov. 
Napriek vonkajším podmienkam, v akých sa narodil - nebol sirotou. Tými sme 
v srdci vo ve¾kej väèšine my. Niekedy vlastným prièinením, no zväèša tým, že 
sme zranení, plní neodpustenia, hnevu èi žiarlivosti. Príèina? Sme chorí na 
lásku. Ak máme v srdci bolesś, nie je tam miesto pre Boha. Ale ak sa tá bo-
lesś odplaví - to miesto zaplaví Boh. My všetci zaèíname so srdcom siroty, ale 
Božou milosśou sa to môže zmeniś. Srdce siroty je úplne odlišné ako srdce 
Božieho dieśaśa. Èo s tým? „Recept“ nájdeme u Ježiša. „Otec nám hovorí, že 
Ježiš je Jeho milovaným Synom, v ktorom má za¾úbenie a máme ho poèúvaś“ 
(Mk1,11). Èo okrem iného znamená braś si z Neho príklad. Nie je dôležité 
odkia¾ bol, ale kým bol. Jeho identita nebola v tom, èo o Òom hovorili iní. 
Nežil z ¾udského uznania. Odpúšśal! „Nie sedem, ale sedemdesiatsedem ráz“ 
(Mt18,22). Miloval! Všetkých! Veril! Veril Otcovi a hlavne mal s Ním vzśah a po-
znal Ho. „Syn totiž robí len to, èo vidí robiś Otca“ (Jn5,19). Otec nás miluje 
rovnako, ako miloval Ježiša a chce, aby sme aj my rástli vo vzśahu s Ním. On sa 
zaujíma o to, èo robíme, ale ove¾a viac sa zaujíma o vzśah. My milujeme, lebo 
On prvý miloval nás. Toto nie je o našej láske, ale o Jeho láske. Jeho lásku 
si nemusíme zaslúžiś. Nie je to o výkone. Je to o prijatí daru. Veríme tomu? 
To, èomu verím v srdci - mení moje myslenie. Ježiš sa narodil preto, aby nám 
ukázal cestu k Otcovi. On už ako dvanásśroèný vedel, že „má byś tam, kde 
ide o Jeho Otca“ (Lk2,49). Je totiž možné poznaś Ježiša a pritom nepoznaś 

Otca. Chce ma zobraś na miesto intimity s Otcom, kde budem tak blízko, že 
budem poèuś tlkot jeho srdca. Ježiš je tou cestou do Domu nášho Otca. Do-
mom nášho Otca je Jeho srdce. A Jeho Domovom v našom tele je naše srdce. 
A Jeho Slovo má moc premieòaś srdcia. Staèí Jeho Slovo a naša viera. 
Mária nech je naším vzorom v prijatí Jeho Slova a premýš¾aním nad ním. Áno. 
„Šśastná je tá, ktorá uverila, že sa splní, èo jej povedal Pán“ (Lk1,45). Tak, ako 
jej, aj nám môže „ve¾ké veci urobiś ten, ktorý je mocný“ (Lk1,49). Mária okrem 
iného ïakovala a chválila Boha za všetky ve¾ké veci, ktoré v jej živote urobil. 
Ako èasto to robíme my? Èastejšie prosíme ako chválime a ïakujeme. A pri-
tom staèí tak málo. Nezáleží na mieste na chvály. Záleží na Duchu a Pravde. 
V „nahote“ svojho srdca sa postaviś pred Boha. Takýchto ctite¾ov má Otec rád. 
Potrebujeme premenu srdca ak chceme,  aby „zomreli“ siroty, ktoré v nás žijú 
a aby tento advent vyvrcholil tým, že sa spolu s Ježišom „narodíme“ ako Krá¾ov-
ské dcéry a Krá¾ovskí synovia. „Lebo Bohu niè nie je nemožné“ (Lk1,37). Tak 
teda! Dajme ruku na pluh. „Pripravme Mu cestu a vyrovnajme Mu chodníky“ 
(Lk3,4)!  Sadnime si k Jeho nohám a poèúvajme Ho. Budujme vzśah. Je totiž 
rozdiel byś dcérou a byś dcérou Niekoho. Tak ako je rozdiel byś synom a byś 
synom Niekoho. Nech máme to vedomie, že my nie sme otroci ani sluhovia, 
ale Božie dcéry a Boží synovia - dedièia Božieho krá¾ovstva. 
...“Ale keï prišla plnosś èasu, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, 
narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, èo boli pod zákonom a aby sme 
dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sàdc Du-
cha svojho Syna a on volá: „Abba, Otèe!“ A tak už nie si otrok, ale syn, a keï 
syn, tak skrze Boha aj dediè“ (Gal4,4-7).

Katarína Èiefová, OZ Jána Pavla II., Hlohovec - Beckov.

Krá¾ z maštale
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Vypnutie televízora v rodinách nie je boj proti médiám, ale kampaò Hnutia kres-
śanských spoloèenstiev detí eRko, zameraná na zintenzívnenie vzśahov v rodi-
ne, medzi kamarátmi, súrodencami, aby sme si hlbšie uvedomili hodnotu vo¾né-
ho èasu. Cie¾om je podporovaś aktívne prežívanie vo¾ného èasu detí a mladých 
¾udí. Teda iniciatíva nie proti nieèomu, ale za - a hlavne za podporu rodiny. 
Na Slovensku využíva denne internet 97,4 % detí vo veku 11 - 16 rokov prie-
merne 2,5 hodiny denne. Samozrejme, výsledky výskumu ukazujú, že väèšina 
z nich zvláda používanie internetu dobre. V dnešnej technokratickej dobe sa už 
bez internetu žije len ve¾mi śažko, a preto musia deti aj mládež získavaś potreb-
né zruènosti v jeho používaní - o tom niet pochýb. Ale výskumy potvrdzujú, že 
deti dávajú televízoru a poèítaèu prednosś pred aktívnejším a zmysluplnejším 
prežívaním svojho vo¾ného èasu. A to je to alarmujúce, že po povinnom štúdiu 
a po napísaní úloh, niekedy aj za pomoci internetu, si dieśa volí pre svoj oddych 
znova len televízor alebo Facebook, namiesto osobného stretnutia s kamarátmi 
alebo športovej aktivity. Vo¾ný èas a jeho využívanie totiž ovplyvòuje životný štýl 
detí. Môže byś aj dobrým základom pre rozvoj dieśaśa, jeho schopností, zruè-
ností, zá¾ub a vzśahov. 
Vychutnajme si teda spoloèný adventný a vianoèný èas a venujme sa aktívne 
svojej rodine, naše deti si to zaslúžia. Veï poèas roka a bežných pracovných 
povinností sa sśažujeme na nedostatok èasu, tak ho teraz skúsme nezmárniś 
nudou, neèinnosśou a pasivitou pred televízorom. Skúste si vyskúšaś niektorú 
z uvedených aktivít, pri ktorých strávite krásne a radostné chvíle s vašimi deśmi. 

Kde zvoní vianoèný zvonèek
Jeden èlen rodiny vyjde za dvere. Ostatní sa dohodnú a skryjú zvonèek niekde v 
miestnosti. „H¾adaè“ sa vráti a h¾adá zvonèek. Keï sa k nemu približuje, ostatní 
volajú: „cingi-lingi“ Keï sa od zvonèeka vzïa¾uje, ostatní volajú „bum, bum“, 
Keï ho nájde, môže zazvoniś a za dvere ide ïalší èlen rodiny.

Vianoèná koláž
Potrebujeme: vianoèný baliaci papier, ktorý skonèil roztrhaný a rozhádzaný po 
izbe, výkres, ceruzku a lepidlo. Na výkres nakreslíme dostatoène ve¾ký, jedno-
duchý obrázok s vianoèným motívom (stromèek, zvon, rybu...). Potom necháme 
deti natrhaś farebný vianoèný papier na malé kúsky a nalepiś ich na nakreslenú 
predlohu. Vznikne krásna vianoèná koláž, ktorá vám ešte dlho po Vianociach 
bude pripomínaś túto slávnostnú chví¾u. A keï by sa vám zo stromèeka rozbila 
nejaká z ozdôb, použite aj tú. Staèí ju len rozdrviś na prášok.

Nechajte ich zdobiś stromèek
Niektoré väèšie deti by mali radi stromèek aj vo svojej izbe. Taký celkom maliè-
ký, dovo¾te im ho. A ozdobiś si ho môžu deti samé. Buï si ozdoby kúpia alebo 
si ich môžu vyrobiś.To, ako stromèek ozdobia, vám dokonca ve¾a povie o ich 
osobnosti.

Peèenie hrou
To bude vyžadovaś viac èasu, ako keby ste piekli sama. Avšak, zabijete dve mu-
chy jednou ranou: zabavíte deti a urobíte ïalšiu z vianoèných povinností. Deti 
zbožòujú pomáhaś pri peèení a zdobení. Pod¾a ich veku prispôsobte nároènosś 
peèenia. Pamätajte si, že nie je dôležité to, èi sú koláèiky dokonalé alebo nie. 
Starí rodièia sa skôr potešia medovníkovému nepodarku od svojho vnúèaśa ako 
tomu dokonalému, ale z obchodu.

Tu pridávam pár skvelých zdravých receptov od Janky Horeènej, ktoré je 
nutné piecś s deśmi, pretože sú jednoduché a ¾ahko zvládnute¾né:

Ovsený raòajkový koláè 
Cez víkend, keï sa ráno to¾ko neponáh¾ame, si môžeme pripraviś tento výborný 
koláè. Je ideálny na chladné dni, a keï ho podávame teplý, príjemne nás zahre-
je. Používame približne 2dcl. hrnèek. 
3 hrnèeky ovsených vloèiek, 1/3 hr. hnedého cukru, 1 lyžièka prášku do pe-
èiva, 2 lyžièky škorice, štipka soli, 2 vajíèka, 3 lyžice roztopeného masla, 2 hr. 
mlieka, 2 banány (popuèené vidlièkou) 1-2 hr. ovocia (napr. na kocky nakrájané 

jablká, hrušky alebo mrazené drobné ovocie) 
Postup: rúru predhrejeme na 180°C. Menší plech alebo okrúhlu formu si jem-
ne vymastíme olejom. Všetky suroviny postupne zmiešame vo ve¾kej miske a vy-
lejeme do vymasteného plechu. Poukladáme ovocie a peèieme asi 40 minút. 
Necháme trošku vychladnúś, nakrájame a podávame. 

