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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Poslanci prijali na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré 
sa konalo dňa 27. 11. 2015, nasledovné uznesenia:
Uz. č. 107/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo za-
sadnutí konaných dňa 11. 9., 25. 9. a 29. 10. 2015 bez pripomienok.
uz.č.108/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informáciu o stave prác na 
realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.
uz.č.109/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie VZN o poskytovaní sociál-
nej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky.
/b Obecné zastupiteľstvo uložilo sociálnej komisii dopracovať čl. 1, čl. 5 a čl. 6.
uz.č.110/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh rozpočtu obce pre 
roky 2016, 2017 a 2018.
/b Obecné zastupiteľstvo uložilo dopracovať rozbor rozpočtu Základnej školy s mater-
skou školou na originálne kompetencie. Zodpovedný: riaditeľ ZŠ s MŠ T: 14. 12. 2015
uz.č.111/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie rozpoč-
tu Obec Beckov bez programovej štruktúry. Obec bude uplatňovať finančný rozpočet 
obce pre rok 2016 aj pre ďalšie obdobia.
uz.č.112/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 
– Rozpočtové opatrenie č.5 bez pripomienok.
uz.č.113/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Doplnku č.3 k VZN 
č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pri-
pomienkou dopracovať do návrhu definíciu drobného stavebného odpadu a cenu podľa 
množstva a to nasledovne: do 1 tony – 0,015 eura za kg a nad 1 tonu – 0,05 eura za kg.
uz.č.114/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie stavebných objektov Rozšíre-
nie vodovodnej siete, Vonkajšie osvetlenie, Spevnené plochy v k. ú. obce Beckov od firmy 
CBI s.r.o., Nové Mesto n. Váhom do majetku obce za cenu 4500 eur s DPH za podmienky: 
kúpnopredajná zmluva medzi CBI s.r.o. a Obcou Beckov musí byť zavkladovaná na Okres-
nom úrade Nové Mesto n. Váhom, Katastrálnom odbore a vystavený LV na Obec Beckov. 
uz.č.115/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Vypracovanie návrhu 
jestvujúceho dopravného značenia v obci Beckov v lokalite „Bytovky“ s pripomienkou 
kontaktovať zhotoviteľa projektu za účelom prešetrenia stavu – výjazd na hlavnú cestu.
uz.č.116/2015/a – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 
o požiadavke občanov o zrušenie trhového miesta za pekárňou.
/b Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu preveriť možnosť novej lokality na 
trhové miesto do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
uz.č.117/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 
o umiestnení tabúľ na meranie rýchlosti v obci.
uz.č.118/2015/a Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Zásad odmeňovania po-
slancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií obce Beckov.
/b Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov, predsedov, tajom-
níkov a členov komisií obce Beckov bez pripomienok.
uz. č.119/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie petíciu občanov Ulice Nová 
o zrušení jednosmernej premávky v tejto ulici.                      Spracovala: A. Benková

Rok 2015 v našej oBci 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 5. marca 
2016 od 7:00 do 22:00 hod. V našej obci bude volebnou miestnosťou klub pri 
parku, Beckov č. 8.

Tlačivo „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ a zoznam kandidátov doručí 
obec v počte jeden kus do každého rodinného domu aj s viacerými domácnosťami a do 
každého bytu v bytovom dome podľa § 21 ods.3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pod-
statne novým spôsobom rieši doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb 
a kandidátnych listín oproti minulým rokom, kedy bolo doručované jednotlivým voličom.

Právo voliť do NR SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb 
dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Občan môže voliť vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slo-
venskej republiky poštou, ak má trvalý pobyt v obci a v čase volieb sa zdržiava mimo 
územia SR a o voľbu poštou požiada písomne obec najneskôr 50 dní predo dňom 
volieb t.j. do 15. 1. 2016. Podrobnosti o „Voľbe poštou“ a rovnako i ďalšie informá-
cie k voľbám do NR SR sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr.

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt v obci a v deň konania volieb nebudú môcť voliť 
v mieste trvalého pobytu, môžu požiadať obec o vydanie hlasovacieho preuka-
zu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr deň pred 
voľbami t.j. 4. 3. 2015 v úradných hodinách obce. O hlasovací preukaz je možné 
požiadať aj písomne alebo elektronicky, najneskôr však 15 pracovných dní pred 
konaním volieb t.j. do 15.2.2016. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, a to 
meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a koreš-
pondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

Voliči, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov dostaviť v deň volieb do vo-
lebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Požiadať 
o prenosnú volebnú schránku môžete na obecnom úrade, na č. t. 77 427 21, ale-
bo v deň volieb priamo vo volebnej miestnosti.                                  Obec Beckov

v marci 2016 nás čakajú voľby 
do národnej rady Slovenskej republiky

Žiadame všetkých občanov, aby v čase sneženia, kedy obci vzniká povinnosť 
odhŕňať sneh z verejných priestranstiev, parkovali svoje vozidlá na vlastných po-
zemkoch. V opačnom prípade komplikujú alebo znemožňujú odhŕňanie napada-
ného snehu a riskujú nahrnutie snehu k odstaveným vozidlám alebo ich prípad-
né poškodenie. Ďakujeme za pochopenie!       Ing. Ján Križan, starosta obce

odhŕňanie Snehu - výzva občanom

Obecná prevádzka je od 5. 9. 2015 otvorená každú sobotu od 7,30 hod. do 12,00 
hod. Obec tak umožňuje občanom, aby svoj nadrozmerný odpad odovzdali službu-
konajúcemu zamestnancovi vo dvore prevádzky a neukladali ho pri zadnej bráne. 

Občania majú možnosť na prevádzku doviesť rôzne druhy separovaného odpadu, ako 
je kovový šrot (plechovky), rôzny nebezpečný odpad, sklo (veľkoplošné, ktoré sa nedá 
umiestniť do kontajnerov na sklo v obci), odpad, ktorý sa nezmestí do smetných nádob, 

obecná prevádzka bude otvorená
stavebný odpad do objemu 1m3/1 rok, použité oleje a tuky, ktoré musia byť v uzavretej 
(plastovej) nádobe, fľaši, starom kanistri.

V prípade potreby je možné dohodnúť sa so starostom alebo s pracovníkmi obec-
nej prevádzky na uložení odpadu na prevádzke aj v priebehu týždňa v pracovnej dobe.

Počas vianočných sviatkov bude zberný dvor otvorený len 28. a 29. 12. 2015 
od 7,30 do 12,00 hod., ale 2. 1. 2015 bude zatvorený.                   Obecný úrad

Vážení spoluobčania!
  Dovoľte mi, aby som v tento adventný čas, čas zamyslenia a očakávania z naro-

denia božieho Syna, využil i ja ako starosta obce Beckov a zamyslel sa nad poma-
ly odchádzajúcim rokom, rokom, ktorý bol pre mňa, ale i pre vás, vážení spoluob-
čania, prvým rokom, kedy som po 24 rokoch vystriedal vo funkcii starostu svojho 
predchodcu. Slávnostný sľub som zložil 2. januára 2015. Nikdy nezabudnem na 
krst ohňom, kedy sme už na Troch kráľov riešili haváriu vodovodu. V treskúcej zime 
a mojej takmer 40 stupňovej horúčke sme hľadali a, našťastie, i v krátkej dobe na-
šli a za pomoci poruchovej služby i odstránili zdroj problému. To bola prvá pomys-
lená lastovička, ktorá jednoznačne dala signál, čo ma asi nastávajúci rok čaká. 
Viete, ono je to tak, keď ide človek do nového prostredia, do novej funkcie, s nový-
mi problémami, nikdy nevie, čo ho tam čaká. Skúsenosti, ktoré človek má, sú pre-
potrebné na to, aby sa za ich pomoci problémy riešili, ale v tom prvopočiatku nikdy 
nikto poriadne nevie, čo všetko sa okolo udeje. Začal som sa teda s problémami 
obce vážne zaoberať. Pohľad na problémy obce z pozície kandidáta na staros-
tu a z pozície starostu obce je úplne iný, hlavne keď získate informácie, ktoré ste 
pred tým nemali. Pozoznamoval som sa s rozsiahlou agendou obce, s pracovníkmi 
obce, a to všetko chce zákonite svoj čas. Dôležité je ale, aby to netrvalo príliš dlho.

Všetci dobre vieme, že v obci nie je kanalizácia, o to viac je pre obec dôležité fun-
govanie čističky odpadových vôd (ČOV), kde zvážame žumpové vody, snažíme sa 

tým chrániť naše životné prostredie a neliať obsah žúmp po okolí. Povolenie na pre-
vádzku ČOV bolo platné do mája 2015. Nakoľko výsledky rozborov dovtedajšieho 
prevádzkovania ČOV neboli v poriadku, správca vodného toku – Povodie Váhu, takis-
to i OÚ, Odbor životného prostredia, nám nechceli predĺžiť povolenie na prevádzko-
vanie čističky, nakoľko sa jej dovtedajšie prevádzkovanie minulo účinkom. Bolo po-
trebné veľmi rýchlo zareagovať a splniť všetky požiadavky, ktoré by nás oprávňovali 
k prevádzke čističky. V prvom rade bolo potrebné zo zákona zabezpečiť osobu odbor-
ne spôsobilú na jej prevádzkovanie. Boli potrebné technologické zmeny na samotnej 
čističke a v neposlednom rade vyrokovať so správcom vodného toku nové parametre 
pre čistenie žumpových vôd, ktoré by nás ako prevádzkovateľa čističky oprávňovali 
k vypúšťaniu prečistenej vody do recipienta – Váhu. Máme nastavené prísne kritériá, 
ktoré treba mesačne plniť, aby odber akreditovaných vzoriek z čističky bol v norme. 
Som osobe rád, že sa nám podaril problém s čističkou, ktorú máme v prenájme od 
Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nateraz vyriešiť, aj keď stále zostáva problém 
so samotným spracovaním žumpových vôd, pretože ČOV bola stavaná na kanalizačné 
vody, čo je diametrálne odlišný produkt ako vody žumpové. Pravidelne ťahané žum-
pové vody majú podobné vlastnosti ako vody kanalizačné, no ako náhle sa privezie do 
čističky obsah žumpy, ktorý nebol rok alebo dva ťahaný, robí nám spracovanie takého-
to obsahu nemalé problémy. Tu by som sa chcel pozastaviť a apelovať i na samotných 
občanov, aby si pravidelne dávali vyvážať žumpy. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že 
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každá ťahaná žumpa, ktorá neskončí na čističke, ale po okolí v chotári je síce lacnejšia 
alternatíva, keďže sa neplatí za uloženie, ale je to zároveň časovaná bomba pre naše 
spodné vody a životné prostredie ako také. Vážení spoluobčania, považoval som za 
dôležité informovať vás o vážnosti tejto problematiky, čím by som tento blok uzatvoril 
s prísľubom, že na riešení kanalizácie v obci sa intenzívne pracuje, ale nie je to otáz-
ka, ktorá bude vyriešená o rok alebo dva. Je to proces dlhší, ale určite nie nemožný. 

Milí spoluobčania, chcem využiť tento priestor v novinách, aby som vás informoval 
o všetkom najdôležitejšom, čo sa počas roka v obci udialo. Myslím, že každý vie, že 
starosta musí byť mobilný, preto som nesmierne rád, že sa nám z Ministerstva vnút-
ra SR podarilo vybaviť vozidlo Škoda Octavia Combi. Tento bezodplatný prevod sa 
uzatvoril v prvej polovici roka 2015. Modrú Octaviu Combi križujúcu ulice obce si už 
snáď stihol všimnúť každý. Keď sme pri vozovom parku, nedá mi nespomenúť, že sa 
nám za pomoci a nadšenia miestnych hasičov, hlavne pána Gábu a pána Šutovské-
ho, podarilo dotiahnuť do konca projekt repasácie hasičského vozidla Tatry 148, 
ktorú nám počas osláv Dní obce prišiel odovzdať osobne sám pán minister Róbert 
Kaliňák v sprievode predsedu VÚC TN kraja Jaroslava Bašku a najvyšších predstavi-
teľov Hasičského zboru SR,  Trenčianskeho kraja i okresu Nové Mesto nad Váhom. 
Bola to vydarená akcia, na ktorú si určite všetci spomínate. Som naozaj veľmi rád, že 
táto udalosť s pánom ministrom sa udiala práve počas osláv Dní obce, pretože „trafiť 
sa“ pánovi ministrovi do kalendára je naozaj problém.

Na jar 2015 sme reagovali na výzvu Ministerstva Školstva na pridelenie dotácie pre 
rozširovanie kapacít materských škôl. Celý proces vybavovania dotácie bol dlho 
na vážkach, čo pri obrovskom záujme obcí je pomerne pochopiteľné. Boli sme úspeš-
ní a v lete nám bola pridelená účelová dotácia na rozšírenie kapacity MŠ v celkovej 
sume 46.000 €. Ako zmysluplne bola dotácia využitá sa môžu prísť občania presved-
čiť do priestorov Základnej školy, kde sa pre 22 detičiek predškolského veku vybudo-
vala trieda aj s adekvátnym príslušenstvom. Trieda sa pre detičky otvorí dňa 11. januára 
2016 a slávnostné otvorenie pavilónu by sme radi pripravili pre verejnosť na 8. janu-
ár 2016. Je toho dosť, čo nám v tejto problematike MŠ a ZŠ treba v budúcnosti ešte 
riešiť, ale berme tento prvý rázny krok vybudovania triedy predškolákov ako zaväzujú-
ci a zároveň motivujúci do riešenia ďalších problémov s tým súvisiacich, hlavne dobu-
dovaním kuchyne v areáli školy, rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov v areáli MŠ.

Vytvárať podmien-
ky deťom a mládeži je, 
myslím si, cesta správ-
na a historicky táto 
idea ešte nikdy nikoho 
nesklamala. Som veľ-
mi rád, že v tomto kon-
texte sme boli úspešní 
ako obec aj pri žiados-
ti na Úrad vlády na vy-
budovanie multifunkč-
ného ihriska. Žiadostí 
bolo množstvo, peňazí 
a možností podstatne 
menej, ale 40.000 € 

ako dotácia z Úradu vlády si našla adresáta v obci Beckov. Ako ste mali už mnohí mož-
nosť sa presvedčiť, peniaze sa aj v tomto prípade použili na prepotrebnú, tentokrát 
športovú, aktivitu. Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ bude slúžiť nielen 
žiakom, ale každému občanovi, ktorý má potrebu a chuť si zašportovať. Vybudova-
né multifunkčné ihrisko sa bude dať využívať aj vo večerných hodinách, nakoľko má 
i umelé osvetlenie. Obidve spomínané investície sa týkajú predovšetkým našich detí, 
našej mládeže, a preto i umiestnenie – lokalizácia týchto aktivít je prirodzene v areáli 
školy. Súbežne s budovaním triedy predškolákov a multifunkčného ihriska sme z vlast-
ných obecných prostriedkov vybudovali i vlastnú prístupovú cestu do areálu školy, 
ktorá konečne vedie cez náš vlastný obecný pozemok. Aby som bol korektný, chcem 
poďakovať za možnosť naďalej užívať i druhú prístupovú cestu do areálu školy, ktorá je 
v súkromnom vlastníctve, ale mám za to, že vlastné je len vlastné, a preto chceme pre-
dovšetkým využívať našu prístupovú cestu. Neostáva mi v tomto bloku už nič, iba zaže-
lať všetkým športovcom veľa úspechov, veľa krásnych chvíľ, žiadne zranenia a pohodu 
pri čase strávenom na našom novom multifunkčnom ihrisku. Športu zdar.

Ďalšou aktivitou, na ktorú sa obec zamerala, bola výzva na modernizáciu ve-
rejného osvetlenia. Na výzvu bolo treba reagovať do 30. 09. 2015. Nechcem 
sa rozpisovať, čo všetko bolo treba zabezpečiť, aby obec mohla reagovať na výzvu 
z Ministerstva hospodárstva SR, ale vedzte, vážení spoluobčania, že nebolo toho 
málo. Scenár bol podobný ako pri predchádzajúcich výzvach. Obcí – uchádzačov 
veľa, peňazí menej. Vyriešenie problému tejto žiadosti bolo neisté, ale nakoniec 
sme boli úspešní a 04. 12. 2015 sme dostali kladnú odpoveď o pridelení nená-
vratného finančného príspevku (NFP) vo výške 216.000 € podpísanú ministrom 
hospodárstva pánom Vazilom Hudákom. To bol moment, na ktorý sme netrpezlivo 
čakali. Projekt je pripravený a po podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom pri-
stúpime k rekonštrukcii osvetlenia v celej obci. Nechcem byť prorokom, ale keď 
neprídu dlhotrvajúce mrazy, osvetlenie v obci by mohlo byť hotové do konca marca 
2016, aj keď máme časový priestor do konca júna 2016. 