Èokoládové mafinky (zdravšia verzia ob¾úbených mafiniek) 
Používame približne 2dcl. hrnèek. 
3/4 hrnèeka jablkovej presnidávky, 1/2 hr. hnedého cukru, 1/4 hr. medu, 1 
ve¾ké vajíèko, 1 biely alebo vanilkový smotanový jogurt, 1/2 hr. hladkej múky, 
1/2 hr. celozrnnej múky (môže byś špaldová) 1/3 hr. kakaa, štipka soli, 1 ly-
žièka sódy bikarbóny, 1 lyžièka prášku do peèiva, 1/2 hr. nasekanej èokolády 
(pod¾a chuti horká alebo mlieèna) 
Postup: rúru predhrejeme na 200°C. Z¾ahka si vymastíme formu na 12 mafi-
nov - ak nemáme použijeme mafinové košíèky (odporúèam daś vždy dva), ktoré 
poukladáme na plech. V jednej miske si zmiešame presnidávku, cukor, med 
vajíèko a jogurt. V druhej miske múky, so¾, kakao, prášok do peèiva a sódu 
bikarbónu. Mokrú zmes vylejeme do suchej, pridáme nasekanú èokoládu a 
krátko premiešame, lyžicou rozdelíme do formy alebo do košíèkov. Vložíme do 
predhriatej rúry a peèieme 5 minút potom stíšime na 180°C a peèieme ïalších 
12 minút. Vyberieme z rúry a necháme vychladnúś. 

Celozrnné mrkvové tyèinky 
Na desiatu, olovrant alebo len tak, deti si budú spokojne chrumkaś tieto zdravé 
tyèinky. A nielen deti. 
Rúru predhrejeme  na 200°C a na plech si dáme papier na peèenie. 
150g najemno nastrúhanej mrkvy, 300g celozrnnej múky (pšenièná, špaldo-
vá, ražná v ¾ubovolnom pomere - ak chcete, môžete použiś aj obyèajnú hladkú 
múku), 50ml olivového oleja, 50ml vody, so¾ pod¾a chuti, môžeme pridaś aj 
mletú rascu prípadne sušené bylinky. Spracujeme hustejšie cesto, ktoré rozva¾-
káme na doske. Radielkom alebo ostrým nožom narežeme na tyèinky asi 1x10 
cm alebo iné ¾ubovolné tvary. Poukladáme na plech, na ktorom mám pripravený 
papier na peèenie a môžeme posypaś sezamovými semienkami. Dáme piecś do 
rúry. Po 10 minútach skontrolujeme a ešte asi 5 minút dopeèieme. Tieto tyèinky 
vydržia dlho uskladnené - teda pokia¾ sa nezjedia. 

Ak máte na Vianoce návštevu, deti pre òu môžu pripraviś krátke 
predstavenie
A starší môže viesś toho mladšieho. Nauète ich koledy, ktoré môžu zaspievaś 
starým rodièom. Ak slávite kresśanské Vianoce, môžu im preèítaś kapitolu z det-
skej Biblie alebo zahraś scénku z betlehemských jaslièiek. Deti predsa poèas 
návštev nemusia len nekontrolovane vystrájaś vo svojich izbách.

Detskú izbu nechajte na dieśa
Nechajte ho niesś zodpovednosś za vlastnú izbu. To znamená vyprataś hraè-
ky, s ktorými sa už nehrá, a ktoré môžete spoloène odniesś do charity alebo 
detského domova. Nauèíte ho tak, že Vianoce nie sú len o prijímaní, ale tiež o 
dávaní. Podobne vypracte staré obleèenie, je viac než pravdepodobné, že po 
Vianociach do skrine pribudne ïalšia kopa.

Unavte ich športom
Závisiac od poèasia, vytiahnite deti von. Deti unavíte, zaruèí vám to ich skorú 
veèierku a vo¾ný veèer pre vás.
Vytiahnite rodinné videá a fotky
Zamestnáte tak deti, ale aj starých rodièov. Deti sa ve¾mi radi rozprávajú o sebe, 
o tom, ako sa narodili, ako povedali prvé slovo alebo o tom, aké to bolo za 
starých èias.

Nenechávajte si domáce úlohy na posledný deò prázdnin
Niektorí uèitelia dávajú deśom na prázdniny väèšie projekty. Robiś ich na posled-
nú chví¾u vystresuje dieśa, ale tiež vás. Ak potrebujete drobca zamestnaś poèas 
prázdnin, nechajte ho pracovaś na niektorom z nich.     PŠ

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA
 - alebo ako najlepšie prežiś adventné a vianoèné obdobie s deśmi

Nieko¾ko zvykov
Èo by to bolo za Vianoce, ak by sme nedodržali pár zvykov a tradícií. Ve¾a domácností dáva pod obrus 
mince alebo šupiny z kapra, aby bol dostatok peòazí v rodine. Niekde poèas veèere dávajú peòažen-
ky na stôl. Len „bacha“, aby ste neprišli o òu! V posledných rokoch už tradiène si odpa¾ujeme bet-

lehemské svetlo. Táto tradícia k nám 
prišla z Rakúska. Zväèša sa odpa¾uje 
od svetla v kostole. Taktiež sa rozkra-
juje jablko - ak je zdravé, tak budeme 
všetci zdraví a lekár nezazvoní u nás. 
Zvyknú sa hádzaś orechy pod do kú-
tov. Ak sme nelenili v jeseni (poniek-
torí urèite nie), rozbijeme štyri orechy 
- symbolizujú štyri roèné obdobia. Ak 
je orech dobrý, v tom období budeme 
zdraví. A na koniec veèere sa nechá-
vali omrvinky z veèere na tanieri - bý-
vali urèené pre chudobných.   ¼P

VIANOCE z poh¾adu právnika
S¾uby, že príde Ježiško - šírenie poplašnej správy,
§ 357 Trestného zákona - 2 až 8 rokov.

„Keï nebudeš poslúchaś, niè nedostaneš!“
- vydieranie, § 175 TZ - 6 mesiacov až 4 roky.

„Keï budeš dobrý, Ježiško ti prinesie...“
- podplácanie, § 160a - až 2 roky.

Otvorenie listu Ježiškovi - porušenie listového
tajomstva, § 182 TZ - až 2 roky.

„Ak vydržíš celý deò nepapaś, uvidíš zlaté prasiatko“
- zanedbanie povinnej výživy, §207 TZ - 2 až 3 roky.

Výroba vajeèného koòaku - nedovolená výroba
liehových nápojov, §285 - až 1 rok väzenia.

Suma sumárum trest odòatia slobody od 6 mesiacov 
až po 19 rokov súhrnne...  Zdroj: internet



Pomaly sa dovára vianoèná kapustnica, no mne sa 
tentoraz akosi ani nezdá, že pripravujem štedroveèer-
nú veèeru. Akoby aj! Každoroène nás pri vianoènom 
stole bývava neúrekom a je nás plný byt. No dnes - 
dnes budeme len sami dvaja. Manžel a ja. Deti sú vo 
svete, Ivko najïalej - až v Japonsku. Je tam už rok na 
stáži na tokijskej univerzite a ešte ve¾a vody preteèie 
dolu Dunajom, kým sa vráti domov.
„Všetko je v poriadku,“ odpovedám si. „Hlavne, že on 
je spokojný!“
Nuž, hovoriś si môžem! Rozum mi velí, že jeho život je 
niekde inde, ako držaś sa maminých sukní. A dieśa sa 
predsa raz musí rozletieś na vlastných krídlach! Rodiè 
mu nesmie brániś v rozlete! Nakoniec - nie všetko, èo 
je dobré pre rodièa, je dobré aj pre jeho dieśa. Každý 
život je jedineèný a neopakovate¾ný. Každý tu máme 
svoje poslanie.            
Cààn...Cààn...Cààn... Telefón.
„Prosím!“ zdvihnem slúchadlo.
„Mami, to som ja...“
„Ivanko...“ zlomí sa mi hlas. 
„Šśastné a veselé, mami...“
To už chytá paralelný telefón v pracovni môj manžel, 
a takto v trojici sa cez telefón stretnú tri srdcia v tento 
vianoèný èas, hoci jedno je až kdesi na konci sveta. 
„Práve som sa vrátil z kostola,“ vraví pokojne náš syn. 
„Vy máte doma popoludnie, no tu v Tokiu je práve de-
väś veèer a nebudete mi veriś, ale pred chví¾ou som 
spieval po slovensky Tichú noc...“

*
Ivan pomaly kráèa po uliciach Tokia a myslí na svo-
jich doma. Deò pred Štedrým dòom je èlovek nalade-
ný akosi namäkko. Mama už iste uvarila zemiaky na 
tradièný zemiakový šalát na zajtrajšiu štedroveèernú 
veèeru, zdobí vianoèný stromèek a všade to vonia 
ihlièím a èistým vyupratovaním. Je poèuś koledy a na 

stole svieti posledná adventná svieèka.
„Dúfam, že sú zdraví,“ pomyslí si a zaboèí do dverí 
kostola, odkia¾ sa ozýva organ. 
Sadne si na svoje miesto, ktoré si už vyhradil za ten 
rok, èo je v Tokiu. Niektorých ¾udí už poznáva, stretá-
va sa s nimi v kostole. No tuším nikdy sa necítil taký 
osamelý ako dnes. To tie spomienky! Vianoce sú 
predsa len sviatkami, keï sa rodina stretáva... 
Organ zrazu zaène hlasnejšie hraś a Ivan si uvedomí, 
že sa bohoslužby konèia. ¼udia vstávajú, známi si vy-
mieòajú zdvorilosti. Len on je tu sám.
„Pane,“ poèuje hlas za chrbtom. Otoèí sa a vidí kòa-
za, èo slúžil bohoslužby a zopár ¾udí pri òom. „Pripojte 
sa k nám, prosím! Máme tu dnes taký malý spoloèný 
obed, veï zajtra bude Štedrý deò a bude nám cśou, 
ak s nami poobedujete.“