Pri tomto ročnom odpočte najdôležitejších aktivít obce smerom k občanom musím 
ešte spomenúť rekonštrukciu sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku, kde sú 
práce v miernom  sklze, ale mám ubezpečenie dodávateľa, že do Vianoc 2015 rekon-
štrukciu ukončí a odovzdá do užívania. Myslím, že nikto nepochybuje, že rekonštrukcia 
bola potrebná, priam nevyhnutná. Celé financovanie bolo zabezpečené z vlastných 
obecných rozpočtových zdrojov. Z vlastných finančných prostriedkov sme zabezpečili 
i opravu výtlkov hlavne vo Veternej ulici a Hurbanovej ulici až do Matiašky. Snažili sme 
sa za financie, ktoré sme na výtlky vyčlenili sanovať tie najviac poškodené úseky a lo-
kálne diery miestnych komunikácií. Vlastnými kapacitami a z vlastných finančných pro-
striedkov sme opravili zatekajúcu strechu nad pavilónom obecného úradu, aby sme 
aspoň v tejto časti zabránili deštrukcii atiky fasády a vnútorných omietok.

Vážení spoluobčania, činnosti ktoré som sa vám snažil priblížiť treba vidieť v šir-
šom kontexte. Kontexte spolupráce obecného zastupiteľstva a obce. Ja ako sta-
rosta obce som veľmi rád, že sa nám spolu s poslancami obecného zastupiteľstva 
podarilo v pomerne krátkej dobe nájsť spoločné ciele a potreby obce, čo je pre 
chod obce to najdôležitejšie. Začiatky spolupráce sú všade v každej obci po voľ-
bách rozpačité. Ide predovšetkým o sebareflexiu, profesionálny prístup a získanie 
si vzájomnej dôvery, tak prepotrebnej pre zadefinovanie si priorít v obci. Myslím, 
že toto sme v obci pochopili rýchlo, za čo poslancom ďakujem. Bez vzájomného 
rešpektu a dôvery sa systematicky pracovať nedá. S heslom „Problémy sú na to, 
aby sa riešili“ ukončujem tento môj poznatok.

Vážení spoluobčania, nechcem vás unavovať dlhým článkom, ktorý obyčajne svo-
jím rozsahom odrádza od čítania, ale pevne verím, že v mojom prípade zotrváte pri 
jeho čítaní, kde by som sa ešte chcel vyjadriť aj k nasledovným problematikám. Prvou 
problematikou je tzv. prevádzka, slovo prevádzka sa mi osobne nepozdáva, skôr by 
sa mi toto slovo hodilo vtedy, keby prevádzka bola samostatný právny subjekt, mala 
svoje IČO a samostatnú ekonomiku. V skutočnosti však štyria pracovníci fungujúci 
pod touto hlavičkou sú zamestnancami obce. Obec podľa zákona o obecnom zria-
dení vykonáva pre občanov určité služby, čo sa zabezpečuje prostredníctvom spomí-
naných zamestnancov. Obec môže vykonávať i podnikateľskú činnosť, na ktorú však 
musí mať živnostenské oprávnenie. Zvážanie žumpových vôd občanom Beckova sa 
za podnikateľskú činnosť nepovažuje. Na zabezpečenie tejto služby sme v lete kúpili 
zánovný traktor Zetor 80, ktorý bol v čase kúpy ešte v záruke. K nemu sme dokúpili 
i novú modernú 8000 m3 veľkú cisternu s výkonným čerpadlom. Známa staručká žltá 
tatra – fekál je naozaj na dožitie a jej čas sa nenávratne blíži. Jeden zamestnanec má 
na starosti zvoz žumpových vôd a ďalší zabezpečujú práce dôležité pre chod obce, 
či už sa jedná o každodennú údržbu verejného priestranstva, každodennú službu na 
ČOV, údržbu zelene, ciest a chodníkov, zvážanie plastov atď. Nemám už priestor, aby 
som detailne vypisoval, čo zamestnanci musia stihnúť, ale je toho naozaj dosť.

Rád by som však apeloval na vás, milí spoluobčania, aby sme si svojim konaním, 
aj keď nie zámerne, nerobili problémy. Mám teraz na mysli odkladanie sklenených 
kahancov za pomníky, ktoré pri kosení cintorína nie je vidieť, a potom sú pre rozbité 
črepiny nepríjemnosti. Stačí tak málo a žiaden problém nemusí byť. Dovolím si, vá-
žení spoluobčania,  apelovať ešte na jeden zlozvyk. Jedná sa o zaparkované autá 
v úzkych uličkách, kde je problém prejsť v lete, a to nehovorím, čo sa deje v zime 
v prípade, keď treba mechanizmami odhrnúť sneh. Prosím, vážení spoluobčania, 
buďme k sebe tolerantní a rešpektujme sa navzájom – verte, že sa to dá. 

Chceli sme, vážení spoluobčania, urobiť smerom k vám tiež krok vpred v podo-
be každodennej možnosti vybaviť na obecnom úrade, čo potrebujete, čomu sme 
prispôsobili aj úradné hodiny, otvorili sme prevádzku v sobotu doobeda, aby 
sme vám umožnili zbaviť sa vyseparovaného odpadu, čo využívajú hlavne občania, 
ktorí sú v pracovných dňoch zaneprázdnení. 

Viem, že sa určite dá spraviť toho viac, ale všetko chce svoj čas. Chcel by som 
z tohto miesta poďakovať všetkým zamestnancom obecného úradu, bez ktorých 
ochoty a ústretovosti by nebolo možné riešiť problémy a chod obce. 

Vážení spoluobčania, chcel som týmto článkom v stručnosti faktograficky zhrnúť 
a priblížiť rok, ktorý máme spolu za sebou. Je určite čo naprávať, je určite čo me-
niť, ale nemáme sa ani za čo hanbiť. 

Chcel by som úplne záverom tohto môjho zamyslenia sa nad odchádza-
júcim rokom popriať do každej jednej rodiny, každému jednému občano-
vi krásne, požehnané a milostiplné vianočné sviatky a v novom roku veľa 
zdravia, šťastia, lásky a pohody po celý rok.                                      

Starosta obce Ing. Ján Križan  

Foto: Ing. J. Macejka

Foto: DB
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hradná sezóna 2015 - sezóna premiér

Tento rok, v sezóne 2015, hrad Beckov privítal pr-
vých návštevníkov v sobotu 21. marca. Odvtedy, až do 
ukončenia sezóny, bola jeho brána otvorená 217 dní, 
počas ktorých ho navštívilo 44 423 návštevníkov. Tak 
ako v predchádzajúcich rokoch dôvodom ich návštevy 
nebol len záujem o bohatú históriu hradu, ale aj pes-
trý program, ktorý počas 20 víkendov spríjemňoval 
chvíle strávené na hrade zážitkami z vystúpení, zába-
vou a účasťou na hrách a súťažiach. Okrem programov 
bola pre návštevníkov pripravená exteriérová expozícia 
unikátnych diel umeleckých kováčov „Slovenské ko-
váčske rekordy“ s najväčším ručne kovaným mečom, 
kľúčom, sekerou, ružou a kravským zvoncom. V areá-
li Horného hradu si mohli pozrieť výstavu fotografií vý-
znamného beckovského rodáka, cestovateľa a účast-
níka medzinárodných expedícií Petra Ondrejoviča 
a v hradnej kaplnke najväčšiu sochu Krista na Sloven-
sku od uznávaného slovenského sochára Martina Palu.

Z prvého programu tohtoročnej sezóny sa tešili naj-
mä deti počas veľkonočných sviatkov. Účinkujúcich 
a návštevníkov síce privítala fujavica s dažďom a sne-
hom, ale malým hľadačom to neubralo nič z radosti 
z nájdených vajíčok v zákutiach hradu. Od slávnostné-
ho otvorenia sezóny 1. mája až do konca septembra už 

boli, až na pár výnimiek, programy každý víkend. Vystú-
penia známych skupín historického šermu s dobovými 
tábormi, šermiarskymi súbojmi, hrami a súťažami sa 
striedali s ukážkami a vystúpeniami sokoliarov a pred-
staveniami divadielok pre deti, ale aj tých „väčších“ náv-
števníkov. Počas prázdninových mesiacov bol program 
doplnený o piatkové letné kino „Na hradbách“. Najvý-
pravnejším podujatím oživujúcim históriu na hrade bol 
2. ročník Rytierskeho turnaja o štít vojvodu Ctibora, po-
čas ktorého si za veľkého povzbudzovania návštevní-
kov merali sily a presnosť svojich mečov nielen rytieri 
zo Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. 

Ešte pred prázdninovou sezónou sa uskutočnil prvý 
ročník výnimočného podujatia „Beckovské slnko“, 
v rámci ktorého bolo udelené prestížne ocenenie vý-
znamnej slovenskej osobnosti z oblasti kultúry, pani 
univ. prof. Mgr. Art. Eve Blahovej, medzinárodne uzná-
vanej pedagogičke operného spevu. Zámerom toh-
to podujatia je oceňovať osobnosti, ktoré šíria dobré 
meno Slovenska nielen doma, ale aj v zahraničí. 

Novinkou v programe bolo priblíženie tradičných 
remesiel súčasným generáciám – tento rok včelár-
stva, počas „Medového víkendu na hrade“ i umenia 
a tvrdej práce majstrov kováčov počas „Kováčskeho 
festivalu“ v závere mesiaca júl. V programe sa objavili 
aj podujatia súťažného charakteru. Súťaž „Beckovská 
princezná“ na rozdiel od známych súťaží „krásy“ však 
priniesla predovšetkým zábavu a dobrú náladu tak pre 
prihlásené účastníčky, ktoré súťažili v dvoch vekových 
kategóriách o pekné korunky a ďalšie ceny, ako aj pre 
ostaných divákov z radov návštevníkov hradu. Poduja-
tie „Beckovský Herkules“ v závere prázdninovej se-
zóny bola športová súťaž celoslovenského významu 
– 4. kolo Slovenského pohára Silných mužov SASIM, 
kde v špeciálnych súťažných disciplínach predvied-
li svoju silu najmocnejší amatérski siláci Slovenska. 
V rámci diváckej súťaže prihlásený návštevník z neďa-
lekej Hornej Stredy výrazne prekonal slovenský re-

kord v zdvihoch 50 kg betónovej gule a bol na mieste 
prijatý do asociácie slovenských silákov SASIM. Na 
záver prázdnin, pred nástupom do školy, opäť súťa-
žili na hrade školáci a najlepší z nich boli „pasovaní 
za rytierov“.

V septembri priblížil pre väčšinu verejnosti neznámu 
a zabudnutú vinohradnícku a vinársku minulosť Beckova 
„Burčiak na hrade“, kde pri muzike a speve mohli náv-
števníci nielen okoštovať chutný burčiak, ale aj vidieť sta-
rú „moržovku“ a „prešovku“ a ochutnať mušt z čerstvo 
vylisovaného hrozna. Záver septembra patril opäť už 
4. ročníku u návštevníckej verejnosti obľúbeného „Tek-
vicového festivalu“ s medzinárodnou účasťou maliarov 
zo srbskej Kovačice. Začiatok októbra patril už tradičnej 
Hradnej zabíjačke. Posledným podujatím sezóny na hra-
de bola jesenná časť Lukostreleckého turnaja, na kto-
rom súťažili v presnosti oka a šípov lukostrelci, lukostrel-
kyne a lukostrelčatá z celého Slovenska.

Tohtoročná sezóna na hrade Beckov je už za nami. 
Počas nej sa ďalšie desaťtisíce návštevníkov oboznámi-
li nielen s bohatou históriou a architektúrou hradu, ale 
mnohí z nich strávili na hrade príjemné chvíle oddychu 
i zábavy počas realizovaných programov a podujatí.

O dobré podmienky a pohodu počas pobytu náv-
števníkov sa na hrade starali všetci členovia „hradného 
tímu“, ktorí popri účinkujúcich významnou mierou prispeli 
k spokojnosti návštevníkov hradu. Všetkým, ktorí prispe-
li k úspešnému priebehu tohtoročnej sezóny patrí poďa-
kovanie. Koniec tohtoročnej sezóny je však už začiatkom 
prípravy nasledujúcej, v ktorej určite ponúkneme pre bu-
dúcich návštevníkov opäť veľa pekných zážitkov.

Srdečná vďaka všetkým návštevníkom hradu 
Beckov za návštevu a priaznivcom za podporu. 
Pre všetkých nech sú Vianoce radostné a Nový 
rok 2016 úspešný, aby návštevníci v dobrom 
zdraví opäť zavítali na hrad Beckov.

Ing. Jozef Pamětický, programový manažér 
Záujmového združenia HRAD BECKOV

Zimné a studené dni nám už prišli, v krboch praská 
drevo, letné teplé dni sa skončili a s nimi aj festivalová 
sezóna, ale my frčíme s Hradrockom nostop aj v zime. 
Po úspešnej letnej edícií sme sa rozhodli usporiadať aj 
zimnú. Zimný Hradrock sa konal 21. 11. 2015 v bare 
Kolkáreň, v ktorej nám poskytla miesto p. Martina Zor-
ničková, ktorej patrí veľká vďaka za pomoc a snahu, 
aby boli všetci návštevníci spokojní. O to sa staral aj 
ostatný personál, ktorý podal super výkon a šichtu ťa-
hali až do piatej hodiny rannej. Deň D pre nás začal už 
v piatok, keď sme začali s prípravami, aby nám na sobo-
tu ostalo už iba venovanie sa kapelám. S výpomocou 
nám veľmi pomohli Peťka a Marek Šutovský, ktorým 
pekne ďakujem. Sobota sa nám začala už od ranných 
hodín, kedy som si začal rozkladať celú zvukovú ré-
žiu. Pomaly sa nám začali zbiehať kepelky, aby sa vo-
pred nazvučili. Všetko to odštartovalo ôsmou hodinou, 
kedy svoje struny rozozvučali skvelé country duo Joe 
& Jack, ktorí svoj koncert potiahli o pár minút naviac 
a užívali si ich spolu s ostatnými. Po jemnom nádychu 
country sa latka otočila a na pódium nabehli punkáči 
z The band of people. Chalani s Nového Mesta nad 
Váhom a Kálnice narobili riadny rachot a prilákali pred 
seba hneď celý svoj funklub. Po odohraní koncertu sa 
parket začal plniť zvedavcami, ktorí už netrpezlivo ča-
kali na hlavný bod programu, a tým bola kapela Cobe, 
v ktorej obsadzujú posty gitaristov beckovskí rodáci 
Fildo a Vladko. Po prvých odohraných akordoch už 
vedela celá Kolkáreň, že chalani na sebe tvrdo a dlho 
makali, pretože výkon, ktorý podali bol geniálny a už 
teraz môžem povedať, že na budúcom Hradrocku ne-
pohrdneme ich ďalším koncertom. No a ako posledný 

Zimný festival hradrock v beckovskej kolkárni
sme ľudí vyskákali my, Beckov-
ské ksichty. Za seba a aj celú ka-
pelu by som chcel veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí vydrža-
li všetky koncerty a prišli si užiť 
aj nás. Aby toho nebolo dosť, po 
koncertoch nastúpil náš skve-
lý a všetkým známy Dj Wampo. 
Svojou hudbou, ktorá dýchala 
štýlmi od 80 a 90 rokov, až po tie 
súčasné roztancoval celú Kolká-
reň aj napriek tomu, že boli 2 ho-
diny ráno. Štvrtá hodina ranná 
odbila a všetkým už dala poznať, 
že zábavy bolo viac, než mysle-
li a poriadnu únavu zacítil aj per-
sonál baru, ktorý stál na nohách 
od úplného začiatku. Celé podu-
jatie sprevádzala skvelá moderá-
torka Sisa, ktorá informovala náv-
števníkov o programe. Takýto bol 
prvý ročník zimného Hradrocku. 
Týmto by som chcel všetkým, ale 
úplne všetkým ľuďom veľmi pek-
ne poďakovať, a to tým, ktorí sa 
na akcii zúčastnili, zahrali alebo priložili ochotnú ruku 
k dielu. Veľká vďaka patrí práve Michalovi Vavrušovi 
a Silvii Zlatovskej za poskytnutie svetelnej a zvukovej 
techniky a super odmoderovanie celého večera, Mar-
tine Zorničkovej ako aj celému personálu Kolkárne, 
p. starostovi Jánovi Križanovi a p. Janke Ježovicovej, 
ktorí nám ochotne zapožičali obecné pódium a zvu-

kovú aparatúru, Oliverovi Tekulovi za stálu výpomoc, 
Dankovi Pálenikovi, ktorý bol ochotný prísť na koncert 
až z Prahy, nášmu Kukovi, ktorý nás počas príprav za-
bával a pomáhal a nakoniec všetkým zúčastneným za 
ich energiu a podporu. Ešte raz veľké ĎAKUJEM. Te-
šíme sa opäť v júni 2016.

 Radovan Poláček

Foto: P. Ondrejovič
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hotoviť kovové výstuhy, ktoré budú slúžiť aj na spájanie a kotvenie sklenených výplní 
v budúcom roku. Kováčske práce zrealizoval pán kastelán Rudol Reif. Jednou z naj-
zložitejších prác, s ktorou sa musel v tomto roku vysporiadať majster kamenár Jozef 
Hanák bolo vysekanie chýbajúcich častí kružieb. Do chýbajúceho priestoru kružby 
sa vložil plát polystyrénu, na ktorý sa prekreslil chýbajúci priebeh kružby. Tak vznikla 
šablóna, podľa ktorej mohol kamenár vyhotoviť chýbajúci tvar okna. Jedna vysekaná 
časť vážila približne 60 kg. Zložitým orieškom bolo, aby sa vysekaná časť kružby zo 
všetkých štyroch strán presne napájala na originál.

Kto vám pomáhal?
Pri reštaurovaní mi pomáhali viacerí odborníci. Ako som už vyššie spomenul, 

tak všetky nové – doplnené kamenárske práce sú dielom Jozefa Hanáka, ktorý so 
záľubou a s citom opracovával kamenné články. Taktiež mi pomáhal aj pri tmelení 
kružieb. Pri tmelení mi chvíľku pomáhala i reštaurátorka Henrieta Závadská či štu-
dent reštaurovania Michal Franko. Kováčske práce zase šikovne urobil kastelán, 
kováčsky majster Rudolf Reif. Na upevňovaní a konzervovaní omietok v severnom 
paláci sa podieľali Peter Traba a Patrik Božik. No a, samozrejme, nesmiem zabud-
núť na ochotných zamestnancov hradu, ktorí pomáhali pri lešenárskych prácach 
a so zásobovaním materiálu. Poďakovanie patrí lešenárskym majstrom Martinovi 
a Milankovi, bratom Darkovi a Palkovi a Vilovi s orlím zrakom, ktorý z 50 m uvidel 
na tráve skalného brala čiernu baterku z môjho spadnutého mobilu!

A na záver veľké poďakovanie patrí pani Marike Jurčackovej, ktorá obetavo (aj na úkor 
voľného času) vypisuje a riadi projekty na záchranu kultúrnych pamiatok vo vašej obci.

Ak všetko pôjde ako má, tak na budúci rok by sa mali uzatvoriť okná osade-
ním skla a reštaurovať fragmenty fresiek?

Určite sa plánuje s osadením skiel. Uzavretím okien odstránime prievan 
z priestoru kaplnky, čím získame stabilnejšie podmienky pre zachovanie hodnot-
ných nálezov. Takže s freskami sa zatiaľ môže ešte počkať. A okrem toho na kapln-
ke treba uzavrieť ešte niekoľko stavebných otvorov. V budúcom roku plánujeme 
vyhotoviť ostenie na kruhové okno.

Ako ste boli spokojní s podmienkami, ktoré vám vytvorili pri práci? 
Nie som ten typ, čo sa priveľmi sťažuje, takže podmienky boli fajn. Na hrade 

pracujú obetaví ľudia, ktorí boli ochotní riešiť všetky vzniknuté problémy. Celkovo 
bola táto reštaurátorská akcia v Beckove pre mňa jednou z najkrajších akcií, pre-
tože som tu spoznal ďalších nových ľudí a získal nových priateľov. Nepochybne 
k tomu prispelo aj ubytovanie v kláštore, v Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II., 
kde sme mali možnosť po celodennom fyzickom vyčerpaní nabrať nových síl a du-
chovne sa obohatiť. Po prvýkrát v živote som prepojil prácu s modlitbou podľa mot-
ta zo 6. storočia od benediktínskych mníchov „Ora et labora“ (modli sa a pracuj), 
čo je osvedčený spôsob, ako prekonať nepriateľa duše. Môžem len odporúčať.

Pán Mikuláš, ďakujem za poskytnuté informácie. D. Badžgoňová.
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Reštaurovanie okien hradnej kaplnky 2
Začiatkom októbra 2014 sme v BN č. 3/2014, s. 22-23, písali o skončení prvej 

etapy reštaurovania okien hradnej kaplnky. Odborník reštaurátor Mgr. art. Martin Mi-
kuláš nám vysvetlil postup pri reštaurovaní kamenných ostení okien. Spomenuli sme 
aj jeho rozsiahlu dokumentáciu Návrh na reštaurovanie vybraných častí hradnej kapln-
ky Hrad Beckov, povinný prieskum pamiatky pred začatím jej reštaurovania, ktorá sa 
zaoberá stavom diela, stupňom poškodenia, rozsahom predchádzajúcich opráv, prí-
činami poškodení a obsahuje i ďalšie doplňujúce výskumy, napr. umelecko-historický, 
urobené za účelom stanovenia najvhodnejšieho spôsobu a metodiky reštaurovania.

V októbri 2014 sa dokončilo reštaurovanie kamenných ostení. Najskôr sa urobila 
fixácia uvoľnených omietok v špaletách okien, na ktorých sa nachádzajú (ešte stá-
le) zvyšky pôvodných fresiek. V minulom roku sa doplnili chýbajúce kamenné články 
špaliet a parapetov troch gotických okien, cit. s. 22: „Chýbajúce časti boli vysekané 
priamo na hrade z pieskovca, pochádzajúceho z lomu Králiky pri Banskej Bystrici. 
Pôvodné okná sú vyrobené z dvoch druhov kameňov. Jeden je stabilnejší pochá-
dzajúci z lokalít od Nového Mesta a druhý je z lomov okolo Veľkej Hradnej (smer na 
Bánovce). Tento kameň (tufit) s obsahom sopečného materiálu a ílov je poveternost-
ne veľmi nestabilný a ľahko dochádza k jeho zvetraniu. Práve tento nekvalitný druh 
kameňa bol pre svoje ľahké opracovanie použitý v kaplnke v najväčšej miere. Vyro-
bené sú z neho aj kružby okien. Musím však podotknúť, že v tých časoch bol po-
vrch kameňov v kaplnke omietaný a líčený vápnom, takže bol čiastočne chránený“. 

V roku 2015 Mgr. art. Martin Mikuláš pokračoval v reštaurovaní okien hrad-
nej kaplnky – tentoraz išlo o konzervovanie (spevňovanie) zvetraných kamenných 
článkov v osteniach okien a zvyškov kružieb, o ich tmelenie, osadenie stredových 
stĺpikov, kovových výstuh a vyhotovenie – vysekanie chýbajúcich častí kružieb.

Pán Mikuláš, vaša práca je mimoriadne náročná na fyzickú zdatnosť, veď pracujete 
na lešení vo výške 50 m nad zemou, ale aj na vašu „odolnosť“ voči poveternostným vply-
vom, a to nehovorím o odbornosti. Na odľahčenie by som sa chcela spýtať, či sa nejako 
špeciálne pripravujete, aby ste fyzicky zvládli pracovať v tak náročných podmienkach?

Čo sa týka počasia a poveternostných vplyvov, tak musím v prvom rade poďako-
vať Oteckovi za neuveriteľné počasie, pretože počas predošlých dvoch rokov som 
také super podmienky vôbec nezažil. Pamätám si, ako v oknách často nesmier-
ne fúkalo, že mi náradie odlietavalo z podlažiek lešenia. Tento rok som taký vietor 
počas takmer trojmesačnej práce zažil len jedenkrát. A raz to bolo tak, že v jed-
nom okne fúkalo a v druhom nie, tak som pracoval, kde nefúkalo a pokiaľ som tam 
skončil, prestalo fúkať aj v prvom okne a ja som mohol pokračovať v práci i v ňom.

Reštaurátorské práce v exteriéri okien boli naozaj fyzicky náročné, rozhodne tam ne-
bolo veľa miesta na komfort, často v podrepe či kľačiačky a navyše oči stále na stop-
kách, pretože vypadnúť z okna nebol žiaden problém. Vďaka Pánu Bohu že sa nikomu 
nič nestalo, dokonca sa nič nestalo ani môjmu mobilnému telefónu, ktorý mi pri čupia-
cej polohe vo vrchole okna vypadol zo zadného vrecka a v polovici skalnatého brala 
pod oknami mi z neho ostala baterka a zadný kryt, predná časť s displejom dopadla 
na hradné nádvorie. Nič na ňom neprasklo, nič sa nerozbilo a po poskladaní fungoval 
ďalej. A čo sa týka špeciálnej prípravy na náročné podmienky? Žiadne fyzické prípra-
vy nerobím, iba sa pred prácou zvyknem pomodliť a poprosiť o jej požehnanie. Naprí-
klad minulý rok som nedokázal pracovať z vonkajšej strany okien, mal som jednoducho 
strach a myslel som si, že z takto postaveného lešenia nedokážem okná zreštaurovať. 
Uvažoval som nad tým, že budeme musieť lešenie prestavať. Tento rok to bolo vďaka 
„špeciálnej“ príprave iné, strach zmizol a okná sme mohli dokončiť aj bez úprav lešenia.

Kedy ste začali pracovať na kaplnke v tomto roku a ako dlho práce trvali?
Tento rok sme začali pracovať začiatkom septembra a skončili sme 18. novem-

bra. Moja predstava však bola, že práce sa podaria zrealizovať za dva mesiace.
Ako ste postupovali pri reštaurovaní kružieb a stredových stĺpikov gotických 

okien hradnej kaplnky?
Všetky kamenné články vysekané z tufitov (kameňov sopečného pôvodu), vráta-

ne kružieb, museli byť konzervované pomocou esteru kyseliny kremičitej. Čitatelia 
si to môžu predstaviť ako tekutý kremík, ktorý obalí uvoľnené zrná kameňa, pomaly 
začne gelizovať a postupne sa zmení na kremeň. Kvôli hĺbkovej penetrácii boli do 
kamenných článkov vyvŕtavané dierky s priemerom 6 mm, do ktorých boli zavedené 
infúzne hadičky, cez ktoré bola po kvapkách privádzaná spevňujúca látka zo zásob-
níka. Až po spevnení kamenných článkov sa mohlo začať s ich tmelením. V exteriéri 
sa spevnené tufitové kamene prekryli novou omietkou, do ktorej sa podľa zachova-
ného originálu urobila imitácia kvádrovania. Až po zreštaurovaní vonkajších ostení 
okien sme mohli začať so stavaním stredových stĺpikov, ktoré boli nanovo vysekané 
do králického pieskovca v roku 2014. Na spájanie stredových stĺpikov sa museli vy- Všetci vlastníci, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú nadzemné i podzemné 

elektrické vedenia, sú povinní odstrániť alebo okliesniť stromy, či porasty ohrozu-
júce spoľahlivú prevádzku vedenia. Povolená výška stromov alebo porastov je 3 m 
od zeme. Zároveň je potrebné udržať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elek-
trického vedenia. Požadované práce je potrebné vykonať do 10. 2. 2016. V prí-
pade nevyhnutného vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možne požia-
dať 25 dní pred realizovaním prác na tel. čísle 032/65 333 20 p. Bc. Patrik Valo.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpeč-
nú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.       

Spracovala P. Šutovská (celé znenie na www.obec-beckov.sk) 

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva občanov

Foto: M. Mikuláš
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Venovať sa mládeži je v dnešnej 
dobe náročné. Z každej strany počuť 
názory, aká je dnešná generácia detí 
lenivá, že už nemajú záujem o šport, 
stačí už len počítač a mobil, či tab-
let. Nuž, počas rozhovoru s asisten-
tom trénera Pavlom Bánovským som 
nadobudla dojem, že v Beckove ešte 
záujem o futbal je a to nielen zo strany 
chlapcov, ale celkom vážne sa v tíme 
osvedčili aj dievčatá. 

Tím dnešných žiakov vznikol 
v čase, kedy žiadne žiacke mužstvo 
v Beckove nefungovalo. Aké boli za-
čiatky a kto stál pri jeho zrode?

Myšlienka na vznik žiackeho mužstva 
vznikla na jednej výborovej schôdzi, 
keď si členovia výboru uvedomili, koľ-
ko veľa je v dedine malých chlapcov 
a bolo by ich treba dať dohromady. 
Hľadal sa človek, ktorý by sa im veno-
val. Už len kvôli tomu, aby stále nese-
deli pri počítačoch a s mobilmi v ruke. 
V tomto smere som sa odhodlal na túto 
činnosť ja, aj keď pracovne vyťažený, 
ale aspoň v čase svojho osobného voľ-
na som sa chcel chlapcom venovať. Pri 
zháňaní záujemcov do tímu mi pomohla 
dcéra Agátka, ktorá informáciu roznies-
la po škole a záujem bol. Počas zimy 
sme sa začali stretávať v školskej telo-
cvični a počet chlapcov stále narastal. 

Odkedy hrajú žiaci súťaž?
Začínali sme minulý rok hrať súťaž. 

A bolo to také neplánované. Dorast 
sme nemohli spraviť, dorastencov ne-
bolo a klubu vznikla podmienka, aby 
muži mohli hrať súťaž, musí mať aj jed-
no mládežnícke mužstvo v súťaži. Mno-
hí z nich ešte súťaž nehrali, ale dali sme 
sa na to. Odohrali len jeden príprav-
ný zápas. V zime trénovali v telocvič-
ni, na jar na ihrisku – len tak nezáväz-
ne, a zrazu v auguste 2014 nabehli do 
riadnej súťaže. Je v nich však potenci-
ál a možno ich pokladať za budúcnosť 
beckovského futbalu.

Raritou tímu sú aj dievčatá. Ako 
to ide našim futbalistkám?

Majka Vašková z Kálnice začala hrá-
vať v Beckove s bratom, ale ten sa vrá-
til naspäť do Kálnice, ona však zostala 
a poctivo dochádza na tréningy, hráva 
s prestriedaním celý zápas. Beckov-
čanka Miška Kusendová je rýchla a hrá 
v útoku. Spolu s Veronikou Lištiakovou 

obecný športový klub - trénerské duo bratov Bánovských a ich žiaci
z Kálnice boli prvé dievčatá v tíme. Pre-
važne sú všetky útočníčky. Nevnímam 
ich ako raritu, pretože v okolitých de-
dinách majú tiež vo svojich žiackych tí-
moch dievčatá. Futbal ich baví a cítia sa 
dobre v partii. 

Ako to funguje medzi vami 
bratmi? Kto má akú funkciu a úlo-
hu vo vedení žiakov?

Oficiálne je vedúci tímu môj brat Pe-
ter Bánovský a ja som asistent trénera. 
Obaja sa snažíme na základe svojich 
futbalových skúseností naučiť chlap-
cov aj dievčatá hrať čo najlepšie a byť 
takými radcami ako na to. Prakticky je 
potrebné im všetko futbalové umenie 
vysvetľovať od základov. Je iné sledo-
vať zápas v televízii, v realite je potreb-
né pomaly, postupne trénovať situáciu 
za situáciou s veľkou trpezlivosťou. Učiť 
ich vytrvalosti, prijať aj prehru, mať od-
vahu a hlavne byť tímový hráč. Nácvik 
rôznych situácií a variant študujeme 
z kníh aj internetu. Treba začať veľmi 
jednoducho. Netreba chlapca či diev-
ča brať ako hotového futbalistu. V jed-
noduchosti je základ. Aby nestratili 
chuť a radosť z hry.

Ako to bolo, keď si začínal s fut-
balom ty? Je to veľký rozdiel?

Je to priepastný rozdiel. Žiaľ, všet-
ko to robí táto pretechnizovaná doba. 
Pred 40 rokmi sme sa futbalu venovali 
viac. Aj v správaní detí je rozdiel. Tre-
ba byť trpezlivý. Dokonca pozorujem na 
dnešných deťoch, že sú omnoho slab-
šie, ako sme boli my. Ja ako 13 ročný 
som vykopol loptu z 35 metrov, dnešné 
deti majú problém kopnúť 11-tku. Ale 
žijeme v takej pohodlnej dobe a na ge-
nerácii našich detí je to obzvlášť vidieť. 
Nevládzu ani toľko behať, koľko sme 
vládali my v ich veku. Nechceme ich 
však hnať do nejakých extrémov, chce-
me len, aby si zahrali, vytvorili dobrú 
partiu. Dokonca mnohí z nich chodia 
spolu na ihrisko aj mimo tréningov, čo 
už je znak nejakej kamarátskej partie. 

Aké sú tvoje ciele a vízie do bu-
dúcich sezón?

Keďže sa venujem žiakom, tak by 
som im chcel hlavne pomáhať učiť sa 
byť dobrým futbalistom, nepozerať len 
na výsledky. Chcem ich viesť k tomu, 
aby si z každej prehry vedeli zobrať po-
naučenie a postupnými krôčikmi dozre-

li na dobrých hráčov. Chcem ich viesť 
k tomu, aby boli tím, chovali sa kolektív-
ne. A hlavne ich chceme viesť k jedno-
duchosti hry.