*
Na druhý deò naveèer sa zasa vybral do kostola, kde 
vpredu už stál nádherne rozžiarený vianoèný strom-
èek. Už nešiel ako neznámy k neznámym. ¼udia ho 
nahlas zdravili, usmievali sa a on im odpovedal na 
zdvorilé otázky. Keï vèera obed skonèil, rozvinul sa 
medzi nimi neformálny rozhovor. Všetci chceli vedieś 
odkia¾ je, èo tu v Japonsku robí, musel im povedaś 
nieèo po slovensky a rozprávaś o svojej vlasti. Vtedy 
v duchu videl zasnežené lesy Javoriny tam doma, 
srieòom pokryté stromy v parkoch, vysvietený koru-
novaèný kostol v Bratislave, èarovnú Demänovskú 
jaskyòu i od svojho rodiska neïaleký tajomný Èach-
tický hrad...
„Viete, èo najviac obdivujem na vašej vlasti?“ zaleskli 
sa okuliare jednému z poslucháèov. „Keï sa delila 
Èeskoslovenská republika, dokázali ste to pokojnou 
cestou a ukázali ste svetu, že keï sa národy správajú 
slušne a kresśansky, dá sa aj v takej háklivej veci do-
hodnúś.“ Zložil si okuliare. „Dali ste lekciu slušného 

správania celému svetu. A to sa ešte doteraz nepoda-
rilo nikomu inému.“
Dnes Ivan sedel znova vo svojej lavici a keï úklonom 
hlavy zdravil pána v okuliaroch zo vèera, uvedomil si, 
že organ hrá predohru najznámejšej vianoènej pies-
ne. Srdce sa mu rozochvelo. Organ sa rozozvuèal 
naplno a Ivan sa pridal k ostatným zvuèným forte.    
Pieseò skonèila a do ticha zaznel kazate¾ov hlas: 
„Pán doktor, chceli by sme vás poprosiś o láskavosś,“ 
oslovil Ivana. „Zaspievajte nám v svojej materèine túto 
krásnu vianoènú pieseò. Spojme takto v tento svätý 
veèer oba naše svetadiely v láske, svornosti  a poro-
zumení.“
Ivan sa postavil a hoci mal v hrdle akúsi divnú hrèu, 
súhlasil. Zazneli akordy predohry a Ivan sa pridal k 
organu:
„Tichá noc svätá noc, všetko spí, všetko sní...“
Tokijským kostolíkom sa nesie èistá slovenèina v tej 
najkrajšej vianoènej piesni. Tu v Japonsku, v krajine 
vychádzajúceho slnka, zaznieva medzi prvými na sve-
te, no potom bude postupne znieś v tento štedrove-
èerný podveèer všetkými krajinami a celým svetom, 
tak ako sa mení èas a hodiny, až kým nakoniec celá 
zemegu¾a neoslávi tento Štedrý veèer, najkrajší a naj-
vzácnejší deò roka. 
V tom malom tokijskom kostolíku v ïalekom Japonsku 
zaèal tento štedrý deò piesòou Tichá noc, svätá noc 
v ¾ubozvuènej slovenèine...

Elena Mária Rumánková

PS: Mgr. Ivan Rumánek, PhD., je viac rokov odbor-
ným asistentom seminára japonských štúdií na Ma-
sarykovej univerzite v Brne. V januári budúceho roka 
obhajuje druhý doktorát na School of oriental and afri-
can studies (SOAS) University of London.
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TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC

Ako ináè i peèenie patrí k Vianociam. I keï sa tak nevypeká ako kedysi, predsa 
tradícia pretrváva. Ak sa zaène príliš skoro, musí sa dopekaś, lebo chutným me-
dovníkom neodolá nikto. Preto sa peèú skôr, aby stihli zmäknúś. Peèú sa tradièné, 
typické koláèe a zákusky. Z koláèov sú ob¾úbené orechovník, makovník, bábovka 
èi vianoèný koláè, ¾udovo zvaný štedrák, z tvarohu, maku a orechov. Kto by nepo-
znal vianoèné medvedie lapky, linecké èi kokosky! Je len na nás, ko¾ko druhov 
napeèieme, alebo si v obchode kúpime zaruèene pravé norimberské medovníky. 
Tá veèera na Štedrý deò je iná, ak si zasadne k stolu celá rodina a môžeme veèeraś 
pri rozsvietenom stromèeku. Veï sme sa celý deò postili - a to zlaté prasiatko stále 
neprichádza. Na stole je všetko pripravené, kapustnica rozvoniava. Ko¾ko rodín, 
to¾ko receptov, ale každá je vianoèná. Podáva sa tiež vyprážaný kapor èi filé so ze-
miakovým šalátom, niekedy i pupáky s makom. Poèas veèere na sviatoènom stole 
nesmejú chýbaś oblátky s medom, zákusky a koláèe. Dobre pri veèeri pri rodinnom 
posedení padne pohár vareného vína. No nezabudnite tiež ísś pozrieś pod strom-
èek, èo nám to tento rok Ježiško priniesol. Veï sme celý rok všetci poslúchali.  ¼P

Peèenie a najkrajšia veèera v roku

Vianoèné jablká
Spomínate si na adventné dni, aké to bolo krásne? Hlavne na 
dedine. Príchodom novembra poèasie nám dávalo na známosś, 
že príde Martin na bielom koni a Katarína - len aby bola na bla-
te. Po okolitých kopcoch napadal sneh, no nevadilo nám, že 
to bol len poprašok. Bolo to obdobie nastávajúcej zimy. Tento 
predvianoèný èas ¾udia na dedine mali radi. Advent - to bolo 
obdobie ticha, vrždiaceho snehu, obdobie nádeje a èakania. 
Poèas adventu ¾udia chodili na roráty, každé ráno ešte za tmy, 
aj s deśmi. Len v minulom režime sa komunisti báli, èo ak by 
ich niekto „bonzel“ a mali by stranícku „dútku“, tak radšej išli 
na druhú dedinu. Iste poznáte tú pieseò, kde sa spieva o de-
cembri èi kávu si osladíš... No december nie je len o piesòach 
èi pranostikách, ale aj zvykoch. Na Barboru, 4. decembra, od-
režeme vetvièky z èerešne a na Vianoce ich máme vo vázièke 
rozkvitnuté. Na Mikuláša, 6. decembra, sa zase tešili deti, èo 
dostanú, veï celý rok, akože ináè, poslúchali, tak si sladkosti 
zaslúžia. Lucia, 13.decembra, nám zavàši predvianoèné zvyky. 
Prezleèené za strašidlá, zväèša do bielych plachiet, s krídlami 
chodili deti i starší po domoch a vymetali kúty. Najdôležitejšie 
bývalo, že sa sledovalo poèasie a zapisovalo do kalendára, aby 
sa vedelo ako bude na budúci rok. Bolo to obdobie od Lucie do 
Štedrého dòa. ¼P

SPOMÍNATE SI...

Vyzdobený vianoèný stromèek už pár dní pred Vianocami nám pripomína, že one-
dlho sú tu tie najkrajšie sviatky roka. Symboly zeleného stromèeka so svieèkami 
a èervenými gu¾ami možno h¾adaś v predkresśanskej dobe. Zelená farba je nádejou 
na nový život a èervená nám pripomína èervené jablko - a biblický stom, z ktorého 
jedli Adam a Eva zakázané ovocie; svieèky sú symbolom viery a svetla. V rodinách 
je už nepísané pravidlo, kedy si vyzdobia stromèek - jedni sa už tešia týždeò vo-
pred, iní až tesne na Štedrý deò. Tohto roku nám zaèal Advent koncom novembra. 
Poèas tohto obdobia si zdobíme obloky aj izby rôznymi blikajúcimi svetlami a ad-
ventným vencom, na ktorom si zapálime každú nede¾u sviecu. Obchody doslova 
lákajú na rôzne vianoèné predmety, až to neraz nemá niè spoloèné so sviatkami 
- ale dobrá reklama predá všetko, èo na tom, že to po sviatkoch vyhodíme do koša, 
veï o rok prídu zase a v ponuke bude nieèo nové. Nie je niè krajšie ako klasický 
stromèek - jedlièka a pod ním klasický betlehem s postavami Jozefa, Márie a malé-
ho Ježiška, troch mudrcov z Východu, pastierov, oviec a anjelov. Z papiera, dreva 
i hliny. Oni nám ozdobia miesto pod stromèekom a potešia dospelých aj deti. ¼P

KEÏ PRÍDU VIANOCE

Jablká sú jedným z najstarších a najchutnejších dru-
hov ovocia. Slovensko je posiate tisíckami jabloní. 
Na jeseò nám prinášajú úrodu. Na to, aby sme ho 
mali na vianoènom strome, nepotrebujeme preces-
tovaś tisícky kilometrov. Jablko už tradiène dávame 
na Vianoce na stôl. Jablká sú zväèša èervené, zele-
né i žlté. Neodolate¾ná èervená farba s pár halúzka-
mi èeèiny a orechmi nám dáva tú pravú krásu pri via-
noènom stole. Málokto vie, že za pravlasś jablka sa 
považuje Èína. Neustálym krížením divo rastúcich 
druhov vznikali prvé odrody s ve¾kými plodmi. V his-
tórii sa jablko používalo ako symbol. Najprv to boli 
Adam a Eva, ktorí i napriek Božiemu zákazu odtrhli 
a ochutnali jablko v rajskej záhrade. A bolo po raji. 
Objavuje sa i v starogréckych príbehoch. V stre-
doveku bolo jablko symbolom krá¾ovskej moci. Je 
logom svetoznámej poèítaèovej firmy èi jedného 
amerického ve¾komesta. Ale je i iné ovocie, ktoré sa 
viaže k malému Ježiškovi - je to èerešòa, pod jej ko-
nármi odpoèívala svätá rodina na úteku do Egypta. 
Èerešòa vtedy sama sklonila konáre, aby ponúkla 
svoje plody k obèerstveniu Panne Márii a malému 
Ježiškovi. ¼ubomír Paulus
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Katarína Beòová a Katarína Chmelinová, Pamiatky františkánskeho rádu 
na Slovensku a Konrád Švestka. Vydavate¾stvo Matice slovenskej, Martin 
2013. 
Možno nebude ve¾a tých, èo siahnu po vyššie uvedenej knihe. Zaujme 
však ctite¾ov beckovských františkánov a ich kostola ako aj milovníkov 
histórie našej obce a sakrálneho výtvarného umenia, pretože františkán-
sky maliar Konrád Švestka, ktorého životu a dielu je knižka venovaná, 
v rokoch 1881 - 1883 žil a pracoval v beckovskom kláštore. Vytvoril tu 
obrazy na hlavnom oltári - Trinitas Terrestris (centrum hl. oltára) a Smrś 
sv. Jozefa (nadstavec hl. oltára) v kostole sv. Jozefa Pestúna. „Ústredná 
polkruhovo ukonèená ma¾ba predstavuje pozemskú sv. Rodinu - Pannu 
Máriu, dvanásśroèného Krista a sv. Jozefa na pozadí v perspektíve diago-
nálne ubiehajúcej architektúry.“ (1) Z kláštorných príjmov bol uhradený 
obraz Smrti sv. Jozefa, ako sa o tom zachoval údaj z augusta 1882 (2) z 
Historie Domus.
Kláštor a kostol dal postaviś novomestský prepošt Jakub Haško v rokoch 
1692-1696 na starších základoch a posvätený bol 6. júna 1701 nitrian-
skym biskupom Ladislavom Matiašovským. V rokoch 1761-1762 bol po 
vojnových konfliktoch obnovený a znovu posvätený. V 19. storoèí obnovili 
oltáre, slávnostná vysviacka sa konala 22. mája 1893 nitrianskym bis-
kupom Imrichom Bende.
P. Konrád Švestka, OFM - (7. 12. 1833 Kromìøíž - 27. 11. 1907 Krem-
nica) - lat. Conradus, rodák z moravského Kromìøíža bol významným 
maliarom, rezbárom a reštaurátorom - samoukom. Do Rehole menších 
bratov františkánov vstúpil 12.09.1857 a bol vysvätený za kòaza. Vstúpil 
do Salvatoriánskej provincie na Slovensku. Pôsobil vo viacerých konven-
toch provincie (Hlohovec, Kremnica, Skalica, Nižná Šebastová) zväèša 