Pribudli aj nové prírastky do tímu?
Máme dvoch nových hráčov: Matej 

Podhorský a Šimon Matúš Stehlík. Sú 
to chlapci mladučkí, vždy ich však po-
stavím do zápasu, aj keď len na chvíľu, 
aby si hru vyskúšali, aby si jednoducho 
pomaličky zvykali. Keby som tak nero-
bil, mohlo by ich to prestať baviť, pretože 
nedostali šancu. Sú to šikovní chlapci. 
Z Rakoľúb k nám prišiel Martin Majzel.

Chváliš svojich chlapcov?
Ale áno. Aj keď sme väčšinu zápa-

sov prehrali, vždy sa našiel dôvod aj na 
pochvalu. Tie výsledky ovplyvňovalo 
veľa faktorov, ktorým sa nedalo vyhnúť 
ako napríklad: do zápasu sme nastúpi-
li s mužstvom, kde bola väčšina 14-15 
ročných chalanov pomaly o dve hlavy 
vyšších od našich – ale bojovali sme, 
aj keď prehrali. Keď chlapcov pochvá-
lim, cítim, že naberú takú väčšiu isto-
tu. Samozrejme, chyby treba pomeno-
vať priamo a pomáhať chlapcom, aby 
sa ich do budúcna vyvarovali. Treba byť 
trpezlivý, nebrať ich ako hotových hrá-
čov, ale ako tých, ktorí sa nimi môžu do 
budúcna stať, keď budú chcieť.

Kto žiakov podporuje finančne? 
Tento rok sme boli na chate v Sobla-

hove na dvojdňovom sústredení, kto-

ré chlapcom financoval Obecný špor-
tový klub Slovan Beckov. Zúčastnili sa 
ho aj funkcionári p. Karol Pavlovič a p. 
Roman Pastorek, ktorí nám veľmi po-
máhali. Keď sme boli s chlapcami von-
ku, oni nám zatiaľ chystali jedlo. Stravu 
sme zaplatili vďaka sponzorom. Sú-
stredenie sme zamerali na to, aby deti 
hlavne spevneli a nabrali kondíciu, silu 
a dobre sa vynaháňali s loptou. Po tré-
ningoch sme strávili pekný spoločný 
večer, kde sme si zaspievali nielen slo-
venskú hymnu, ale aj tú našu futbalistic-
kú „Pred nami je mostek“, čo sa chlap-
com veľmi páčilo, a dokonca sme pri 
speve zostali a zorganizovali spevácku 
súťaž. Strávili sme veselý spoločný ve-
čer a nepotrebovali sme ani televízor. 
Finančne nás podporili dvaja Beckov-
čania: p. Radoslav Macejka a p. Peter 
Hubina, žijúci na Záhorí, a z týchto fi-
nancií sme kúpili žiakom lopty (7 ks).

Na tohtoročnom Dni obce si získal 
ocenenie za rozvoj športu. Ako si vní-
mal tento slávnostný akt?

Každého človeka poteší, keď si jeho 
prácu a námahu všimnú a ocenia, ob-
zvlášť, keď je to na úrovni obce. Vážim si 
toto ocenenie, ďakujem tým, ktorí ma na 
jeho získanie navrhli. To je pre mňa znak, 
že moju prácu v oblasti športu je vidieť 
a že obec je s mojimi aktivitami spokojná. 

Za rozhovor ďakuje 
Petra Šutovská

Keďže sa končí kalendárny rok, tak sa zvykne bilancovať. Pokúsim sa v krátkosti 
zhodnotiť naše futbalové účinkovanie.

Po prvej sezóne vlaňajšieho ročníka sme dopadli ako nováčik dosť neslávne, tak 
sme od tejto druhej sezóny očakávali trošku lepšie výsledky. Počítali sme, že káder 
sa nezmení a budeme smelší. Keďže máme spoluprácu s TJ Kálnica a hrali u nás aj 
ich chlapci, stala sa vec, ktorá nás zaskočila, Kálničania si po založení mladších žia-
kov zobrali svojich chlapcov naspäť (Vojta, Vaško), pokúšali sme sa teda o doplnenie 
kádra. Pribudli nám dvaja veľmi mladučkí chlapci (Matej Podhorský, Šimon Matúš 
Stehlík), ktorí sa hre na veľkom ihrisku zatiaľ priúčali. Posilou sa stal Martin Majzel 
z Rakoľúb, ktorý dobre zapadol do mužstva a odohral všetky zápasy. 

Príprava začala v polovici augusta, ale veľmi rozpačito. Chlapci boli rozprázdnino-
vaní a ťažko sa dávali dohromady, ale od začiatku školského roka boli disciplinovaní 
v dochádzke, ktorá bola skoro 100 percentná. Vylosovanie sme mali ťažké, keďže 
prvých šesť zápasov sme hrali s najsilnejšími súpermi. Potom to už bolo vyrovnanej-
šie a začali sme získavať body. Tým, že máme mladých chlapcov a úzky káder, prišli 

problémy so zranením a chorobnosťou. Jediný brankár (Andrej Keleši) nám chýbal 
v troch zápasoch a museli sme do brány postaviť nášho najlepšieho hráča Petra Pá-
leníka, ktorý potom, samozrejme, chýbal v poli. Hrajú s nami aj dve dievčatá, ktoré 
sú veľmi snaživé (Michaela Kusendová, Mária Vašková) a súperi ich veľmi nešetrili. 

V žiackych mužstvách majú výhodu vysokí chlapci, ktorí rozhodujú o výsledkoch 
a pred tými menšími vzbudzujú rešpekt. To sa však každý rok mení, raz aj tí naši 
dorastú a získajú väčšiu hraciu istotu. U nás máme chlapcov, ktorí sú talentovaní, 
ale samotný talent nestačí, treba na sebe tvrdo pracovať aj na tréningu. Tým, ktorí 
to nedodržujú sa to potom prejaví v zápasoch. 

Sezónu sme teda dohrali podľa našich schopností. Okrem výbuchu v Bzinciach 
pod Javorinou, z ktorého som bol sklamaný (9:5) sme zaznamenali aj tri víťazstvá, 
ktoré nás veľmi potešili. Dobre sa rozstrieľal Patrik Kopčan (10 gólov), a keď sa pri-
dali Peter Páleník (8 gólov), René Kozoň (3 góly), Alex Ján Bulava (3 góly), Mária 
Vašková (2 góly), prišli aj výsledky. Všetko to boli zápasy s rovnocennými súpermi.

Do budúcnosti nás všetkých, či už hráčov, trénerov i funkcionárov, čaká veľa prá-

Zhodnotenie žiackej sezóny

Žiacke mužstvo OŠK Slovan Beckov, horný rad zľava: Pavol Bánovský, Filip Koní-
ček, René Kozoň, Peter Páleník, Mário Čikel, Patrik Kopčan, Ján Gába, Alex Ján Bu-
lava, Peter Bánovský, dolný rad zľava: Martin Majzel, Marek Podhorský, Simon Bar-
tek, Lukáš Gajdošech, Mária Vašková, Michaela Kusendová, brankár Andrej Keleši.

Foto: Roman Pastorek
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Medailón evky Úradníčkovej – jubilujúcej trénerky

Úprimne ďakujeme vedeniu obce Beckov a všetkým 
sponzorom za finančnú podporu Obecného športové-
ho klubu Slovan Beckov, funkcionárom za chuť zveľa-
ďovať priestory slúžiace klubu, trénerom za obetavú 
prácu a hráčom za snahu a výkony. Našim verným fa-
núšikom ďakujeme za stálu podporu a sme radi, že ver-
ne stoja pri beckovskom futbale. Všetkým vám, ako aj 
čitateľom Beckovských novín, želáme príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do nového 
roka 2016.                     Výbor OŠK Slovan Beckov

„Svoj vek si uvedomujem len v deň 
svojich narodenín“ s úsmevom na mla-
distvej tvári a s výrazom duševnej poho-
dy konštatuje jubilujúca šesťdesiatnička.

Vraví sa, že príbuzných alebo susedov 
si nevyberáme. Po založení vlastnej rodi-
ny sa mnohí rozhodnú vybudovať si vlast-
ný dom, ktorý bude domovom aj ich spo-
ločných detí. Preto sme veľmi spokojní 
a vďační, že našimi susedmi sa pred tri-
dsiatimi rokmi stala rodina Úradníčkov-
cov. Ondreja a jeho mladšieho brata 
Janka som poznala od detstva. Janko-
vu manželku Zuzku som spoznala ešte 
po maturite. S Ondrejovou vyvolenou, 
Evkou, som zanedlho húdla na „spoloč-
nú nôtu“ v spolku našich beckovských 
žien. Stala sa jeho členkou a dúfam, že 
to nikdy neoľutovala. Vrcholnou akciou 
vo zväze žien bol v roku 1989 celovečer-
ný program s názvom Televízny večer po 
beckovsky, v ktorom Evka vystupovala 
ako speváčka, herečka, cvičenkyňa. 

Ako si sa stala pedagógom na 
našej základnej škole?

Som kvalifikovaný pedagóg vo funk-
cii vychovávateľ. Od roku 1976 pracujem 
ako vychovávateľka. Moje prvé pracovné 
kroky vedú na Elektrotechnickú priemys-
lovku na Starej Turej. Neskôr, po desia-
tich rokoch, som výchovnú prácu so stre-
doškolákmi vymenila za prácu so žiakmi I. 
stupňa ZŠ v Novom Meste n. Váhom. Od 
roku 1989 pracujem ako vychovávateľka 
na Základnej škole J. M. Hurbana v Bec-
kove. Práca s deťmi je a aj vždy bola akým-

si štartovacím motorom každého môjho 
pracovného dňa. Deti, či už s probléma-
mi alebo bez nich, mi dodávajú energiu.

Ako sa ti darí skĺbiť pracovné po-
vinnosti a rodinu? Nájdeš si čas aj 
na svoje záľuby?

Pohyb je pre mňa veľmi dôleži-
tý. Vďaka nemu sa udržiavam nielen 
v dobrej fyzickej, ale aj psychickej kon-
dícií. Rada plávam, bicyklujem, chodím 
na prechádzky do prírody. Mojou srd-
covou záležitosťou je už 10 rokov volej-
bal. Od roku 2008 som kvalifikovanou 
trénerkou I. stupňa. So svojimi zve-
renkyňami i zverencami som dosiahla 
krásne úspechy v rámci okresu, kraja 
i Slovenska v oblasti západ. Niet väčšej 
vďačnosti od žiakov, ako keď si prídu 
zahrať so svojimi mladšími nástupcami. 
Teší ma každý ich dosiahnutý úspech.

Prezraď nám niečo o tvojej rodine.
Moja rodina – to je predovšetkým man-

žel Ondrej, dcéra Janka a syn Andrej. 
Moje deti sú pre mňa obrovským darom 
od Pána Boha. Som vďačná za každý ich 
úspech. Obe dosiahli vysokoškolské pe-
dagogické vzdelanie. Dcéra Janka učí na 
Súkromnej škole Host v Bratislave, syn 
Andrej má svoj športový klub Penguin 
s pobočkami v trenčianskom kraji.

Ako si spomínaš na svoje člen-
stvo v rôznych spoločenských or-
ganizáciách?

Vždy som mala rada spoločnosť, 
s obľubou som sa v nej angažovala, či 
ako príslušníčka zväzu žien alebo člen-

Držiteľ ocenenia Čestné občianstvo za šírenie dobrého mena obce Beckov.
V každom mojom stretnutí pri športových besedách s účastníkmi nezabudnem 

uviesť ihneď úvodom, že pochádzam z Beckova a rád sa tam vraciam. Preto mi do-
voľte, aby som na záver roka využil túto príležitosť a aby som sa vám aj touto cestou, 
moji rodáci, prihovoril, že ste ma vzali medzi seba a v auguste t.r. mi predstavitelia 
obce udelili „Čestné občianstvo obce Beckov“. Veľmi ma to potešilo a na sklon-
ku môjho života (86 rokov) je to povzbudzujúce i zaväzujúce. Ďakujem, že ste na 
mňa nezabudli. 

Prajem si, spoluobčania moji, aby nám zdravie aj v nastávajúcom roku vy-
držalo, aby sme sa mohli stretávať, spomínať a naďalej šíriť dobré meno na-
šej obce doma i za hranicami našej vlasti.                             Mgr. Dušan Čikel

dušan Čikel k vianociam

juBilanT anTon STRaka – 90 rokov
V predvečer 90-tych narodenín pána 

Antona Straku sme prišli s gratuláciou 
a kyticou kvetov k nášmu v poradí už 
siedmemu jubilantovi, deväťdesiatniko-

vi, v tomto roku. U Strakovcov to bola 
už tretia návšteva starostu a sociálnej 
pracovníčky – prvá bola vo februári pri 
príležitosti 65. výročia sobáša Antona 
Straku a Márie Uhrinovej, druhá bola 
k deväťdesiatinám pani Strakovej v au-
guste, a táto tretia je pre šťastie – veď 
hovorí sa, že do tretice všetko dobré.

Na otázku, čo je to 90 rokov života, 
náš jubilant odpovedaljednoduchým 
rozprávaním o svojej rodine, manželke 
a deťoch, o svojom zdraví i chorobách 
počas 30-tich rokov na penzii.

AS: „Pracoval som aj pre obec na pre-
vádzke MNV s bagrom. Mal som možnosť 
zadovážiť stroje pre obec, tak som to uro-
bil, keď som robil na diaľnici i v Hydrosta-

ve, snažil som sa. Pre obec som robil asi 
dva roky pred penziou (1984–85), a po-
tom ešte aj na penzii, kde bolo treba.“

Starosta: „Aj mne ste kopali základy 
domu v roku 1996.“ 

AS: „Doktor Bezděk sa mi hrozil, keď 
ma videl na bagri, lebo v čase odchodu 
do dôchodku som mal zdravotné prob-
lémy. Neskôr sa to upravilo. V lete tohto 
roka som spadol na ulici na bicykli, a od-
vtedy si musím dať pozor, žiadne náhle-
nie. Musím postáť, počkať, až mi bude 
lepšie. Keď sme boli teraz v Tepliciach 
na hroboch, prišlo mi zle, syn mi zavolal 
záchranku. Tri hodiny som bol v Trenčí-
ne v nemocnici, a potom ma poslali do-
mov. Mám už slabé srdce. Človek sa 

ka výboru Matice Slovenskej v obci. 
Prispela som k založeniu Beckovských 
novín. V súčasnosti spievam v Beckov-
skom speváckom zbore. Svoj vek si 
uvedomuje len v deň narodenín. 

Želám jej preto, aby tie ďalšie dni 
a roky v jej živote už nepočítala, ale 

Foto: Ing. J. Štefanec

Poďakovanie 
a vianočné želanie

ce. Je potrebné prilákať do mužstva čo najviac chlapcov, aj keď im 
dnešná doba ponúka omnoho viac príležitostí na zábavu. Dúfam, že 
nám k tomu prispeje aj vybudovanie nového ihriska za školou – hlavne 
v tom prípravnom období v zime a skoro na jar. Veľkou pomocou pre 
náš klub by bol kvalitný telocvikár na škole, ako za našich čias bol p. 
Majerník, pretože niektorí chlapci, žiaľ, neovládajú základné cviky a sú 
menej obratní. Ale to už je v kompetencii školy, či takého zoženie a do-
káže zaplatiť. 

Nakoniec by som chcel poďakovať vedeniu OŠK Slovan Beckov 
p. Romanovi Pastorkovi, p. Milanovi Benkovi, ako aj hospodárovi p. 
Ivanovi Hladkému s manželkou za to, že sme sezónu odohrali bez 
väčších technických problémov. Zároveň ďakujem aj bratovi Pavlovi 
Bánovskému za trénerskú spoluprácu a našim chlapcom - žiakom 
želám do budúcej sezóny veľa chuti a ochoty priúčať sa futbalové-
mu umeniu.                                                                 Peter Bánovský

s tým musí zmieriť. Nikdy som neveril, 
že sa dožijem takéhoto veku.

Fajčil som len krátko pred vojenči-
nou, ale potom už nie. V Hydrostave 
som robil 12 hodín za každého poča-
sia, oddychu bolo málo. Prišiel som 
domov v sobotu poobede a večer sme 
hrali na zábavách. V nedeľu ráno do 
kostola, a potom na futbal. Večer som 
už cestoval na pracovisko.“ 

Písať o tom, že pán Straka používa 
mobil je hádam zbytočné, dnešní se-
niori idú s dobou. Vo voľnom čase po-
zerá televíziu, ale nepáči sa mu televíz-
ny program: „Zlé veci ukazujú, dávajú 
zlý príklad pre mladých ľudí.“

Nákupy mu zabezpečuje rodina – syn 
Janko a nevesta Jarka z Trenčína, obe-
dy si s manželkou berú zo školskej jedál-
ne. Raňajky pripravuje p. Straka sám – je 
to čaj alebo obilninová káva, párky, saláma 
alebo vajíčko. Všetky nákupy obstará syn, 
lebo pre starého pána je od leta ďaleko aj 
do pekárne, a to pred nehodou jazdil na bi-
cykli. Nuž čo, nastal čas odložiť aj bicykel 
a prijať viac pomoci od detí. Manželia Stra-
kovci majú 4 deti, 6 vnukov a 4 pravnúča-
tá, najmladší Adamko má len tri mesiace. 