ako maliar, zlatník, sochár a 
reštaurátor. Umelecké prá-
ce, ktoré vyhotovil poèas 
50-roèného pôsobenia, nie 
sú doteraz zistené. V kniž-
ke sa autorky venujú jeho 
prácam na 46 miestach 
na Slovensku, medzi inými 
aj v Beckove. Švestka je 
autorom aj známej fiktívnej 
podobizne Stibora zo Sti-
boríc, ktorá sa nachádza 
v Múzeu v Skalici, olej na 
plátne 75x60 cm, datovanie 
1903. Pôvodne sa nachád-
zal v skalickom chudobinci, 
odkia¾ ho v roku 1959 daro-
vali múzeu. Spätosś Stibora 
s chudobincom je známa 
- Stibor ml. bol jeho zakladate¾om v r. 1431. (4)

Dana Badžgoòová
Poznámky
1) Katarína Chmelinová, c.d., s. 80. 
2) Katarína Chmelinová, c.d., s. 82.
3) http://www.frantiskani.sk/nekr/11/svestka.htm; 
4) Katarína Beòová, c.d., s. 148.

TRI TIPY NA VIANOÈNÝ DARÈEK
Pamiatky františkánskeho rádu na Slovensku a Konrád Švestka

Vydavate¾stvo RAK, Budmerice 2014.
Siedmy zväzok rozpráva o udalostiach po smrti 
Žigmunda Luxemburského, o krá¾ovnej Barbore 
Celjskej, o vláde ïalšieho ve¾kého krá¾a Mateja 
Korvína, o Ladislavovi Pohrobkovi a po¾ských 
Jagelovcoch. Pre Slovensko to bolo mimoriad-
ne významné obdobie. Ťažili sa drahé a farebné 
kovy a „liptovské knieža“ Ján Huòady mladší sa 
pokúšal získaś uhorský trón. Dejiny Slovenska v 
príbehoch.

Obsah knihy
* Sicílski králi na uhorskom tróne (Prológ)

* Èierna krá¾ovná
* Nešśastná hviezda krá¾a Ladislava
* Bitka pri Luèenci
* Ve¾ké jasovské dobrodružstvo
* Hriešne lásky krá¾a Mateja (Knieža Liptovské)
* Starosti Juraja zo Schönbergu
* Nemý svedok dávnej drámy
* Nešśastná krá¾ovná
* Vasko nevinný
* Tajomstvo levoèského podzemia
* Raj na Skale útoèiska
* Trápny koniec Majstra Mikuláša.
Prajeme pekné èítanie! (b)

Pavel Dvoøák: Stopy dávnej minulosti 7
- Slovensko na konci stredoveku

Považie je malebný kraj a nachádza sa tu najväèšia koncentrácia hradov na 
svete. Povestné sú i hrady Trenèín, Èachtice, Tematín a Beckov. Práve tieto 
miesta sa rozhodol zmenšiś Miloslav Malát (38). Navštívil týchto kamenných 
strážcov, ktoré ho nato¾ko zaujali, že zašiel do knižnice, kde si naštudoval 
rôzne dokumenty, a potom strávil dlhé hodiny konštruovaním miniatúr. 
Ako prvý vznikol Trenèiansky hrad, ktorý bol vyrobený z obrovského množ-
stva zápaliek. Turisti ho môžu vidieś ako súèasś expozície Trenèianskeho 
múzea. Nasledoval hrad krvavej grófky z Èachtíc a neskôr i naproti ležiaci 
Tematín, prièom oba boli vytvorené z plastelíny. Štvoricu strážnych hradov 
uzatvára model Beckovského hradu. „Je to moja zasnežená prvotina z plas-
telíny,“ hodnotí Miloš Malát a pokraèuje: „Najśažšie bolo nanášanie farieb. 
Bol dosś ve¾ký problém skombinovaś to do jedného celku, lebo chcem, aby 
to všetko do seba zapadalo. Dokonca som poèas rekonštrukcie musel zhodiś 
komplet celú studòovú èasś, lebo bola o 4 - 5 milimetrov vyššia ako originál.“ 
Hrad Beckov je v porovnaní napr. s Tematínom ove¾a väèší. Skonštruovaś 
jednu takúto maketu mu trvalo približne dvesto hodín, èo predstavuje asi dva 
mesiace jeho èasu. Autor chcel vytvoriś dielo èo najdôveryhodnejšie. Okrem 
toho dlhšie h¾adal vhodné pozadie k hradu a nakoniec ho oslovila fotografia 
Tajomný hrad od Igora Gojdièa, ktorá sa stala fotkou dòa na portáli SME.sk. 
Medzitým dokonèil Miloslav Malát aj model zasneženého Lednického hradu, 
a dokonca sa chce v budúcnosti pustiś do Oravského zámku v objatí plame-
òov. Kristína Jurzová, foto: Miloslav Malát

Zasnežený zmenšený hrad

Už nadišiel Vianoc èas,
sviatky, ktoré potešia každého z nás.
Potichu znesie sa zo snehu perina, 

pod ktorou spí pole i krajina.
V izbe nám jedlièka zažiari,

iskrivé vínko zas v sviatoènom pohári.

Do uší vkradnú sa tóny Tichej noci
a sviatky nás majú vo svojej moci.
V duši sa rozhostí pokoj a mier,

koledy poèuś snáï spoza každých 
dvier.

Zo srdca prajem Vám vrele
Vianoèné sviatky šśastné a veselé.

Pavol Strieženec

VIANOCE
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Nakladate¾stvo Èintámani, 2011.
Keï sa blíži narodenie toho, ktorého „jeho vlastní neprijali“, ktorý sa narodil ako 
Svetlo sveta a  priniesol radosś a pokoj všetkým, ktorí po òom túžia, vyberám 
myšlienky z ïalšej unikátnej knihy Život bez hraníc.
Môžeme trocha porovnaś alebo spojiś Nickov život s narodením Ježiša Krista? 
O Ježišovi jeho Matka Mária ešte pred poèatím vedela, ako sa bude volaś a že to 
bude Boží Syn. Dozvedela sa, že bude ve¾ký a bude sa volaś synom Najvyššieho, 
že bude kra¾ovaś a jeho krá¾ovstvu nebude konca. Od proroka Simeona zase 
vieme, že Ježiš zažiari tým, èo sedia v tme a v tôni smrti a naše kroky upriami na 
cestu pokoja. Pastieri na betlehemských vrchoch poèujú zvesś, že sa im v Dá-
vidovom meste narodil Spasite¾ Kristus Pán. A èo bude jeho znamením? Nájdu 
dieśatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach (por. Lk 1). Èo však vedeli 
o Nickovi jeho rodièia? V radostnom oèakávaní prvého dieśatka ani netušili, že 
bude nezvyèajný a jeho telíèku budú chýbaś všetky konèatiny. Ešte dobre, že to 
nevedeli! Ko¾kým takýmto deśom dnes nedovolia narodiś sa!
Nicka však prijali - hoci s obavami a jeho mama sa na neho najprv ani nedoká-
zala pozrieś. Otec jej však zašepkal, že synèek má krásnu tvárièku, èi ho naozaj 
nechce vidieś. A tak prišlo malé a slabuèké chlapèiatko na túto zem - nie síce 
ako Mesiáš, ale ako nosite¾ nádeje zlomeným a nešśastným. Ako to vlastne Nick 
robí? Jednoducho tak, že sa postaví so svojimi obmedzeniami priamo pred vás, 
dokonca sa nechá vyzdvihnúś a posadiś na stôl, a vy sa na neho iba pozriete. 
Odzbrojí vás svojou zranite¾nosśou a krehkosśou, ale aj svojím podmanivým ús-
mevom. Dostane vás prvými slovami, ktorými sa vám prihovorí a stane sa vaším 
celoživotným priate¾om. Všetky vaše trápenia zrazu miznú, zdajú sa menšími 
a riešite¾nými...
Áno, Boh tak miloval svet, že poslal svojho Jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí. Aj narodením Nicka Boh vysiela túto správu do sveta a uis-
śuje každého z nás o blízkosti spásy. Pretože Nick je svojím spôsobom nosite¾ 
radosti a nádeje...
O živote muža bez rúk a nôh videli mnohí z vás motivaèné videá na internete. Aj 
ja Nicka odtia¾ už pár rokov poznám a môžem dosvedèiś, že sú ve¾mi inšpirujúce. 
Po ich zhliadnutí máte pocit, že sa vám oèistil vnútorný zrak. Dostávate zrazu 
obrovskú chuś žiś a urobiś nieèo pre tých, ktorí  stratili vieru, nádej a lásku. Túžite 
vymyslieś nieèo, èo vyvolá druhým úsmev na tvári  a zahreje pri srdci. No a vïaka 
filmu The Butterfly Circus - Cirkus Motý¾, v ktorom hrá Nick hlavnú rolu - ako sa 
nižšie doèítate, som s radosśou siahla aj po knihe Život bez hraníc. Keï som 
h¾adala nejaký citát, vyjadrujúci Nickovo nasadenie pre lásku, ktorú rozsieva po 
celom svete, padli mi oèi na Ježišov výrok: „Oheò som prišiel vrhnúś na zem; 
a èo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49) Nick stále viac chápe a poznáva, 
že jeho chýbajúce konèatiny mu nebránia, aby sa ¾udí dotkol srdcom.    
Ale poïme po poriadku. Autorom  knihy je mladý tridsaśroèný muž Nick Vujicic, 
ktorý sa narodil v Austrálii a jeho predkovia sa tam prisśahovali z bývalej Juhoslá-
vie. Prežil krásne detstvo, kde bol chránený od všetkého śažkého. Nemohli ho 
však nechaś v inkubátore a Nicka musel život mimo domova ostrie¾aś, aby sa na-
uèil prežiś. Stránky knihy zapåòajú Nickove spomienky na krásne chvíle, keï bol 
chránený láskou najbližších, ale aj prvé kroky k samostatnosti a zodpovednosti. 
Musel prejsś śažkými situáciami, dokonca šikanou v škole, kde zistil, že vie a mô-
že bojovaś - èastokrát však inými zbraòami ako silní spolužiaci. Nick objavuje 
svoje plusy a odstraòuje svoje mínusy, prejde cez tmavé depresívne myšlienky, 
v ktorých chce dokonca skonèiś so životom, aby objavil, že aj táto skúsenosś mu 
pomáha prinášaś nádej druhým. Kniha je napísaná ¾ahkým štýlom, výborne sa 
èíta, je plná napätia a úprimných emócií. Miestami musíte zaplakaś èi zasmiaś sa, 
pretože Nick svoje zážitky priam ma¾uje. V nasledujúcich riadkoch sa od autora 
dozvedáme, aké vlastnosti musel získaś: 
Úprimne povedané - nie vždy som si veril. Pokia¾ ste videli niektorý z mojich 
prejavov na internete, šśastie, ktoré zo mòa na týchto videonahrávkach vyžaruje, 
je výsledkom cesty, ktorú som prešiel. Na zaèiatku som nemal všetko, èo som 
potreboval, a cestou som musel získaś nieko¾ko dôležitých vlastností. Ak chceš 
žiś život bez hraníc, zistil som, že musím maś:
Výrazný zmysel pre povinnosś. Nádej takú silnú, že ju nebude možné potlaèiś. 
Vieru v Boha a Jeho nekoneèné možnosti. Lásku a sebaprijatie. Ve¾ký nadh¾ad. 
Odvážneho ducha. Vô¾u po zmene. Vieru v srdci. Hlad po príležitostiach. Schop-
nosś vyhodnocovaś riziká a braś život s úsmevom. Túžbu pomáhaś na prvom mies-
te druhým.
Každá kapitola tejto knihy je zasvätená jednej z týchto vlastností a je vysvetlená 
tak, aby ste ju - aspoò dúfam - mohli využívaś na svojej vlastnej ceste naplòuj-
úcim a zmysluplným životom. Predkladám vám ich, pretože ma Boh obdaruje 
láskou tak ako vás. Chcem, aby ste zažili plnosś radosti a naplnenia, ktoré pre 
vás zamýš¾al.
Autor vo svojich motivaèných príbehoch a spomienkach hovorí, ako raz odmietol 
hraś vo filme, kde mal predstavovaś hluènú, tabak prežúvajúcu postavu, ktorá 
trávi väèšinu deja tým, že ju prenášajú vo vreci na zemiaky prehodenom cez 
nieèí chrbát. Vtedy sa zapovedal, že nechce, aby na neho spomínali v tomto 
štýle. Dlho trvalo, kým sa neskôr podarilo Nicka prehovoriś, aby prijal rolu Villa 
v krátkom filme The Butterfly Circus. Nick píše: „Kto iný by mohol hraś v tomto 
krátkom filmu než ja? Zvlášś v prípade, že postava, ktorú pre mòa vytvorili, bola 
„Will, muž bez konèatín“. Na zaèiatku filmu  je to naštvaná a deprivovaná „zrùda“ 
vystupujúca vo ved¾ajšom programe pokleslého cirkusu. Potom, vïaka láska-
vosti druhých, Willa pozvú do ove¾a prívetivejšieho cirkusového súboru, kde sa 
stane hviezdou napínavého èísla, pri ktorom skáèe z veže do vody.“
„Will, moja rola, nie je na zaèiatku filmu práve inšpiratívnym èlovekom, vlastne je 
tak trochu odpudivý kvôli horkosti a beznádeji, ktoré ukrýva v srdci. Ale prijal som 
túto rolu, pretože Will prechádza prerodom a prekoná svoje trápenie a hnev. 

Rovnako ako chlpatá húsenica, ktorá sa premení na poletujúceho motý¾a, zbaví 
sa i Will svojej podozrievavosti a nedôvery a stane sa z neho milujúca a inšpiruj-
úca osoba, ktorá získa svoju úctu späś.
Kniha vám prináša vynikajúce rady do života, napríklad: Èo sa dá oznaèiś za 
dobrú príležitosś? Èoko¾vek, èo vás prenesie o krok bližšie k vášmu snu. Exis-
tujú, samozrejme, iné možnosti. Napríklad vás kamarát vèera veèer niekam po-
zval a premrhali ste èas. Alebo ste hrali videohry, miesto aby ste sa pripravovali 
na pracovné jednanie alebo si vylepšovali schopnosti èítaním. Èo si zvolíte, to 
ovplyvní kvalitu vášho života.
Premýš¾ajte. Vytvorte si vysoké štandardy a prísne kritériá pre hodnotenie toho, 
do èoho budete investovaś svoj èas i energiu. Svoju vo¾bu nepostavte na tom, 
èo vám momentálne prináša dobrý pocit, ale na tom, èo najlepšie slúži vašim 
koneèným cie¾om. Merajte ich pod¾a svojich hodnôt a zásad. Používam zásadu 
deduška Nicka: Budú na toto rozhodnutie moji vnuci pyšní, alebo si budú mys-
lieś, že bol dedko predèasne senilný? (s.183)
Nick má priam dar objavovaś a využívaś nové životné príležitosti, doslova sa chytá 
každej možnosti, v ktorej sa jeho život obohatí. Postupne sa uèí vyberaś si to, 
èo ho posúva vyššie. Viera vedie Nicka, aby stále viac žil pre druhých a nielen 
pre seba:
Podarilo sa vám niekedy prepásś skvelú príležitosś, pretože ste neurobili, èo ste 
mali? Dívali ste sa zúfalo, ako niekto iný vbehol do dverí, u ktorých ste prehlia-
dli, že sú otvorené? Pouète sa z týchto skúseností a robte nieèo, priatelia!... 
Investujte do budúcnosti tým, že sa budete pripravovaś tvrdou prácou, že sa 
oddáte svojim cie¾om a že budete èakaś na vhodnú príležitosś, aby ste po nej 
mohli skoèiś.
Nickova rodina postupne spoznáva, že Nick má ve¾ké poslanie. Toto však musí 
spoznávaś v slobode Božieho dieśaśa aj Nick sám. Tu je úryvok, ako na to prišiel 
a ako našiel svoju vlastnú cestu, na ktorej to pochopil:
Jedného dòa som hovoril ku skupine zhruba asi tristo dospievajúcich študentov, 
zrejme k najväèšej skupine, ku akej som kedy hovoril. Zdie¾al som sa so svojimi 
pocitmi i so svojou vieru, keï sa stalo nieèo nádherné. Tu a tam študenti èi uèi-
telia uronili slzu, keï som im rozprával o problémoch, ktorým som èelil, ale po-
èas tejto konkrétnej prednášky sa v obecenstve úplne rozplakalo jedno dievèa. 
Nebol som si istý, èo sa stalo - možno som v nej prebudil nejaký strašný zážitok. 
Prekvapilo ma, keï potom nabrala guráž a zdvihla ruku, že chce prehovoriś, na-
priek svojmu smútku a slzám. Odvážne sa opýtala, èi môže prísś dopredu a objaś 
ma. Páni! To ma uzemnilo.
Pozval som ju dopredu a ona si cestou do prednej èasti miestnosti utierala slzy. 
Potom ma silno objala, bolo to jedno z najkrajších objatí môjho života. V tejto 
chvíli skoro všetkým ¾uïom v miestnosti tiekli slzy, vèítane mòa. Ale absolútne 
ma dojalo, keï mi zašepkala do ucha: „Ešte mi nikto nepovedal, že som krásna 
taká, aká som. Ešte mi nikto nepovedal, že ma miluje.“ Potom dodala: „Zmenil si 
môj život a ty si tiež nádherný èlovek.“
Do tejto doby som mal neustále pochybnosti o svojej cene. Uvažoval som o se-
be ako o niekom, kto jednoducho tu a tam ostatným mladým nieèo povie. Najprv 
ma oznaèila za „nádherného“ (to vôbec nebolelo), ale èo bolo najdôležitejšie, 
vïaka nej som prvýkrát zaèal tušiś, že moje prednášky by mohli pomôcś druhým. 
Toto dievèa zmenilo moju perspektívu. Možno mám naozaj nieèo, èím môžem 
prispieś, pomyslel som si.
Podobné skúsenosti mi pomohli si uvedomiś, že keï som „iný“, mohlo by mi 
to pomôcś darovaś svetu nieèo výnimoèného. Zistil 
som, že ¾udia boli ochotní ma poèúvaś, pretože im 
staèilo len sa na mòa pozrieś a hneï vedeli, aké śaž-
kosti som musel prekonaś. Dôveryhodnosś mi nechý-
bala. ¼udia inštinktívne cítili, že im môžem odovzdaś 
nieèo, èo im pomôže vysporiadaś sa s ich vlastnými 
problémami.
Boh ma použil k tomu, aby som sa stretol s ¾uïmi 
v mnohých školách, kostoloch, väzniciach, sirotin-
coch, nemocniciach, na štadiónoch i v zasadacích 
miestnostiach. A nielen to - objímal som sa s tisícka-
mi ¾udí pri stretnutiach tvárou do tváre, èo mi umož-
nilo oznámiś im, akú vysokú majú cenu. Súèasne ma 
ve¾mi teší uisśovaś ich o tom, že Boh má s ich živo-
tom plán. Boh vzal moje neobvyklé telo a obdaril ma 
schopnosśami povzbudzovaś srdce a posilòovaś du-
cha tak, ako hovorí v Biblii: „Lebo to, èo 
s vami zamýš¾am, poznám len ja sám... 
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: 
chcem vám daś budúcnosś a nádej.“ 
(por. Jer 29,1-11 Pozn. autora)
Môj èlánok chcem zakonèiś aj radost-
nou informáciou zo života Nicka, ktorý 
sa nedávno oženil a má už aj on krás-
neho chlapèeka. Jeho túžba po šśastí 
a láske bola naplnená. Ale o tom sa už 
v knihe  nepíše...
Èitate¾om prajem požehnané Vianoce 
a ve¾a chuti èítaś aj v Novom roku dobré 
knihy, ktoré stoja za to! A ïakujem za 
vašu doterajšiu priazeò!