Je to náš najstarší manželský pár 
a zároveň aj 7. a 10. najstarší občan 
Beckova. 

Za pozvanie ďakujú 
starosta obce Ing. Ján Križan 

a sociál. pracovníčka Mgr. D. Badžgoňová

s vďačnosťou ich prežívala v blízkosti 
svojich najdrahších, blízkych a v spo-
ločnosti ľudí, s ktorými sa cíti najlep-
šie. Nech jej On stále nadeľuje dobré 
zdravie, radosť, porozumenie a spo-
kojnosť v našom spoločenstve.

Ing. Darina Jarábková

Dni obce, 16. 8. 2015 - Pavol Bánovský, starosta Ing. Ján Križan, Eva Úradníčková, 
Mgr. Dušan Čikel
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Uplynul ďalší kalendárny rok. Je 
tu čas na zamyslenie sa, čo nám rok 
2015 priniesol.

Pre našu materskú školu to bol rok 
bohatý na pozitívne zmeny. Za najväč-
šie „plus“ pre prácu kolektívu materskej 
školy a školskej jedálne považujem zme-
nu vo vedení tak ZŠ s MŠ ako aj obce.

Pán riaditeľ Mgr. Pekarovič pristupuje 
k zamestnancom bez predsudkov. Vá-
žim si jeho dôveru, podporu, uznanie 
a pomocnú ruku, ktorú materskej ško-
le podal po nástupe do funkcie. Oceňu-
jem to práve pri koncoročnom bilanco-
vaní. Uvedomila som si, že to, čo bolo 
za predchádzajúceho vedenia nemož-
né – úprava záhrady MŠ, finančné pros-
triedky na edukačné pomôcky a hračky 

Rok 2015 v materskej škole
pre deti a v neposlednom rade i morálne 
ohodnotenie našej práce, zrazu nie je 
problémom. Prirodzene, bez finančnej 
podpory zo strany obce – pána staros-
tu a poslancov OZ, by to nebolo možné.

Pozitívny prístup pána riaditeľa prispel 
k celkovému ozdraveniu klímy na pra-
covisku a k posilneniu dôvery zo strany 
rodičov, čo považujem za obrovský prí-
nos. Svedčia o tom mnohé pekné akti-
vity, ktoré sme spolu s rodičmi v mater-
skej škole pripravili – spoločná brigáda 
v MŠ, projekt mamičiek p. Prokopen-
skej a p. Horečnej „Do našej MŠ cho-
dia zdravé deti“, spoločné popoludnie 
„Súťaž o mňam pomazánku“ spojenú 
s video prezentáciou a vystúpením detí, 
ukážka aranžovania jesenných plodov 

mamičkou p. Juríkovou, beseda s den-
tálnou hygieničkou, ktorú medzi nás po-
zvala mamička p. Klčovská, sponzorský 
dar od rodiny pána Antona Pavlíka (hrač-
ky pre deti), sponzorský dar od miest-
nych podnikateľov (výťažok z plesu vo 
výške 700 €, za ktoré sme nakúpili farby 
na oplotenie záhrady a zárubne v budo-
ve MŠ, okrasné kríky a kameň na úpra-
vu priestoru pri vchode do MŠ). 

Veľký záujem rodičov (nie len z Bec-
kova) o umiestnenie detí do materskej 
školy, bol v septembri motiváciou pre 
pána starostu Ing. Jána Križana, po-
slanca a predsedu RŠ Ing. Jána Ma-
cejku, riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Jozefa 
Pekaroviča, Ing. Jurčackovú a poslan-
cov OZ, reagovať na výzvu MŠ SR na 

Vážení rodičia, priatelia našej školy,   
dovoľujeme si vás upozorniť na II. ročník grantového programu „Obnov si jedáleň 

alebo kuchyňu“ na podporu zlepšenia kultúry stravovania. Už druhý rok nám v škole 
úspešne funguje výdajňa jedál, kde sa stravuje 2/3 žiakov, čo nás veľmi teší. Možno 
viete, že od nového kalendárneho roka 2016 bude deťom školy ponúknutá aj mlieč-
na desiata a otvára sa nová trieda MŠ pre predškolákov. Stravu do školskej jedálne 
však aj naďalej zabezpečuje kuchyňa v materskej škole a jedlo sa musí prevážať.

Minulý rok sa cez internetový portál do výzvy zapojilo 44 darcov a spolu sa vy-
zbieralo 425 €, za ktoré ďakujeme! Táto finančná suma je stále uložené na daro-
vacom účte školy a po ukončení novej súťaže bude pripojená k vyzbieranej sume. 

ii. ročník grantu obnov si jedáleň alebo kuchyňu

Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení 
a predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej 
výživy deťom a mladistvým počas vyučovania na základe odporúčania odborní-
kov v oblasti výživy. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokla-
dom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

Počas druhého októbrového týždňa školy na celom Slovensku pripravovali 
zdravšie jedlo, a tak oslávili 70. výročie školského stravovania. V rámci osláv boli 
pripravené aj rôzne aktivity, súťaže, projekty a naša škola sa tiež zapojila do vý-
tvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE. Dňa 15. októbra 2015 žiaci 1. stupňa z ob-
rázkov rôznych potravín, zeleniny, ovocia vytvorili nádherné práce a koláže, ktoré 
dnes zdobia našu školskú jedáleň.

Cieľom súťaže bolo vzdelávanie detí a mládeže o potravinách, dobrých stravo-
vacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu a o úlohe potravín pri ochra-
ne zdravia. Počas dňa si žiaci vypočuli prednášku na túto tému a dosýta si zašpor-
tovali v telocvični.

Dosiahnutie rovnomerného naplnenia základných živín nie je v rámci obeda 
v školskej jedálni možné. To by malo byť predovšetkým úlohou domáceho stravo-
vania, ktoré má rozhodujúci vplyv na stav detí. Dôležité je aj smerovanie rodičov, 
ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť a fakt, že oni sú tí, ktorí môžu a musia 
motivovať deti k zdravej výžive.

Erika Solovicová

chuTnÉ MaĽovanie

rozšírenie počtu tried v materskej ško-
le. Dnes sa už tešíme na 11. 01. 2016, 
kedy sa otvoria dvere novej triedy v bu-
dove základnej školy pre našich pred-
školákov a v budove materskej školy 
privítame dve nové pani učiteľky a no-
vých malých kamarátov z Beckova, Bo-
dovky a Trenčianskych Stankoviec. 

Na záver chcem poďakovať páno-
vi starostovi, pánovi riaditeľovi, po-
slancom OZ, rodičom a priateľom na-
šej MŠ za podporu a pomoc a dovoľte 
mi popriať nie len v mene svojom, ale 
i v mene detí a zamestnancov MŠ 
a ŠJ, všetkým pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov a tešíme sa na spoluprá-
cu  v budúcom roku 2016.

 Janka Bagová, ZR pre MŠ

Veríme, že tento rok vďaka vašej účasti vyhráme jedno z prvých troch miest a bu-
deme môcť spojazdniť našu kuchyňu v budove ZŠ.

 * Čo k tomu potrebujeme? 
Vašu pomoc a podporu vo forme finančného daru, stačí poslať prostredníctvom 

portálu ĽUDIA ĽUĎOM jedno euro. Víťazom súťaže sa stanú traja uchádzači, kto-
rých výzva získa najväčší počet darov. Rozhodujúci je ich počet a nie celková získa-
ná suma (Pozor! Opakované dary z jedného účtu sa započítavajú iba raz). Víťaz zís-
ka dar vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou jeho výzvy a súčtom hodnôt darov, 
maximálne však do výšky 5 000 € (druhý v poradí do 3 000 €, tretí do 2 000 €).

 * Ako začať? 
Kliknutím na nasledujúci link: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/3022 alebo 

vyhľadajte webovú stránku: www.ludialudom.sk, vľavo v menu sa nachádzajú vý-
zvy. Kliknite na zoznam výziev v oblasti Ľudia a kultúra, následne do vyhľadáva-
cieho okienka napíšte: Beckov – objaví sa logo našej školy a vy viete, že ste na 
správnom mieste.

 * Čo ďalej? 
Po kliknutí na našu výzvu si môžete prečítať všetky podrobnosti o nej. Vyberie-

te si výšku jednorazového daru, alebo do políčka „iná suma“ napíšete svoju sumu 
a kliknete na „Odoslať dar“. Vyberiete si spôsob platby: internetbanking, platob-
nou kartou, vlastná platba.

Viac sa dozviete v menu vpravo: Darca – Ako darovať. Potrebujete použiť svoj 
kontaktný mail (príde vám poďakovanie) a súhlas s podmienkami portálu. Nie je 
potrebné sa na portáli registrovať. Ak by sme aj nevyhrali, všetky vaše dary skon-
čia aj tento rok na účte našej školskej jedálne. 

Súťaž trvá do 20. 02. 2016 do 24,00 hod.
Vopred z celého srdca ďakujeme všetkým ochotným darcom.

Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov

Foto: Denisa Schindlerová
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Deti spolu s rodičmi zdobia strom-
ček. Zo škatúľ vyberajú rôzne ozdoby, 
ktoré si rok nikto ani nevšimol. Potom 
škatule zatvoria. Každá ozdoba, kto-
rá rok spala, zrazu ožije na stromčeku. 
Každá má totiž svoju dušu. Maličkú, 
krehkú dušičku plnú lásky a vianočné-
ho tepla. Vianočný stromček sa ligoce 
ozdobami, ktoré sú plné lesku, radosti 
a akéhosi tepla. Len to tak hrá farebnými 
guľami, salónkami, či farebnými svetiel-
kami. Je to nádherná hra farieb a lesku. 
Je počuť i jemný smiech ozdôb. Všet-
ko je tak, ako má byť. Ozdoby sú na 
stromčeku. Stromček na mieste. Všet-
ko stíchne. Je predvečer Štedrého dňa. 
Zhasli i svetielka na stromčeku. Celý 
dom drieme v tichom očakávaní toho 
nádherného dňa. I ozdoby na vianoč-
nom stromčeku zatvorili očká a s úsme-
vom zaspali. Toto čarovné ticho plné 
očakávania zrazu preruší akýsi zvláštny 
zvuk. Ako keď malé kvapky dažďa do-
padajú na sklo strešného okna. Čo to 
je za zvuk? „Snáď niekto neplače? Te-
raz, deň pred Vianocami? Kto to môže 
byť?“ premýšľala nahlas salónka. Vtom 
sa pomaly zobúdzajú všetky ozdoby na 
stromčeku. „Kto plače v tejto čarovnej 
predvianočnej chvíli?“ ozvala sa vianoč-
ná hviezda. „Kto nás to budí?“ frfle zla-
tá guľa. „Kde si a prečo plačeš?“ jem-
ne zašuchotala salónka. Zrazu bol celý 
stromček hore a s očakávaním načúval, 
kto to vlastne je. Salónka....och pre-
páčte zabudla som vám ju predstaviť. 

o ZaBudnuTej oZdoBeČAS NA ROZPRÁVKU

Salónka Alenka zvolala druhýkrát: „Tak 
kto si? A prečo plačeš? Ozvi sa nám?“ 
Vtom plač stíchol... a ozval sa tenký hlá-
sok. „Som tu v škatuli....som tu zabud-
nutý. Som zvonček Cyril. Vy všetci ste 
na stromčeku a mňa tu zabudli. Ja trčím 
tu sám v škatuli plnej rozbitých gúľ a pa-
pierov. Som asi už starý. Každý rok som 
bol ako vy zavesený na stromčeku, ale 
teraz ma už nikto nepotrebuje. Asi pre-
to, že nemôžem už zvoniť, stratil som 
srdce, ktoré vo mne cinkalo.“ A  zvon-
ček plakal ďalej. Salónka Alenka sa mu 
prihovorila: „Neboj sa, možno zajtra ťa 
nájdu a zavesia na stromček. A srdce 
máš isto...,“ snažila sa ho potešiť Alen-
ka. „Nie, nie...ja tomu neverím....veď sa 
len na mňa pozrite, môj čas už skončil. 
Na čo by som aj bol na stromčeku, keď 
ani nezvoním? Mne už ostáva len plakať 
...“ Ako to Cyril dopovedal, pustil sa do 
ešte silnejšieho plaču ako predtým. To 
už neboli len malé kvapky, ale poriad-
ne veľké kvapiská. Salónka Alenka to 
nevydržala. Skočila zo stromčeka, odo-
kryla škatuľu a zrazu stála pred uplaka-
ným Cyrilom. Bola veľmi prekvapená, 
keď ho zbadala. Nebol to žiaden ošú-
chaný nanič súci zvonček. Ale naopak, 
lesklý krásny zvonček, ktorý mal len zo-
pár škrabancov. Cyril od prekvapenia aj 
prestal plakať: „Čo je, čo sa robí? Kto 
si?“ „Som salónka Alenka zo stromčeka 
nad tebou. Pozri sa na seba, aký si? Si 
len ufňukaný zvonček, ktorý ľutuje sám 
seba. Je ešte toľko krásnych vecí, čo ťa 

čaká, ale ty ich nemôžeš vidieť, lebo vi-
díš len svojich pár škrabancov a ľutuješ 
sa. Zámerne som otvorila škatuľu, aby 
si videl, aký krásny stromček je nad te-
bou. Pozri tie ozdoby od výmyslu sve-
ta. Aké sú krásne. Môžu robiť radosť 
a možno chcú potešiť aj teba a urobiť ti 
radosť páve teraz na Vianoce. Ty si tu 
v škatuli a to je tvoje miesto, ale má vý-
znam. Možno....“„Čo?“ povedal zvon-
ček. „Na to musíš prísť už ty sám.“ „Na 
čo mám prísť?“ úpenlivo volal na Alen-
ku, ktorá sa už šplhala na stromček. 
„Neboj sa, keď sa budeš pozerať oko-
lo seba, uvidíš veľa krásy a budeš môcť 
byť aj ty užitočný počas týchto Vianoc. 
Uvidíš....len sa pozeraj srdcom.“ „Ale 
ja srdce nemám“...potichu šepol Cyril. 
„Máš, určite, lebo skutočné srdce nie 
je viditeľné očami. A dobrú noc, Cyril.“ 
„Dobrú noc, Alenka. A ďakujem.“ Zvon-
ček od tej chvíle neplakal...ale premýš-
ľal. Zrazu sa vedel tešiť z toho, že oko-
lo neho je krásny stromček, že môže byť 
pod ním... Premýšľal o tom, čo mu hovo-
rila Alenka. Zatvoril oči a sníval... Videl, 
ako opäť môže zvoniť, ako dostal naspäť 
svoje srdce, ktorým teší všetkých okolo. 
Vtom otvoril oči: „Už to mám! Keď nemô-
žem zvoniť, ani byť na stromčeku, budem 
rozprávať každý večer rozprávky.“ A tak 
sa aj stalo. Zvonček namiesto zvonenia 
každý večer robil ozdobám na stromčeku 
radosť rozprávaním rozprávok. Každý ve-
čer sa už ozdoby nemohli dočkať vianoč-
nej rozprávky od zvončeka Cyrila. Boli to 

rozprávky plné radosti a lásky rozprávané 
zo srdca od zvončeka bez srdca. A pred-
stavte si, že jeden vianočný večer, keď sa 
už náš Cyrilko nevedel dočkať rozpráva-
nia, stala sa zvláštna vec. Jedno dievčat-
ko si ho všimlo a povedalo: „Aha, mami, 
aký krásny zvonček, a my sme na neho 
úplne zabudli. Zavesím ho na strom-
ček. Dokonca aj zvoní!“ Možno sa pý-
tate, ako je to možné? Keďže na Viano-
ce sa dejú zázraky... tak sa udial jeden 
aj teraz a nášmu Cyrilkovi pri rozprávaní 
rozprávok narástlo aj to ozajstné srdce, 
ktorým mohol zvoniť. Zvonček bol plný 
šťastia a neopísateľnej radosti a vďaky, že 
môže zvoniť. Ale rozprávky neprestal roz-
právať a rozpráva ich možno aj doteraz. 
Deti, sadnite si pod stromček, zatvorte 
oči a započúvajte sa do nich.              RP

Medzi ľudové tradície na Slovensku patrilo aj chodenie Lu-
cií po chalupách. V našej obci sme tiež obnovili tieto krásne 
zvyky. Do sprievodu Lucií sa nám prihlásilo sedem dievčat, 
ktoré sme nalíčili starým ľudovým spôsobom - pomúčili sme 
im tváre múkou a obliekli do bielych plachiet. So sebou niesli 
veľké lampáše, domácnosti vymetali vetvičkami. Po krátkom 
nácviku programu sme sa vybrali potešiť toľko domácností, 
koľko ich malé nôžky vládali pochodiť. 