sr. Anežka de ND
- Alžbeta Žatková

Na Vianoce odporúèame preèítaś - NICK VUJICIC: ŽIVOT BEZ HRANÍC



„Deväś zastavení na Rakovského chodníku“
Historicko-prírodovedný náuèný chodník v Koèov-
ciach bol slávnostne otvorený 26. júna 2014. Pre 
tých, ktorí o chodníku èítajú prvýkrát, uvádzam, že 
na chodník získala obec v roku 2013 finanèných 
príspevok v rámci 9. výzvy Fondu mikroprojektov 
Trenèianskeho samosprávneho kraja vo výške cca 
34.000 eur. 
Ako koordinátorka projektu som sa za aktívnej po-
moci pána starostu podie¾ala na všetkých aktivitách 
projektu a tiež nad nimi dohliadala. Až tu si èlovek 
uvedomí, že zdanlivo jednoduché veci dokážu byś 
niekedy poriadne nároèné... Dôležitý je však výsle-
dok, a ten za tú námahu urèite stál, lebo ohlasy boli 
pozitívne a tí, ktorí si chodník prešli, boli spokojní.
Deò „D“ sprevádzali od rána mraky a mala som oba-
vy, aby naši hostia nezmokli. Otvorenie sa konalo 
o 9.00 hod. v priestoroch koèovského kaštie¾a, kde 
postupne prichádzali pozvaní hostia. Teší ma, že 
prišli takmer všetci a spolu so žiakmi základnej ško-
ly, pedagógmi a našimi cezhraniènými hosśami z No-
vej Lhoty ich bolo 227. Spolu s pánom starostom 
sme plnili úlohu hostite¾ov a moderátorov. Slávnostné 
otvorenie sa konalo v areáli Základnej školy v Koèov-
ciach prestrihnutím pásky pánom starostom a pani 
riadite¾kou ZŠ s MŠ Koèovce. V infobode v areáli 
základnej školy nasledovala prezentácia o geoke-
šingu, ktorý pripravila naša pani uèite¾ka z materskej 
školy Majka Popovièová. Prítomných informovala 
o pravidlách geokešingového kvízu a geokešingovej 
hry. Úèelom geokešingového kvízu a umiestnenia 
dvoch „kešiek“ a využitia QR kódov cez mobilný te-

lefón bolo prilákaś deti a mládež a, samozrejme, aj 
strednú generáciu k spoznávaniu prírody a histórie 
prihranièných regiónov, ako aj zmysluplné využíva-
nie vo¾ného èasu. 
Po rozdelení úloh si všetci prítomní prešli trasu náuè-
ného chodníka, kde som im spolu s pánom staros-
tom odpovedala na ich otázky. Poèas prechádzky 
po náuènom chodníku bola prítomným sprístupne-
ná aj hrobka rodiny Rakovských, ktorá nie je inak 
verejnosti prístupná. Jednotlivé družstvá plnili úlohy 
v zmysle geokešingového kvízu a h¾adali „kešky“.
V infobode pri strelnici sú umiestnené špeciálne 
náuèné informaèné prvky „desaś druhov drevín“. 
Návštevníci chodníka mali možnosś absolvovaś ešte 
jeden kvíz pod názvom „spoznávaèka drevín“, kde 
bolo cie¾om zistiś, ako poznajú dreviny, ktoré rastú 
okolo nás, v našich lesoch.  
Po prehliadke chodníka sme sa vrátili do areálu ko-
èovského kaštie¾a, kde boli jednotlivým súśažným 
družstvám odovzdané ceny za ich aktívne pátranie 
po „keškách“ a prítomní mali možnosś obèerstviś sa, 
porozprávaś sa, zaspomínaś si - jednoducho prežiś 
príjemný deò.
Som presvedèená, že projekt má význam a svo-
je opodstatnenie, lebo hostia (boli medzi nimi aj 
naši obèania a tiež obèania zo susedných obcí) sa 
živo zaujímali o texty, ktoré boli na jednotlivých in-
fobodoch uvedené. Pod¾a ich slov sa dozvedeli to, 
o èom netušili, že sa v Koèovciach a v blízkom okolí 
nachádza, niektoré veci si „oprášili“ a tiež ich kon-
štatovanie a pochvala, že sa budú maś kam vrátiś 
a pozvaś svojich blízkych, príjemne hriali.  

Èi sa nám podarilo naplniś naše predstavy? Urèite 
áno, pretože sme pripomenuli našim návštevníkom 
kultúrne dedièstvo a prírodné krásy našej obce, na 
ktoré by sme mali byś všetci hrdí. Ak ste chodník ešte 
neprešli a budete maś èas, tak vám jeho návštevu 
vrelo odporúèam.

Jana Durecová, koordinátorka projektu 
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OTVORENIE NÁUÈNÉHO CHODNÍKA V KOÈOVCIACH

Chodník vychádza z centra obce do lokality koèovského parku, kde nás pre-
vedie po prírodovedných i historických zaujímavostiach parku s kaštie¾om, 
ktorý bol v minulosti vo vlastníctve rodiny Rakovských, pokraèuje do areálu 
základnej školy a privedie do lesoparku „Skalka“ (cca 1 km od obce), kde sa 
nachádza hrobka rodiny Rakovských (na obrázku), bývalá vínna pivnica a prí-
rodné zaujímavosti Inoveckého pohoria popisované na 12-tich informaèných 
tabuliach rozmiestnených po 5,5 km dlhej trase chodníka. V danej lokalite sú 
umiestnené 2 skrýše pre milovníkov geokešingu. 
Viac: http://www.kocovce.sk/naucny-chodnik-9-zastaveni-na-rakovskeho-
chodniku.html

9 zastavení na Rakovského chodníku 

Vo výpoète pamätných tabú¾ v èlánku Pamiatky na str. 26 v BN è. 3/2014 
postrádam tú, èo je venovaná dizajnérovi Jánovi Ondrejovièovi od akad. 
sochára Milana Struhárika, odhalenú 8. 7. 2001 zhruba tam, kde stál jeho 
rodný dom. Slávnosś doplnila životopisná brožúrka - k tejto akcii spracovaná 
a rozdávaná. Slávnostné odhalenie som organizoval s neb. p. Štefanom Jež-
kom, predsedom MO MS.       Ing. Gustáv Rumánek

PAMÄTNÉ TABULE V BECKOVE - doplnenie
Chrípka je akútne vírusové ochorenie. Vírus chrípky cirkuluje po celom svete 
a môže postihnúś kohoko¾vek a v akomko¾vek veku. Pôvodcami chrípky sú tzv. 
RNA vírusy, ktoré sa rozlišujú na tri typy A, B a C. Epidémie spôsobujú vírusy 
chrípky A a B. Zdrojom nákazy je infikovaný èlovek už v inkubaènej dobe a v 
prvých dòoch ochorenia. Vírus sa prenáša kvapôèkami slín, vznikajúcimi pri 
kaš¾aní, môže sa šíriś aj rukami kontaminovanými vírusom. Inkubaèná doba je 
približne 2 dni. Chrípka sa prejavuje náhlym a rýchlym zaèiatkom. Vírus chríp-
ky postihuje horné alebo dolné dýchacie cesty. Medzi hlavné symptómy patria 
vysoká horúèka, malátnosś, únava, bolesti hlavy, svalov a kåbov, suchý dráždivý 
kaše¾, pocit upchatého nosa. Tieto symptómy obyèajne vymiznú do jedného 
týždòa, ale pocit únavy pretrváva dlhšie. Chrípka sa niekedy môže kompliko-
vaś bakteriálnou superinfekciou, prejavujúcou sa ako zápal p¾úc - pneumónia. 
Lieèba chrípky spoèíva v podávaní liekov od horúèky - antipyretík, kvapkami 
od kaš¾u, a to pod¾a charakteru kaš¾a buï antitusikami alebo expektoranciami, 
vysokými dávkami vitamínu C a hlavne odpoèinkom a pokojom. Antibiotiká sú 
indikované v prípadoch bakteriálnych komplikácií chrípky. Úèinné je oèkovanie 
proti chrípke, ktoré sa zaèína zaèiatkom sezóny, najlepšie v septembri. Oèkova-
nie je zdarma a oèkuje každý obvodný lekár.  MUDr. Lenka Benáková

LEKÁRSKA PORADÒA: CHRÍPKA

Vèelári aj záhradkári to tento rok mali śažké. Odrazilo sa to predovšetkým na 
úrode a výśažku medu. Po prvýkrát za èas svojho vèelárenia som mal také malé 
výnosy. Príèinou bola teplá zima, daždivá jar a suché leto. Vèielky boli slabé po 
zimnom spánku, a keï zaèal kvitnúś agát, tak pršalo a nektár z 80 % vymyl dážï. 
Keï zaèala kvitnúś lipa, vèely na òu ani nelietali, lebo nektár bol vysušený. Vèe-
lári tento rok, a to nielen v Beckove, museli už od mája prikrmovaś a podnecovaś 
vèielky, aby ich  posilnili a pripravili na novú sezónu. Keï som sa pýtal na Bec-
kovských slávnostiach predávajúceho vèelára, aké mal výnosy medu, tak sa mi 
priznal, že väèšinou predáva vlaòajší med. Tu by som chcel zdôrazniś, že med 
pri správnom uskladnení vydrží bezo zmeny na kvalite 10 rokov. Èasto sa ma 
¾udia pýtajú èo robiś s medom, ktorý je tuhý. Na úvod by som povedal, že tuhý 

med je zárukou pravosti - jedná sa o med kvetový, repkový, èasom skryštalizuje 
i agátový. Len medy lesné tmavé kryštalizujú ve¾mi zriedka, ale zato sú tuhé. 
Keï chcete, aby med bol roztierate¾ný, ponorte pohár do hrnca s vodou a zo-
hrejte vodu na 40 až 45 stupòov C. Med sa do 1 hodiny roztopí a ostanú mu 
všetky vlastnosti, ako keï bol tuhý. Keby bola vyšší teplota pri roztápaní, med by 
stratil väèšinu lieèivých aspektov. Ako užívaś med? Je ve¾a receptov, ale podsta-
ta je v pravidelnom a dlhodobom užívaní. Med sa dá okrem tradièného natretia 
na chleba rozpúšśaś v teplom mlieku - max. 40 st. C. Dobré je daś lyžièku medu 
do malého štamprlíka roztopiś a na laèno každý deò užívaś. Med vám zastaví 
drobné krvácanie, popáleniny a ve¾mi dobre hojí rôzne poranenia, to preto, že 
má vysoké antibakteriálne úèinky. Z histórie je známa skutoènosś, keï zomrel 
ve¾ký vojvodca Alexander Ve¾ký, známy ako Macedónsky, bol prevážaný v rakve 
naplnenej medom, aby mohol byś balzamovaný.  PhDr. Pavel Hos

Tento recept sa zvykne uvádzaś ako Židovský „penicilín“ proti chrípke - údajne 
zaberá na 100 percent. Vyskúšajte, môže to byś pravda. Do taniera nalejeme 
0,3 l horúceho slepaèieho vývaru na:
1 cibu¾u nakrájanú nadrobno, 4 strúèiky cesnaku (roztlaèené), 10 cm bielej 
èasti póru, 1 èili paprièku a 2 cm koreòa zázvoru (nastrúhaného). Treba zjesś 
horúce a za¾ahnúś do postele aspoò na 3 hodiny.  (Zdroj: internet)

Recept na chrípku 

Je všeobecne známe, že cibu¾a a cesnak majú antibakteriálne a antiseptické 
úèinky a èasto sú používané na prevenciu i lieèbu prechladnutia i chrípky. Jed-
nou z možností je použiś neolúpanú cibu¾u - treba ju rozkrojiś a daś do miestnosti, 
kde sa zdržiavame, napr. k poèítaèu, ale aj na noèný stolík, aby nás poèas práce 
èi spánku chránila pred vírusmi a baktériami. Vyskúšajte - jediným rizikom je, že 
zostanete zdraví aj v èase chrípok (o vôni cibule sa v odporúèaniach mlèí...). (b)

ZÁZRAÈNÁ CIBU¼A

Vèelári v roku 2014
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Nieko¾konásobná majsterka Slovenska, absolútna majsterka Európy a tiež ma-
jsterka sveta v bodyfitness Adela Ondrejovièová je spokojná. Po piatich rokoch 
tvrdej práce, dôsledných tréningov a sebadisciplíny, bolo toto obdobie našej 
amatérskej pretekárky v kategórii bodyfitness korunované ziskom PROFI karty. 
Uznanie jej úspechu, radosś a spokojnosś naplnila aj jej trénera Pavla Jarábka 
a tiež oddielových kolegov z Fitnesscentra P+D Jarábek v Trenèíne.
Po suverénnom víśazstve 5. 10. 2014 na Mozolányi Cup bola Adela Ondre-
jovièová nominovaná k štartu na Majstrovstvá sveta 18. - 19. 10. 2014 do 
Kanady. Adelka na montrealskom pódiu presvedèila všetkých o svojej obrov-
skej kvalite. Suverénne vyhrala a získala titul majsterky sveta v bodyfitness do 
168 cm. Týždeò pred týmito MS v Kanade - 11. 10. 2014. - vyhrala pres-
tížne preteky Nicole Wilkins Fitness Championships v Lahti vo Fínsku nielen 
vo svojej kategórii, ale aj v absolútnom hodnotení v bodyfitness. Získala tým 
štartovnú kartu na profesionálnych súśažiach v roku 2015. Ak o to požiada, 
umožòuje jej to prestúpiś medzi profesionálky. Úspešná obhajoba svetového 
prvenstva ju možno utvrdí v tom, že bude skutoène stáś na zváženie, èi núka-
júca sa profi-cesta bude pre òu najlepším riešením. Po návrate z MS z Kanady 
si k zbierke zlatých medailí pridala ïalšiu 26. 10. 2014 na Grand Prix Fitness 
v Brne, kde opäś triumfovala a zaslú-
žene zvíśazila. Poslednou domácou 
súśažou na amatérskej scéne v tom-
to roku 1. 11.2014 na Tatranskom 
poháre v Poprade zavàšila Adela 
Ondrejovièová svoj triumf v kategórii 
bodyfitness v tomto roku. „Ako sa 
rozhodne v budúcom roku, èi si po 
udelení PRO karty vyberie profesio-
nálnu dráhu, zostáva na jej rozhod-
nutí. Zo srdca jej k budúcej kariére 
želám ve¾a úspechov a len víśazstvá 
- nielen v športe, ale aj v živote.“ pri-
dáva sa spokojný tréner Pavol Jará-
bek ku všetkým jej fanúšikom, ktorí 
jej úspechy poèas uplynulých piatich 
rokov sledovali s uznaním a obdivom. 
Ja ešte pridám jedno súkromné bla-
hoželanie a ude¾ujem ïalšiu „pomy-
slenú“ zlatú medailu jej starostlivej, 
milujúcej, obetavej a nenahradite¾nej 
mamièke Jarmile. D. Jarábková

Adela Ondrejovièová zaliata zlatom

Èas najkrajších sviatkov roka je predo dvermi a aj keï náš život pripomína 
v predvianoènom zhone skôr jazdu rýchlikom, snažíme sa ho vychutnávaś 
plnými dúškami. Nasávame atmosféru všade navôkol, prípravy smerujú k 
vytvoreniu domácej pohody, chystáme prekvapenia pre svojich blízkych. A 
aby idylka bola skutoène dokonalá, potrebujeme už len jediné - tie správne 
vianoèné vône. Zopár receptíkov na sviatky.
Vianoèná bábovka 
200 g sušených sliviek, 30 g sušených hrozienok, 20 g hob¾ovaných man-
dlí, 4 lyžice dobrého koòaku alebo rumu, 100 gramov sušených marhú¾, 
20 g sušeného exotického ovocia alebo èerešní, 200 g masla, piškótová 
strúhanka, 200 g práškového cukru, 3 vajcia, 200 g polohrubej múky, štip-
ka soli, malý prášok do peèiva. Najdôležitejším fíg¾om tohto receptu je vy-
mastená a vysypaná forma, ktorá musí èakaś až do naplnenia v chladnièke.
Príprava: Cukor vmiešavame do zmäknutého masla až kým sa celkom ne-
rozpustí, potom pridáme po jednom vajcia a preosiatu múku zmiešanú s 
práškom do peèiva a piškótovou strúhankou. Na záver vmiešame všetko 
nakrájané ovocie namoèené (najlepšie veèer predtým) do koòaku. A hob¾o-
vané mandle. Celú túto zmes musíme premiešaś s troškou múky, ktorú sme 
si odložili pri príprave cesta. Zmes vlejeme do bábovkovej formy a peèieme 
cca 20 minút v predhriatej rúre.
Gaštanové vianoèné gu¾ky 
250 g gaštanové pyré,120 g postrúhaných piškót, 50 g masla, 1 pol. lyžica 
práškového cukru, 1 vanilkový cukor, rumová esencia, èokoláda na vare-
nie.  Príprava: V miske vidlièkou rozmaèkáme gaštanové pyré, pridáme roz-
drvené piškóty, vanilkový a práškový cukor, zopár kvapiek rumovej esencie 
a roztopené maslo. Masu dôkladne vymiesime a tvarujeme menšie gu¾ky, 
ktoré namáèame v èokoládovej poleve a necháme v chlade stuhnúś. Gu¾ky 
poukladáme na papierové košíèky.
Tradièná štedroveèerná bomba 
5 dl smotany, 3 žåtky, 150 g práškového cukru, 1 dl oleja, 1 vanilkový cukor, 
balíèek piškót, 2 PL rumu, 50 g orechov, zavárané ovocie, 3 PL kakaa, 
citrónový krém, kandizované ovocie. Príprava: Zo smotany, žåtkov, cukru, 
oleja, múky a vanilkového cukru uvaríme za stáleho miešania krém, ktorý 
odstavíme a š¾aháme metlièkou až do vychladnutia. Na dno hlbšej misy ulo-
žíme vrstvu krému, naò dáme vrstvu piškót navlhèených rumom, vrstvu ore-
chov a zaváraného ovocia. Zalejeme vrstvou krému, ktorý sme premiešali 
s kakaom, aby bomba bola viacfarebná. Vrstvy striedame, až kým misa nie 
je plná. Misu uložíme do chladnièky a necháme stuhnúś. Pred podávaním 
bombu vyklopíme, polejeme citrónovým krémom a ozdobíme posekaným 
kandizovaným ovocím.
Africké vianoèné rezy 
200 g cukru krupica, 200 ml oleja, 3 vajcia, 200 g polohrubej múky, 1/2 
balíèka prášku do peèiva, 1 lyžièka sódy, 2 lyžièky škorice, 125 g najemno 
nastrúhanej mrkvy, 125 g roztlaèeného banánu, 50 g strúhaných orechov 
na posypanie. Krém: 100 g mäkkého masla, 100 g práškového cukru, 250 
g mäkkého tvarohu, 1 vanilkový cukor - všetko spolu vyš¾aháme. Prípra-
va: Cukor, olej a vajcia dôkladne vymiešame. Pridáme roztlaèený banán, 
mrkvu. Prisypeme múku s práškom do peèiva, sódu, škoricu a oriešky. 
Premiešame. Cesto nalejeme na plech vystlaný papierom na peèenie a pe-
èieme pri teplote 180 stupòov. Vychladnutý koláè potrieme krémom, vrch 
posypeme orieškami a necháme v chlade stuhnúś. 
Najlepší vianoèný punè
200 ml rumu, 5 ks klinèekov, 1 celá škorica, 100 g kryštálového cukru, 3 
ks pomaranèov, 500 ml èerveného vína, 750 ml èierneho èaju, 1 citrón. 
Príprava: Z polovice citróna nastrúhame kôru, do hrnca nalejeme uvarený 
èierny èaj, pridáme cukor, šśavu z citróna, šśavu z pomaranèov, nastrúhanú 
citrónovú kôru, klinèeky a celú škoricu. Všetko povaríme 5 minút. Precedí-
me prilejeme víno, rum a prihrejeme na bod varu. Odstavíme a podávame.
 Milé gazdinky, prajeme si navzájom pokoj a lásku v rodinách, ktorú nám 
každoroène prináša Dieśatko v jaslièkách. A v budúcom roku, aby oheò 
v rodinnom krbe stále horel žiarivým plameòom. Marta Striežencová