Úlohou Lucií bolo vymetať kúty v domoch, kde sa podľa na-
šich predkov skrývala tma a s ňou spojené zlo, choroby, stra-
šidlá a temné sily. S Luciami prišlo svetlo, zdravie, požehnanie. 
Po krátkej návšteve, vymetení kútov, príhovore, napísala Lucia 
krížik s cesnakom na veraje dverí, ktorý mal domácnosť chrániť 

pred zlými silami a chorobami – po celý nastávajúci rok. V kaž-
dom dome či byte sme nechali lístok s podrobným popisom 
zvykov a tradícií, ktoré sa dodržiavali práve v tento magický deň.

Veľmi nás potešili reakcie ľudí, ktorých sme navštívili: od 
prekvapenia a radosti, cez množstvo otázok – až po spomien-
ky na detstvo. Každá návšteva bola určitým spôsobom dojíma-
vá a krásna. A keďže každá tradícia má svoju minulosť a dúfa-
me, že aj budúcnosť, tak aj tá naša začala a bude pokračovať. 

  Ďakujeme všetkým vám, že ste nám umožnili obnoviť ten-
to zvyk a pozvali ste nás do svojich domácností. Srdečne ďa-
kujeme našim malým Luckám za ich ochotu, nadšenie a ra-
dosť, ktorú rozdávali počas celého večera v našej obci.

  Ľubica a Martin Babulicovci

lucie v Beckove
„Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.“ (ľudová pranostika) 

knihy pre deti a mládež
Lena Riečanská Ach, tá Joja
Dana Hlavatá Bájky
Krista Bendová Básničky maličkým
Krista Bendová, Tomáš Janovic 
 Bola raz jedna trieda
Ľudmila Podjavorinská Čin – čin
David Walliams Diabolská zubárka  
 Dinosaury
Berd Perpiles, Christian Humberg
 Dračia ulička č. 13: Stratená kráľovná
Erich Kästner Emil a tri dvojčatá
Gabriela Futová Lepší otec v hrsti 
 ako kamoš na streche
Tomislav Senčanski Malý vedec
Jim Benton Milý denníček (druhý rok)
Jim Benton  Milý denníček, moja 
 kamoška sa zbláznila
Mária Rázusová-Martáková Môj Macík

nové knihy zakúpené v roku 2015 do obecnej knižnice v Beckove
Meg Cabot Nechcem sa sťahovať
 Origami
Steven Butler Postrach Denis – Denník číslo 1
Nataša Tanská S dievčiskom sa nehráme
Elena Schronerová S veršíkmi na dlani
Jozef Cíger Hronský Smelý Zajko
Brandon Mull  Spirit Animals: Zrodenie legendy 
Ali Sparkes Splašené pavúky
Kolektív autorov  Šperky viazané techn. makramé
Thomas C. Brezina Tigrí tím – Záhada
 trojfarebnej mačky
Kolektív autorov Veľká kniha pre šikovné ruky, 
Veselé príbehy o zvieratkách, Vieš to?
Lou Kuenzler Viola sa zmenšila
Wendy Mass Zakliate jedenástenarodeniny
Roman Brat Zlo nemá na kúzlo 
knihy pre dospelých
Dvořáková, Holec, Lengyelová 
 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch

Hruboň, Lepiš, Tokárová  Slovensko v rokoch ne-
slobody 1938–1989 - Osobnosti známe, neznáme
 Hrnčekové pečenie
Vojtech Dangl, Vladimír Segeš
 Vojvodcovia – 111 osob.  vojen. dejín Slovenska
František Bizub Včelárska paseka 
 Kráľová pri Senci
Adele Faber, Elaine Mazlish 
 Ako hovoriť, aby nás detí počúvali
Dalajláma Cesta k zmysluplnému životu
Anna-Marie OĆonnor Dáma v zlatom
Dvořáková, Kollár, Oršulová 
 Historické mestá na Slovensku
Juliet Grey Ja, Mária Antoinetta
Silvia Bystričanová Jar, leto, jeseň, Agáta 
M. J. Arlidge Jeden musí z kola von
Jojo Moyes Jeden plus jeden
Jane Ashford Jedna svadba nestačí
Mary Chamberlain Krajčírka z Dachau

Jeffrey Archer Len čas ukáže
Liane Moriarty Manželovo tajomstvo
Fredrik Backman Muž menom Ove
Osho Nevinnosť, poznanie, údiv
Marisha Pessl Nočný film
Igor Bukovský Nová miniencyklopédia prírod. liečby
Wendy Holden Odsúdení prežiť
Mary Alice Monroeová Ostrov paliem
Jaroslav Nináč Pre príležitosti, ktoré 
 život prináša...život si žiada...
Peter Pišťanek Rukojemník
Sylvia Plath Sklenený zvon
Lars Kepler Stalker
Donna Tartt Stehlík
George R. R. Martin Súboj kráľov
Jana Pronská Verenica
Nicholas Sparks Voľba
Roman Horňák Vymývač
Susan Jane Gilman Zmrzlinová kráľovná
Kay Pollak Žiadne stretnutie nie je náhodné

Marta  Hurtíková 

J. Horečná
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Radujte sa vianoce idú
K Vianociam patria i zvyky. Keďže časť z nich prebieha 

pri vianočnom stole, tu je niekoľko z nich. Začína sa mod-
litbou a poďakovaním za všetky dary. Na stole je sviatoč-
né jedlo. Pod obrusom peniaze ako symbol hojnosti. Na 
stole je zažatá sviečka, jej knôt by nemal na nikoho mieriť. 
Každý z rodiny si rozkrojí jablko a zistí, ako bude zdravý 
v nasledujúcom roku. Potom najstarší z rodiny hádže do 
kútov orechy, a pritom povie: „Radujte sa, kúty, Vianoce 

idú!“ Matka s medom robí kríž na čelo. Podávajú sa vianočné oblátky ako symbol 
Božieho tela. 

Imelo nám symbolizuje šťastie, ak je položené na stole počas 
sviatkov. Pripisovala sa mu čarovná moc. Traduje sa, že z gréc-
kych hájov si bohyňa rastlinstva Persepona mohla zobrať vetvič-
ku imela do podsvetia, aby si cez zimu pripomínala krásu a silu svojej 
rastlinnej ríše. Keltskí kňazi imelo kosili striebornými kosákmi, Starogermá-
ni ho zberali počas slávnostných obradov. Od nich to prevzali Slovania. Jeho čarovnú 
moc posudzovali podľa toho, z akého stromu pochádzalo. Tradícia odporúča na Via-
noce, aby dievča pobozkalo milého pod imelom, aby ich láska vydržala. 

Je dobré, že niektoré tradície pretrvávajú dodnes. Vyzdobený stôl symbolizuje 
šťastie, hojnosť a to najdôležitejšie – zdravie pre celú rodinu.

iMelo

Pečenie na Vianoce je už tradične v každej rodine. Neraz si zaspomíname, ako to rozvoniavalo v kuchyni 
mamy a my sme čakali, kedy nám podá nejaký zákusok „2. triedy“. Pieklo sa a pečie z tradičných osvedčených 
receptov. Sú to neraz staré aj niekoľko desaťročí, neraz aj po prababke či od kolegyne z práce. To, čo ponúka-
jú neraz tzv. celebrity, je úsmevné, skôr chcú upútať pozornosť. Prenesme sa pár desaťročí naspäť do kuchyne 
– čo a ako to začínalo. Pred Vianocami bolo rušno v kuchyniach, všetko sa pieklo v šporákoch na drevo. Piekli 
sa rôzne kysnuté koláče posypané makom a plnené lekvárom. V niektorých rodinách sa držali tradície, že začali 
piecť koláče tesne na Vianoce. Piekli zo surovín, čo sa urodili a neraz zapiekli peniaz, aby boli zdraví v novom 
roku. Preto do koláčov patrí mak, orechy, syr, med atď. Celistvosť rodiny zaručovala calta – vianočka. I my si 
ešte pamätáme na rôzne predprípravy, sušilo sa ovocie – slivky, hrušky..., vanilka sa dala do práškového cukru. 
Všetci mali radosť z robenia domácej kolekcie na vianočný stromček. Atmosféru tých časov nám pripomínajú už 
rozprávania, spomienky či motívy na starých pohľadniciach. Neraz vás prenesú v spomienkach do tých čarov-
ných Vianoc.                                                                                                                                 Ľubomír Paulus

Pečieme na vianoce

Názov advent pochádza z grécke-
ho slova zjavenie. Jeho tradícia je už 
v 7. storočí. Advent nám symbolizuje prí-
chod Ježiša Krista. Tieto štyri advent-
né nedele sa tiež ľudovo označujú ako 
železná, bronzová, strieborná a zlatá. 

Dnes je to hlavne o nakupovaní a upratovaní. V minu-
losti sa v adventnom čase držal pôst a ľudia sa mod-
lili. Od 4. storočia sa vianočná doba pohybovala me-
dzi 11. novembrom a 6. januárom. Až rímsky pápež 
Gregor Veľký určil adventný čas štyri týždne. Advent 
je rozdelený na dve časti. Prvá je očakávanie príchodu 
Krista. Druhá je prípravou na stretnutie s ním. Prvá ad-
ventná nedeľa nabáda na bdelosť. Druhá je v znamení 
pokánia. Tretia zase v znamení radosti. Štvrtá nám ho-
vorí o udalostiach pred narodením Ježiša. 

A kedy nám začínajú tie očakávané Vianoce? 
U niekoho je to už skoro celý december, ale tie 
pravé sa začínajú napoludnie na Štedrý deň.

Čas adventu
Adventné obdobie si už nevieme predstaviť bez adventného venca. Najkrajší je z čečiny. Vôňa z nej sa šíri na-

okolo a pripomína nám podľa rozžatých sviečok, koľko týždňov je od Vianoc. Prvý veniec bol v Hamburgu. Zave-
sil ho v roku 1839 na dvere sirotinca farár Johann Hinrich Wichern. Pod vencom bola pokladnička na milodary 
pre deti sirotinca. Vtedy to bola jedna sviečka každý deň, teraz sú to štyri – pripomínajú štyri adventné nedele.

adventný veniec

Pani KLčOVSKá, 92 rokov 
oRechovÉ RožTeky

Ingrediencie:
35 dkg mletých orechov
30 dkg práškový cukor

2 celé vajcia
2 PL hladkej múky

Postup: Všetko spolu zmiešame a tvarujeme rožte-
ky. Pečieme pri teplote 150°C. Konce rožtekov na-
máčame v čokoláde.

Pani VAzOVANOVá, 92 rokov
ZáZvoRníky

Ingrediencie:
75 dkg múky hl. špeciál

50 dkg práškového cukru
4 vajcia

4 lyžice masla 
Kávovú lyžičku salajky zázvoru podľa chuti.

najstaršie ženy Beckova a ich vianočné recepty
Naše najstaršie obyvateľky nám prispeli svojimi tradičnými receptami pre inšpiráciu na vianočné sviatky.

Postup: Všetko na doske dobre vymiesime, rozgúľa-
me na 0,5 cm hrubo. Povykrajujeme a na vymastený, 
múkou posypaný plech a necháme do druhého dňa 
odstáť. Na druhý deň pečieme len na málo stupňov, 
aby sa to viac sušilo ako pieklo. 

Pani PAVLíKOVá, 92 rokov
ježe

Ingrediencie:
6 vajec

25 dkg práškového cukru
10 dkg kockového cukru

30 dkg hrubej múky
1 prášok do pečiva

5 dkg orechov
Tuk a múka na vymastenie a vysypanie plechu.

Poleva:
38 dkg práškového cukru

35 dkg kakaa

10 polievkových lyžíc mlieka
1 margarín (alebo Palmarín, Hera)

kokosová múčka 
Všetko rozpustiť na miernom ohni.

Postup: Kockový cukor upálime na ohni do hneda. 
Keď sa cukor rozpustí na tekutinu, pridáme do toho 
2 dcl studenej vody a necháme, aby sa vzniknutý ka-
ramel znovu rozpustil. Vymiešame žĺtky s práškovým 
cukrom a postupne pridávame orechy, múku, prášok 
do pečiva a tenkým prúdom lejeme rozpustený kara-
mel. Nakoniec pridáme tuhý sneh z bielkov. Upečie-
me a po vychladnutí krájame na kocky, ktoré namá-
čame v rozpustenej poleve a obaľujeme v kokosovej 
múčke.   

Ďakujeme za recepty a inšpiráciu a prajeme 
krásne prežitie Vianočných sviatkov a pevné 
zdravie v roku 2016.

Dana Klčovská

Nie je to úplná novinka, ale za tie dva-tri roky, čo sa jej ženy venu-
jú, si stále získava ďalšie nasledovníčky. Naposledy sa p. Jaroslava 
Blatnická nechala zlákať čarom maličkých koláčikov z priadze a ve-
selo háčkuje darčeky pre svoju rodinu. Sú farebné, úhľadné – priam 
na zjedenie (na fotke), ale majú veľkú výhodu, nepriberie sa z nich. 
U koho sa učila? Jej učiteľkou bola p. Anna Benková, ktorá sa háč-
kovaniu venuje už od detstva, učila ju jej mama. Koláčiky háčkuje už 
dlhšie, inšpiruje sa hlavne v časopisoch pre šikovné ženy. Prvýkrát 
svoje „koláčiky“ vystavila na tohtoročných Beckovských slávnos-
tiach a Dňoch obce. Ochotne  poradí, nebojte sa, nebudete prvé, 
čo zazvonia pri jej dverách. Dokonca už „napiekla“ aj tortu!

Inšpirácia na dlhé zimné večery, čo poviete? Napokon, nemusí-
me sa báť nečakanej návštevy – budeme mať vždy napečené. A ke-
ďže idú Vianoce, môžeme pripraviť malé prekvapenie pre blízkych.

Tak čo, necháme sa zlákať aj my?                                                                                        DB

háčkované koláčikySpoločenská kronika
BLAhOžeLáMe január - február
50 rokov:  Vladimír Škarka
55 rokov:  Eva Školárová
65 rokov:  Michal Bartoš, Mária Kubíčková, 

JUDr. Anna Muríňová
70 rokov:  Vlasta Pavlovičová
75 rokov: Karol Vavro

ROzLúčiLi SMe SA: 
november:  Jozef Bubeník,  

Alena Pavlovičová,  
Mária Sládková;

december: MUDr. Marta Vazovanová
 Pripravila A. Benková
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sociálnom zariadení v cir-
kevnom zbore v Záriečí, 
takže to je tiež tak, že on 
budoval cirkevné budo-
vy a ja budujem duchov-
ný dom, ako aj Písmo ho-
vorí: „aj vy sami ako živé 
kamene budujte sa na 
duchovný dom“. (1 Pet-
ra 2, 5) Moja sestra bola 
odmalička múdra a prie-
bojná. Sme príkladom 
toho, že každému z nás 
Pán Boh nadelil z niečoho iného, a tak sa tiež dopĺňame. Ona vie jazyky a rozumie 
ekonomike, kdežto ja som skôr človek umeleckého a duchovného razenia. Vždy 
som sestre závidel, koľko vie jazykov a ona mne, že viem hrať na hudobných nástro-
joch a kresliť. Manželka študuje na evanjelickej teológii odbor diakonie, čo je teo-
lógia so zameraním na sociálnu prácu. Veľmi rada pracuje s deťmi, čo sa ukázalo 
aj v Trenčíne, kde viedla detskú besiedku. Moje rodisko je malebná dedinka Lazy 
pod Makytou, kde som vyrástol a prežil krásne chvíle svojho detstva a dospievania. 

Ako sa vám obom zvyká na bývanie na beckovskej fare? V Trenčíne, kde ste 
boli kaplánom, ste mali lepšie podmienky? 

V Trenčíne bolo bývanie kaplánske, čiže menšie, no komfortné. Ale v Beckove sa 
tešíme z dedinského prostredia. Zvykli sme si rýchlo i vďaka ochotným a milým ľuďom.

Máte svoje koníčky a záľuby? 
Záľub je veľa a času málo. Medzi moje záľuby patrí určite hudba a umenie, ktoré 

ma sprevádza už od malička, no tiež príroda... Medzi moje najväčšie záľuby patrí 
štúdium Biblie, ktoré je zároveň nevyhnutné pre moju službu, a tak sa spojilo uži-
točné s príjemným.

Ste tu len tretí mesiac, ale už ste stihli vykonať mnohé úlohy – pastoračné 
návštevy (na obrázku na predvianočnej návšteve v DD u p. Rudolfa Ďuriša, 
kostolníka slúžiaceho vyše 50 rokov v našom CZ, 8. 12. 2015), pohreby, krsty, 
vyučujete náboženstvo (aj v Kočovciach, čo nejaké roky nebolo), zúčastňuje-
te sa cirkevných podujatí, ale aj praktických vecí, ako sú opravy a údržba na 
fare – takže každý váš deň je naplnený prácou. Máte už svojich pomocníkov? 

Áno, mám. Ako som už povedal, sú okolo nás milí a ochotní ľudia, ktorí sú na-
blízku, keď s niečím treba pomôcť, lebo sám by som všetko určite nezvládol. Tiež 
som vďačný Pánu Bohu aj za spolupracovníkov v duchovnej oblasti, ktorí učia det-
skú besiedku, či vedú modlitebné spoločenstvo, alebo stretnutia mládeže. Takisto 
práca presbyterov je dôležitá a nie je samozrejmosťou. Som vďačný za každú po-
mocnú ruku a vážim si každú prácu vykonanú v cirkevnom zbore.

Za rozhovor ďakuje Dana Badgoňová.

číslo 6 - december 2015

Predstavujeme – dušan vaňko, náš duchovný pastier
Mgr. Dušan Vaňko sa od 1. septembra 2015 stal námestným farárom v Cirkev-

nom zbore Beckov (ďalej len CZ), to znamená, že bol menovaný biskupom Západ-
ného dištriktu ECAV vo Zvolene Mgr. Milanom Krivdom na – od 4. novembra 2014 
uprázdnené farárske miesto do Beckova, Kálnice, Kočoviec a Novej Vsi nad Vá-
hom. Mladý muž v trochu netradičnom povolaní, ktoré už samo o sebe zaväzuje, 
ale je aj výzvou vyrovnať sa mnohým osobnostiam našej cirkvi z minulosti i súčas-
nosti, a zároveň byť nápomocný ako duchovný správca všetkým kresťansky cítia-
cim a praktizujúcim členom CZ. Byť človekom, cez ktorého Slovo Božie zaznieva 
do našich myslí a sŕdc, ktorý sa každým dňom viac a viac stáva duchovným pastie-
rom jemu zvereného stáda. Boží človek slúžiaci všetkým...

Pán farár, dovoľte, aby sme vás predstavili našim čitateľom v malom rozho-
vore o vašom živote a práci. Môžete nám na úvod povedať, čo rozhodlo, že ste 
napokon prijali miesto farára v CZ Beckov?

Bol som farárom na kaplánskom mieste v Trenčíne, takže o Beckove som počul 
za posledný rok dosť často. Vedel som, že situácia v zbore nie je dobrá. Ale kde je 
ideálna? Rozhodovanie bolo ťažké, pretože doňho vstúpili viaceré okolnosti a boli 
mi predložené viaceré možnosti. Jednou z okolností bola aj vážna nemoc môjho 
otca. V podstate mi bolo jasné len jedno: tam, kam pôjdem, chcem slúžiť. Cirkev-
ný zbor Beckov bol výzvou. Napokon ma doň dôstojný brat dištriktuálny biskup vy-
menoval za námestného farára a ja som súhlasil. 

Prečo ste si vybrali povolanie farára? Kto vás ovplyvnil či bol vaším vzorom pri 
výbere povolania a kde ste študovali teológiu? Ako prijali túto voľbu vaši rodičia? 

Stále mám silnejší pocit, že si vybral Pán Boh mňa, nie ja toto poslanie. Akoby 
ma On poslal a ja som len poslúchol. Prorok Jeremiáš to pekne vystihuje slovami: 
„Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si ma a premohol.“ Určite 
ma ovplyvnili farári, ktorí pôsobili v mojom rodnom cirkevnom zbore v tomto období: 
Mgr. Vladimír Kmošena s manželkou Mgr. Gabrielou Kmošenovou, Mgr. Karol Verči-
mák a Mgr. Peter Fabok. Bez ich príkladu a povzbudenia by som zrejme nebol tam, 
kde som. Teológiu som študoval v Bratislave na Univerzite Komenského, kde je je-
diná Evanjelická Bohoslovecká fakulta na Slovensku. Rodičia boli zo začiatku aj pre-
kvapení, no keď videli, že to myslím vážne, tak sa tešili a všemožne ma podporovali.

Hneď prvý mesiac kňazskej služby v Beckove ste boli vystavený ťažkej 
skúške – zomrel vám otec. Povedzte nám, prosím, niečo o vašich rodičoch, 
súrodencoch, rodisku. Vaša manželka Lucia ešte študuje? 

Odchod otca je pre mňa, ako asi pre každého, skutočne ťažkou skúškou, z kto-
rou sa vyrovnávame stále s celou rodinou. Nečakali sme, že odíde tak rýchlo, no 
Pán Boh vie, čo robí i keď bolesť je veľká. Otec bol pracovitý človek a celý život mal 
ťažké zamestnanie. Rozvážal mäso a do práce vstával už o pol jednej v noci, aby 
ráno boli v predajniach čerstvé výrobky na pulte. Párkrát som s ním bol ako závoz-
ník. Mama robí zdravotnú sestru, za čo ju tiež obdivujem, lebo je to náročná a zodpo-
vedná práca. Občas sa zasmejeme a povieme si, že ona sa stará o telo a ja o dušu. 
Otec zas ako vyučený murár chodil na fušky, s čím som mu tiež rád pomáhal. Pra-
coval aj na budovaní kuchynky v cirkevnom zbore v Lazoch pod Makytou a tiež na 

deň darčeky pod vianočným stromčekom, tak nezabudnime na to, že Pán Ježiš 
je pre nás tým najväčším vianočným darom od Pána Boha, ako aj Písmo hovorí: 
„Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám 
nedaroval s Ním všetko?“ (R 8, 32) Preto je veľmi vhodné, keď máme pod via-
nočným stromčekom znázornenú betlehemskú maštaľku, ktorá nám stále pripo-
mína tento najväčší dar.

No je tu ešte jeden veľký dar, ktorý práve počas vianočných sviatkov a pri 
štedrovečernom stole si môžeme hlboko uvedomovať. Sme to my sami, rodina, 
naši blízki. Pamätám sa, ako som bol na vianočnej výpomoci v Ratkovej ako te-
ológ. Boli to moje prvé Vianoce, ktoré som netrávil s rodinou. Býval som u jed-
nej milej starenky, u ktorej sme mali aj štedrú večeru. Videl som, že na stole je 
o jeden tanier viac, a tak som si myslel, že ešte niekto príde. Nakoniec vysvitlo, 
že ten tanier tam je symbolicky pre nebohého manžela tejto starenky. Bol celý 
čas prázdny, ale pripomínal, že tu niekto chýba. Neskôr mi bolo oznámené, že 
i táto starenka, u ktorej som býval odišla do večnosti. Verím, že už sú opäť spo-
lu s manželom a že sú šťastní. A to len vďaka tomu, že z neba prišiel Boží Syn, 
Spasiteľ, ktorý nám nebo otvoril. Ten, kto to zažil vie, že prvé Vianoce po odcho-
de blízkeho sú veľmi ťažké. Práve tu pri štedrovečernom stole je čas, aby sme 
poďakovali Pánu Bohu, že nás chránil počas uplynulého roka a že sme sa znovu 
mohli všetci zhromaždiť. No tu je i čas na to, aby sme poďakovali Pánu Bohu, že 
tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný 
život mal každý, kto verí v Neho. (J 3, 16) Potom vianočné sviatky naberú sku-
točne veľký význam. Prajem pokojné prežitie vianočných sviatkov všetkým ľu-
ďom dobrej vôle!

 Mgr. Dušan Vaňko, evanjelický a. v. farár

Keď myslíme na Vianoce, väčšinou sa nám pred očami vybavia jasličky. 
Inak povedané kŕmidlo pre zvieratá, ktoré slúžilo ako provizórna postieľka 
pre novonarodeného Ježiška. To je určite stred, centrum a jadro Vianoc. 
Ak tieto jasle s malým Ježiškom dnes nie sú v strede vianočných sviatkov, 
už to nie sú kresťanské Vianoce, ale len nejaký pokus, ktorý chce kresťan-
ské Vianoce napodobniť. Preto sa pýtajme sami seba: Čo je v centre našich 
Vianoc?

No až keď pochopíme silu a význam týchto jaslí s dieťaťom, až potom naše 
chápanie Vianoc dostane ten správny význam a obsah. Božie slovo hovorí, že 
„tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3, 16) 

Vianoce - tu sa to deje! Tu nám dáva Boh svojho jednorodeného Syna, tu uka-
zuje, ako veľmi miluje svet a každého, kto verí v Neho. 

Čo by sa stalo, keby sa Pán Ježiš Kristus nenarodil? Chlieb by zrejme drahší 
nebol. No pre nás veriacich by to malo duchovne katastrofálne následky. Ak by 
Pán Ježiš neprišiel, navždy by bol pre nás stratený večný život. Teraz už chápem 
slová anjela: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetké-
mu ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus 
Pán.“ (L 2, 10-11) S Pánom Ježišom Kristom prišla spása a večný život. S Ním 
sa nám otvára nebeské kráľovstvo a prístup do neba. A  všimnime si, že počas 
Vianoc sa nebo skutočne prelínalo so zemou a anjli navštevovali svet akosi čas-
tejšie. Skutočne, vo vianočných sviatkoch sa akoby nebo priblížilo k zemi. Veď 
prichádza z neba Boží Syn, náš Spasiteľ. To je úžasná správa! Radujú sa aj anjeli 
a chcú sa so svojou radosťou podeliť s pastiermi v Betleheme. Pán Ježiš prichá-
dza z neba, aby sme my mohli raz prísť do neba. Keď budeme otvárať na Štedrý 

vianoce, anjeli a neBo...
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aPošTolSká exhoRTácia PáPeža FRanTiška
Apoštolská exhortácia pápeža 

Františka evangelii gaudium o ohlaso-
vaní evanjelia v súčasnom svete. Spo-
lok svätého Vojtecha, Trnava 2014.

Milí čitatelia Beckovských novín! Ako 
som minule spomínala, pápežove diela 
odvážne prenikajú do problémov jednot-
livca, spoločnosti i celej našej ubolenej 
Zeme. Dnes sa pristavíme pri „napome-
nutí“ Evangelii gaudium.

Ak pápež napomína, je to naozaj váž-
ne! Čo nám chce v Evangelii gaudium 
povedať? V prvom bode hovorí: „Ra-
dosť evanjelia napĺňa srdce a celý život 
tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, 
ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslo-
bodení od hriechu a smútku, od vnú-
torného prázdna a izolácie. S Ježišom 
Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje ra-
dosť. V tejto exhortácii sa chcem obrá-
tiť na kresťanských veriacich, aby som 
ich pozval do novej etapy evanjelizácie 
plnej radosti a naznačil cesty napredo-
vania Cirkvi v budúcich rokoch“ (EG 1).

Aby som uviedla toto dielo, musím spo-
menúť aj emeritného pápeža Benedikta, 
ako písal vo svojom diele Deus charitas 
est - Boh je láska, že Boh prichádza ako 
prvý, miluje človeka, a preto aj človek 
môže milovať Boha i tých druhých. On sa 
k nemu sklonil a vždy mu kráča v ústre-
ty. Teraz je rad na nás, aby sme odpove-
dali na jeho výzvu. Pápež František práve 
od 8. 12. 2015 vyhlásil Rok milosrden-
stva. Každý človek sa môže vrátiť domov 
k Otcovi, späť k Láske. Preto dôvodom 
tohto „napomenutia“ je, aby sme dovolili 
radosti znova naplniť náš život. Nenechá-

vajme si ju sami pre seba! Nositeľovi Kris-
ta, teda kresťanovi, by po jeho skúsenos-
ti a po stretnutí s takouto Láskou, malo aj 
čosi zažiariť z tváre. Mal by byť rozsieva-
čom nádeje a radosti. Aká je však sku-
točnosť?

Mentalita smútku obkľučuje ľudstvo 
podobne, ako keď v rozprávkach obtiah-
li zámok tmavým súknom. Ľudia sa majú 
v Európe materiálne lepšie ako kedysi, 
ale nie sú šťastnejší. Individualizmus sa 
spája s hlbokým smútkom. Človek na-
siakne ako špongia - čím sa napĺňa, to 
z nej bude aj žmýkať. Pápež hovorí, že 
sebecký smútok je veľmi nebezpečným 
v dnešnom svete, ktorý je poznačený 
konzumizmom. Práve on vyviera z poho-
dlného a skúpeho srdca a z horúčkovi-
tého vyhľadávania povrchných radostí. 
Keď človek vidí len vlastné záujmy, „ne-
zostane v ňom miesto pre druhých, chu-
dobní tam už nemajú priestor, Boží hlas 
nepočuť, ustane sladká radosť z jeho 
lásky, vyhasne entuziazmus pre konanie 
dobra. Aj veriacim hrozí vážne a trvalé 
riziko. Mnohí mu prepadnú a premenia 
sa na hnevlivých, nespokojných ľudí bez 
života“ (EG 2).

  Pápež František vyberá dve oblasti – 
zaradenie chudobných do spoločnosti 
a pokoj i sociálny dialóg. Stačí si pozrieť 
Sväté písmo, aby sme objavili, ako dob-
rý Otec túži počuť volanie chudobných. 
Svätý Otec nám pripomína, že Boh nás 
používa ako nástroje pre počúvanie 
chudobného (por. EG 185 a 187). Tu je 
pole pôsobnosti, na ktoré môže kresťan 
rozsievať Božie zrnká. Ale žatva je veľká 

a robotníkov tak málo. Ako budú počuť 
ľudia radostnú zvesť evanjelií, ak nebu-
de hlásateľov? Treba sa preto neustále 
formovať v počúvaní Slova. Je veľmi po-
trebné, aby sa Božie slovo „stalo čoraz 
viac srdcom všetkých cirkevných aktivít“ 
(por. 174).

Ak sa pýtame, kde je privilegova-
né miesto pre chudobných, pretože 
on sám „sa stal chudobným“ (porov. 2 
Kor 8, 9), môžeme si povedať, že v Bo-
žom srdci. Ježiš sa s chudobnými úpl-
ne stotožnil: „Bol som hladný a dali ste 
mi jesť,“ pričom učil, že preukázanie mi-
losrdenstva chudobným je kľúčom do 
neba (porov. Mt 25, 35 n.). Preto túžim 
po chudobnej Cirkvi pre chudobných. 
Sme povolaní, aby sme v nich objavili 
Krista...“ (por. 198).

Pápež František zdôrazňuje aj to, že 
je dôležité používať pozitívny jazyk: „Ten-
to jazyk nehovorí predovšetkým to, čo 
sa nesmie, ale predkladá to, čo môže-
me urobiť lepšie.“ Okrem toho pozitívne 
ohlasovanie vždy ponúka nádej a sme-
ruje do budúcnosti a nerobí z nás väz-
ňov negativity.“ (por. 159). 

„Zem je náš spoločný dom a všetci 
sme dohromady bratia... Cirkev nemôže 
a nesmie zostať na okraji v boji za spra-
vodlivosť.“ Všetci veriaci v Krista sú po-
volaní starať sa „o budovanie lepšieho 
sveta (por. 166).“ 

Nesmieme sa prestať modliť, prosiť, 
vzývať ho, aby nám dal pravú slobodu 
Božích detí: „Niet však väčšej slobo-
dy, než je tá, keď sa dáme viesť Du-
chom; keď sa vzdáme prepočítavania 

„Ach, ako ten čas beží!“ vzdychnú si najmä tí starší, 
keď prevrátia list kalendára na posledný mesiac v roku 
– december. Pritom je zaujímavé, že rýchlosť času naj-
viac vnímajú práve tí skôr narodení. A je to zákonité. 
Majú pred sebou menej rokov života ako za sebou.  

Vianoce nám dávajú príležitosť spytovať sa sami seba, 
čo sme v našom živote urobili pre iných, aby boli šťast-
ní. Niekedy stačí k tomu len málo – dobré a láskavé slo-
vo. A tým naplníme vianočné prianie: Pokoj ľuďom dob-
rej vôle...    

Prvou predzvesťou vianočných sviatkov je Mikuláš. 
Tento rok sv. Mikuláš zavítal aj k beckovským členom Jed-
noty dôchodcov. Vďaka tomu, že v rozpočte obce sa na-
šli prostriedky, mohli byť naši členovia obdarovaní skrom-
ným darčekom. 

Vážení spoluobčania, vážme si jeden druhého a za-
chovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novoroč-
ných sviatkov po celý rok. 

Želám vám veľa zdravia, šťastia, lásky a trpezlivosti pri 
zdolávaní osobných problémov. Všetkým prajem krásne 
prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok.                  

Mária Mináriková  

opäť sú tu vianoce! 

a kontrolovania...“ Toto dieťa naozaj nero-
bí! (por. 280) Nič sa nedá robiť bez mod-
litby, ani evanjelizácia, preto pápež zvlášť 
spomína modlitbu príhovoru, ktorá sa sna-
ží hľadať dobro druhých.      