A opäś voòajú Vianoce

Dòa 29. 11. 2014 uplynulo 65 rokov od ukonèenia výstavby železniènej 
trate „Mládeže“, ktorá spojila železnièný uzol z Hronskej Dúbravy do 
Banskej Štiavnice. Jej výstavby v rokoch 1948 - 49 sa ako mládežník 
zúèastnil z našej obce dnes už dôchodca Anton Uherèík. Túto traś 
využívali viacerí obèania našej obce poèas štúdií v Banskej Štiavnici. 

PH

Jubilujúca Traś mládeže

Rozbité auto a krádež tašky
Predstavte si celkom bežnú situáciu mamièky Janky, ktorá si s radosśou mie-
ri autom k beckovskej materskej škôlke, aby si vyzdvihla syna Tomáška. Je 
utorok 11. 11. 2014, asi 14.50 hod., prichádzajú autobusy z Nového Mesta 
nad Váhom, celkom rušno... Keïže druhé dieśa, ktoré s òou cestuje v aute 
sa rozhodlo ten ruch na hlavnej ulici ešte podporiś svojim hlasitým preja-
vom, Janka v rýchlosti berie dieśa, zamkne auto a beží. Po ceste si letmo 
uvedomuje, že na prednom sedadle pod bundou nechala aj tašku. Pripúšśa 
si riziko, ale za bieleho dòa, pred škôlkou, v èase, keï je stále niekto na 
ulici si hádam nikto nedovolí kradnúś, pomyslela si. Ale skutoènosś bola iná. 
V škôlke sa zdržala asi 10 minút a za ten èas mala rozbité okno na aute a, sa-
mozrejme, taška zmizla aj s dokladmi, k¾úèmi od bytu, telefónom, pasmi, 
peniazmi, bankovými kartami. Ja osobne som na miesto èinu dorazila asi len 
o pár minút neskôr a nestretla som nikoho podozrivého, žiadne uháòajúce 
auto, dokonca nikto niè nevidel, nepoèul... Táto situácia, ktorá sa stala Jan-
ke si už nevyžaduje ïalší komentár, každému je jasné, že opatrnosś nesmie 
chýbaś ani za bieleho dòa na frekventovanej ulici. 
Krádež peòaženky
Dòa 1. 12. 2014 bola v miestnom novinovom stánku odcudzená peòaženka 
s vyšším finanèným obnosom v hodnote 300 Eur. Jednalo sa o zbierku mi-
lodarov beckovských veriacich urèených na podporu projektov Slovenskej 
katolíckej charity. Páchate¾ tak užíva peniaze, ktoré mali putovaś na pod-
poru hospicovej starostlivosti na Slovensku, aby nevylieèite¾ne chorí mohli 
dôstojne dožiś svoj život, ako aj na podporu Skladu solidarity, ktorý poskytuje 
teplé obleèenie a potraviny pre núdznych. Peniaze zo zbierok veriacich sa 
používajú aj na pomoc prenasledovaným Iráncom, ako aj trpiacim nevinným 
obyvate¾om Ukrajiny a na mnohé iné významné charitatívne projekty. Penia-
ze s láskou darované na podporu núdznych sú teda v rukách niekoho bezo-
h¾adného, ktorý v momente odcudzenia myslel len na svoje potreby. Kiežby 
sa mu ozvalo svedomie a svoj èin napravil. Ešte stále sa dajú peniaze vrátiś 
na Obecný úrad v Beckove alebo anonymne do pokladnièky katolíckeho 
kostola v Beckove. PŠ

Rozrastajúca sa kriminalita v Beckove
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V sobotu 6. decembra 2014 prišiel pod jedlièku na Stiborovom 
námesí Mikuláš v sprievode èerta i anjela. Ale všetky beckovské 
deti boli dobré, a tak prácu mal len anjel - s rozdávaním darèekov. 
Poïakovanie patrí organizátorom z obce i školy a predovšetkým 
Mikulášovi!!! (b)

Mikuláš 2014
„Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom. Na nich 
svätý Mikuláš, pri òom anjel z neba stráž. Deti h¾adia do oblôèka, 
nedoèkavé majú oèká. Dobrý strýèku Mikuláš pre všetkých dosś da-
rov máš?“ Nemožno zabudnúś na náš pekný zvyk obdarúvaś deti na 
sviatok sv. Mikuláša, ktorý v advente pripadá na 6. decembra. A preto 
sme v našej obci privítali vzácneho hosśa, ktorý poèas svojej dlhej 
púte prišiel pozdraviś aj naše deti v Beckove. A tak už od tretej hodiny 
prichádzali deti na námestíèko. V ich oèiach bolo jediná otázoèka, 
príde ten vzácny hosś alebo nepríde? Týmto vzácnym hosśom bol 
Svätý Mikuláš, ktorý pricestoval v sprievode anjela a èerta. Atmosféra 
po príchode Mikuláša bola výborná a v oèiach detí sme vyèítali radosś 
i strach. V krátkom kultúrnom pásme sa predstavili so svojím vystúpe-
ním žiaci zo ZŠ Beckov, a potom už Mikuláš odovzdal slovo našim 
najmenším, ktorí recitovali a spievali, èo im hrdielka staèili. Po krát-
kom kultúrnom programe sa všetky detièky tešili zo sladkej odmeny. 
Poèas tohto dòa si však neprišli na svoje len naši najmenší, ale aj do-
spelí si mohli nájsś to svoje. Už od pol jedenástej si mohli v stánkoch 
nakúpiś vianoèné ozdoby, rôzne venèeky, ozdôbky z vosku, ozdoby 
zo servítkovej techniky. Nesmeli chýbaś ani vianoèné oblátky, ktoré 
už tradiène, ako prvá predala p. Tonka Bánovská. Trhom sa šírila 
nielen vôòa peèiva, ale aj vianoèného punèu a medu. Novinkou tento 
rok bolo umelecké kováèstvo. Všetko má svoj koniec. Odchodom 
Mikuláša sa skonèili aj trhy. A tak nám zostáva iba dúfaś, že ak bude-
me dobrí celý rok, tak aj nabudúce nás sv. Mikuláš neobíde...
Na záver by som sa chcela poïakovaś menovite týmto ¾uïom - Anièke 
Kabelíkovej, Darinke Jarábkovej, Renátke Èaòovej, ¼ubke Babulico-
vej, Jarkovi Strakovi, Boriskovi Klèovskému, Janke Ježovicovej - za 
ich prácu v kultúrnej komisii. Tri roky sme spolu śahali túto komisiu. 
Naše heslo bolo - spájame dedinu, spájame generácie - èo sa nám aj 
podarilo pri akciách, ktoré sme zaviedli ako nové: studená kuchyòa, 
Deò obce, adventný veniec, slovenské rekordy. Ale nielen tieto no-
vinky, ale pokraèovali sme aj v už ustálených akciách - Deò matiek, 
MDD, Mikuláš v obci, Pietny akt kladenia venca padlým vojakom 
a iné. Prijmite moje ve¾ké ïakujem a nech vás dobrotivý Boh požeh-
náva!    Mgr. Martina Striežencová

Vzácny hosś v Beckove

Vianoèný stromèek
Bol 25 rokov dominantou záhrady pri dome è. 14, obèania 
obce ako aj každý návštevník obce a hlavne múzea obdivovali 
jeho krásny vzrast. Majite¾kou tohto smreka je Mária Hajdúš-
ková, ktorá ho spolu so synovcom Petrom Hajdúškom z Brati-
slavy, ktorý je dušou aj telom Beckovan, darovali obci Beckov 
k vianoèným sviatkom roku 2014. Vïaka vám!   Pavol Hladký

Deò pred druhou adventnou nede¾ou sa na Trojiènom námestí 
konali tradièné Vianoèné trhy, vyvrcholením ktorých bol príchod 
Mikuláša so svojim sprievodom. Svojho zástupcu vyslalo tento 
rok aj Záujmové združenie Hrad Beckov. Ako zruèný kováè sa 
na nich predviedol náš pán kastelán Rudolf Reif. Deti s úžasom 
sledovali, ako pod jeho rukami vznikajú podkovièky a iné výrobky 
z kovu. A keïže bolo Mikuláša, neodišli od jeho horúcej vyhne 
bez darèeka. V mene hradného združenia rozdával deśom balíè-
ky, v ktorých si okrem èokoládového Mikuláša a povestí o hrade 
našli medovníkový hrad. Ten pre deti vyrobila šikovná medovnikár-
ka Milka Mahríková ml., za èo jej úprimne ïakujeme. A o tom, že 
hrad má naozaj všestranného kastelána svedèí aj fakt, že mnohé 
medovníky pomáhal zdobiś práve on. Tí, ktorým sa neušiel medov-
níkový hrad, si mohli nájsś v balíèku krásnu magnetku s historic-
kým hradom, výrobcom ktorej je p. Peter Vozárik z Trenèína. Aj 
jemu ïakujeme za pomoc. IM

Hradná Mikulášska nádielka