Pápežova 200-stranová exhortácia je 
prakticky rozdelená do 288 bodov v pia-
tich kapitolách. Miestami je jej jazyk ná-
ročnejší, ale i veľmi jednoduchý a blízky 
hovorovej reči. Prináša v nej návod na 
obnovu radosti jej hlásaním a vychádza-
ním v ústrety človeku. Cirkev má otvore-
né srdce, a práve v krízach spoločnosti 
treba načúvať nový výzvam k spoločen-
skej angažovanosti. Hovorí o pokuše-
niach pastoračných pracovníkov, o ohla-
sovaní, príprave na kázeň, o evanjelizácii, 
zvlášť o jej sociálnom rozmere. Čitateľ sa 
pokochá v úprimných a zrozumiteľných 
slovách Františka, ako sa sám podpisu-
je a nachádza návod na „zrodenie nové-
ho sveta“. 

Zvlášť v týchto posledných adventných 
dňoch, na konci ktorých príde Pôvodca 
radosti, a to úplnej, uvedomujeme si jej 
potrebu. Radosť ohlasujú anjeli, radosť 
vstupuje do sŕdc klaňajúcich sa pastie-
rov... Radosť, už nie prchavá, ale pravá 
a nefalšovaná, tá ktorá je ovocím Ducha. 
A s ňou prichádza aj pokoj, po ktorom túži 
človek a svet i svet v človeku. A presne ta-
kúto radosť vám všetkým vyprosujem! 

  Pápežský dokument EG si môžete po-
zrieť aj na internete: https://www.kbs.
sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhla-
senia/p/dokumenty-papezov/c/apostol-
ska-exhortacia-evangelii-gaudium. 

sr. Anežka Alžbeta Žatková 

vianoČnÉ TRhy

Barborka Remenárová a emília Mahríkova Výrobky Ľubky hajdúškovej ponúka mama

Antónia Bánovská a Jana Kubánová ivana Potočková a Peťo GábaStehlíkovci
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Každý z nás sa nejakým spôsobom 
pripravuje na Vianoce. Niekto upratu-
je, pečie a niekto tvorí, tak ako naši milí 
predajcovia v stánkoch na vianočných tr-
hoch. Aj Beckovské noviny si ich všimli 
a rozhodli sa čitateľom bližšie predstaviť 
ich tvorivú činnosť a prípravu na Vianoce.

1. Dobrý deň, pán VIlIAM KRAJČO-
VIČ, mohli by ste mi povedať odkedy 
začínate s prípravou týchto advent-

ných venčekov a celkovo výrobkov na vianočné trhy?
Už od septembra, októbra.
Koľko trvá asi výroba takého jedného adventného venca? A koľko rokov to robíte?
Asi 4 hodiny bez prestávok a robím to už 14 rokov. Toto je štrnásty rok čo som na 
vianočných trhoch. 
Ako ste sa dostali k tejto tvorivej činnosti?
Od detstva sa mi to tak ľúbilo. Vianoce, to bolo pre mňa. Hlavne, keď som mohol nieko-
mu spraviť radosť a potešiť ho. A keď ma niekto pochválil, tak ma to inšpirovalo ešte viac.
Aké materiály používate? A akou technikou to robíte?
Teraz je toho viac ako v minulosti, kde bolo len to, čo človek našiel po horách. Ale 
teraz sú tu gule, mašle, podpury. 
Čo sú to podpury? 
To sú sušené plody, ktoré sa dajú kúpiť v baleniach a sú voňavé. Prilepuje sa to 
všetko tavnou pištoľou, a potom sa to lakuje, požívam rôzne spreje.
Kde beriete inšpiráciu?
Internet, kde ma inšpirujú farby a štýl a k tomu vlastná fantázia.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a nech sa vám ďalej darí tvoriť. 

2. Dobrý deň, mohli by ste sa nám predstaviť a povedať odkiaľ ste?
Som MáRiA MizeRáKOVá a som z Pobedima. Som tu prvýkrát.
Čo ste priniesli na beckovské vianočné trhy?
Veci opletané z drôtu, ručne robené zvončeky, Zuzky – to sú také fľaštičky, čo sa kedysi 
používali. Vianočné gule opletené drôtom a aj iné vianočné ozdoby. A tiež zázvorníky, 
podľa ktorých si ma zapamätali z Beckovských slávností, kde som bola pred tromi rokmi. 
Koľko sa venujete tejto technike opletania drôtikom?
Asi 3 roky. Ale okrem toho sa venujem aj paličkovaniu. Učím paličkovať. V Novom Mes-
te nad Váhom. mám cech paličkárov Slovenska, a tam sa stretávame vo firme Jasek.
Koľko vám trvá opletenie takej jednej gule?
To trvá asi tak 4-5hodín. A nie je to jednoduché, i keď ľudia hovoria, že to nič nie je, ale 
je to umenie, lebo tá guľa sa šmýka. Používam prírodné materiály, takže sa guľa môže 
rozbiť. Opletám to medeným drôtikom za použitia kliešťov. Tvarujem a dotváram.
Ďakujem vám za rozhovor a dúfam, že sa vám na vianočných trhoch u nás v Bec-
kove bude páčiť.
3. Dobrý deň, mohli by ste sa nám predstaviť a povedať odkiaľ ste?
DANA PAVLíKOVá z Beckovskej Viesky a som tu prvýkrát. 
Čo ste priniesli na beckovské vianočné trhy? Tričká, dáždniky, poháre, šatky. 
Akou technikou to robíte?
Maľujem vode odolnými farbami, dajú sa prať. Každé tričko je originál. Robím aj na 
objednávku. Poháre maľujem farbami na sklo. Dajú sa umývať, ale nie v umývačke 
riadu. Dáždniky sú tiež maľované vode odolnými farbami.
Koľko sa tomu venujete? 
Nerobím to dlho, lebo som mala rodinu. Mala som malé deti. Deti vyrástli a vyšli 
z domu a mám viac času. Robím to asi dva roky. Maľovala som kedysi ako mladá, 
chodila som do výtvarnej a teraz som sa k tomu vrátila.
Koľko vám trvá výroba takého trička, pohára?
Pohár asi dve hodiny plus schnutie farby, to je zo dňa na deň. Ale farby na šatke, 
tričku sa musia fixovať zažehľovaním, takže to je dlhodobejší proces.
Všimla som si tu ešte tento venček, z čoho je vyrobený?
Ruže sú robené z javorových listov. Pichám to do piaflóru. A keď na tie listy napadá 
prach, tak ich streknem zlatou alebo striebornou farbou a v pohode vydržia aj tri roky.
Ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa vám v Beckove na trhoch bude páčiť.
4. Dobrý deň, pani EVA URADNíČKOVÁ, čo ste priniesli na vianočné trhy?
Magnetky som vyrábala s dcérkou a aj medovníčky. Háčkované šály, sukne. Ore-
chové štangličky a pagáče. Vyrábala som sirupy, a to hroznový a malinovo ríbezľo-
vý. Mirabelkový, šípkový a čučoriedkový džem a hroznovú nutelu.
Koľko vám trvá výroba tejto háčkovanej sukničky.
Asi tak týždeň. Po troške každý deň asi dve hodiny. 
Koľký rok ste tu na vianočných trhoch? Asi tretí alebo štvrtý. 
Kde sa inšpirujete pri výrobe týchto vecí? Nápady beriem v hlave, ale aj z inter-
netu. Robím to z dlhej chvíle, keďže som nezamestnaná.
A pre koho to robíte? Známym, aj rodine som darovala a aj na predaj. 
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov v tvorivej činnosti. 

Radka Prokopenská

vianoČnÉ TRhy
ANTóNiA BáNOVSKá – vianočné oplátky
Tonka, ako sa pripravuješ na vianočné sviatky a aké dodržujete tradície?
Moja príprava začína pečením oplátok a trubičiek. Tradície dodržiavam podľa zvy-
kov mojej starej mamy. Varíme 5 druhov poliek – hrachovú, šošovicovú, repovú, 
hríbovú omáčku a kapustnicu.
Kedy začínaš s prípravou pečenia? 
Mesiac pred Vianocami si nakupujem suroviny a pomaličky po večeroch pečiem, 
aby som to stihla do vianočných trhov v Beckove.
Pre koho pečieš a čo dobré okrem oplátok a trubičiek nájdeme na vašom šted-
rovečernom stole?
Pečiem pre rodinu, známych, priateľov a pre radosť. Okrem oplátok a trubičiek náj-
dete u nás tradičný štedrák.

JANKA JURíKOVá – vianočné ozdoby
Ako sa pripravuješ na vianočné sviatky a aké dodržujete tradície?
Na sviatky každoročne týždeň pred Vianocami zdobíme vianočný stromček, a tým 
sa naladíme na blížiace sa Vianoce. Na štedrý deň varíme tradičnú kapustnicu, ze-
miakový šalát a kapra, ktorého uloví môj manžel.
Aký dlhý čas sa venuješ príprave vianočných ozdob a z akých materiálov sú 
vyrobené?
Na vianočných trhoch v Beckove sa zúčastňujem pravidelne už 3. rokom. Moja 
tvorba spočíva vo výrobe vianočných dekorácii, adventných vencov, sviečok 
a ozdobených vianočných gulí. Materiály sú prevažne nájdené v prírode. 
Pre koho vyrábaš? Pre rodinu, známych a na vianočné trhy.

eMíLiA MAhRíKOVA a BARBORKA ReMeNáROVá – medovníky 
Ako dlho sa venujete pečeniu?
Milka: Začala som približne pred 5 rokmi.
Barborka: Začala som zastupovať mamu pri pečení zákuskov a tort a potom sme 
sa s Milkou dostali nápad piecť medovníky.
Koľko kusov medovníkov ste napiekli na trhy a aké?
Približne okolo 500 kusov. Pečieme domčeky, stromčeky, 3D gule na stromček, ad-
ventné svietniky a vitrážové ozdoby na stromček.
Pre koho pečiete?
Pre každého, kto má záujem a na akcie, svadby, trhy.

ĽUBKA hAJDUŠKOVá – mydielka
Ľubka, čo ťa inšpirovalo tvoriť a čo vyrábaš?
Inšpirovali ma deti. Jedného dňa sme na internete našli návod a vyrábali sme darčeky. 
Oslovilo ma to, a začala som vyrábať glycerínové mydielka. Vlastne je to základná mydlo-
vá hmota, do ktorej sa pridávajú esenciálne oleje a bylinky, ktorá sa následne vleje do for-
mičiek, a tým získame rôzne tvary ako kvetinky, motýle, autíčka, stromčeky, aj Mikulášov.
Na čo sa mydielka používajú?
Používajú sa na vysušenú pokožku, ekzémy, kožné vyrážky... Sú vhodné aj pre deti.
Pre koho tvoríš?
Začala som s mojimi deťmi, pre rodinu a pre známych, do práce, na svadby, via-
nočné trhy...                                                                                     Dana Klčovská 

Príjemný rozhovor som strávila pri dvoch stánkoch našich Beckovčanov, ktorí taktiež 
prezentovali svoju šikovnosť v podobe ručne vyrobených vianočných dekorácií alebo 
háčkovaných hračiek. Vyzdvihujem kreativitu a dobré nápady účastníkov vianočných 
trhov a oceňujem ich námahu, ktorou robia radosť nie len sebe, ale aj nám ostatným. 
Na moje zvedavé otázky odpovedali Peťo Gába a p. ivana Potočková, ktorí zdieľali 
spoločný stánok a pri ďalšom stánku p. Alica Stehlíková s dcérou Sárou.

Od Peťa Gábu som sa dozvedela, že k tvorbe ho inšpirovala jeho mamina a môžem 
potvrdiť, že servítkovou technikou vyzdobené predmety boli krásne, hlavne špeciálne 
vysušené tekvice. Peťo je mimoriadne nadaný tanečník, ale vidno, že i táto oblasť vý-
roby vianočnej dekorácie mu nie je cudzia. Prezradil mi, že pred Vianocami sám vy-
zdobuje ich dom. S prípravou výrobkov na tohtoročné trhy začal už minulý rok, okrem 
dekorácií ponúkal vianočné oplátky a trubičky, tie farebné boli netradičné, ale zaují-
mavé. Pani Potočková išla s dobou a predstavila svoju tvorbu v podobe háčkovaných 
„mimoňov“ a detských čiapok. Ich výroba je náročná aj časovo, jedna taká hračka 
„mimoňa“ trvá približne päť hodín a dcéra Gabika na okraj poznamenala, že mamina 
sa háčkovaniu venuje veľmi rada a obetuje mu skoro všetok svoj voľný čas.

Usmiate, milé dievčatko pri vedľajšom stánku Sára Stehlíková mi prezradila, že 
všetky ručne vyrobené dekorácie sú dielom jej mamy Alice, ktorá tvorí výlučne 
z prírodných materiálov. Veľmi radi chodia celá rodina do prírody, z ktorej si do-
nesú rôzne materiály a spoločne s deťmi tvoria pri počúvaní krásnych tónov via-
nočných skladieb. Mamina Alica mi prezradila, že v ich rodine sú najobľúbenejším 
obdobím práve Vianoce. Na trhy chodí rada, pretože takéto akcie ľudí spájajú. Za-
ujímalo ma, kde berie inšpiráciu pre svoju tvorbu a kedy začína s prípravou. Aktív-
ne sa pripravuje dva týždne a dobré nápady, či usmernenia dodávajú jej tri deti, 
hlavne najmladší Tobiaško.                                                              Petra Šutovská

Rozhovory na vianočných trhoch
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Slávnostná vernisáž výsta-
vy Umeleckej besedy Slo-
venska v spolupráci s NR 
SR pod názvom Milan Sta-
no – Chvála krajiny a hu-
moru, olejomaľby a grafiky – 
výber z tvorby vo výstavných 
priestoroch na Západnej te-
rase Bratislavského hradu sa 
konala vo štvrtok 19. novem-
bra 2015. Súčasťou vernisá-
že bola aj prezentácia knihy 
Chvála krajiny. Okrem Maj-
stra Milana Stanu sa vernisá-
že zúčastnili moderátor Sta-
nislav Bachleda, kurátor výstavy Ľuboš Jurík, Darina Laščiaková, sólista opery SND Ivan Ožvát, gitaristka 
a speváčka Eva Golovková a iní. Výstava umelca zo susednej obce Kálnica a bývalého žiaka našej zák-
ladnej školy trvala od 20. 11. 2015 do 3. 12. 2015. 

Nedá nám nespomenúť, že aj na tejto výstave na Bratislavskom hrade bol vystavený tiež iný hrad, 
a to náš Beckovský – viď fotku. Je len škoda, že zatiaľ nikomu nenapadlo zakúpiť obrázky majstra 
Stanu aj do majetku obce. Pardon, máme jednu grafiku Beckovského hradu z roku 1974, drevo-
rez pod názvom Krajina s hradom Beckov. Ale v majstrovom ateliéri je ešte ďalších šesť obrázkov 
našej obce a hradu hodných za povšimnutie.                                                                                 DB

číslo 6 - december 2015

„vidím Beckov a napadneš mi zase Ty...“ 

Nájdeme ju na stránke  
https://sketchfab.com/mo-
dels/3bc95daa70cd4ba-
294507fc5b3771a92. 

Za tip z facebooku ďaku-
jeme Marte Mácelovej. Auto-
rom 3D modelu sochy Jána 
Nepomuckého umiestnené-
ho na vstupnej bráne farské-
ho kostola sv. Štefana krá-
ľa v Beckove je Ján Zachar. 
Sochu si môžeme prehliad-
nuť v domácom pohodlí a zo 
všetkých strán. Ján zachar 
je rodený Zvolenčan, histo-
rik, ktorý pracoval v Stredo-
slovenskom múzeu v Banskej 
Bystrici. V Beckove robil vý-
skum v kúrii Dubnických, 
a vtedy urobil aj túto vizuali-
záciu.                                     (b)

Za jedného z regionálnych autorov možno pova-
žovať i Janka Jesenského (30. 12. 1874 – 27. 12. 
1945), ktorý pôsobil v Novom Meste nad Váhom ako 
advokát. Medzi jeho najznámejšie diela patrí román 
Demokrati, ale za povšimnutie stojí i jeho zbierka po-
ézie Verše, s ktorou debutoval až pomerne neskoro 
v roku 1905. Vtedajší súčasníci ho poznali ako bo-
héma či vzdorovitého, náladového fatalistu. V žen-
ských kruhoch získal si ale skôr povesť večného 
cynika a donchuana, ktorý si partnerku nikdy nenáj-
de. Vyplýva to i zo zachovanej korešpondencie s via-
cerými ženami, kde sa na pohľadniciach nachádzajú 
mnohé veršované pozdravy. V mladíckych časoch si 
Jesenský uvedomoval, že v jeho vzťahu s nežnejším 
pohlavím nejde ani tak o lásku ako skôr o hravosť či 
vzplanutie. Príkladom toho je i črta s názvom elen-
ka, v ktorej Jesenský vystupuje ako pán Becko a pod 
týmto pseudonymom sa predstavuje i mladučkej sleč-
ne Elenke.

Na prahu tridsiatky nastáva v ľúbostnom i pracovnom 
živote autora veľká zmena. Začiatkom apríla roku 1904 
sa stáva koncipientom dr. Rudolfa Markoviča v Novom 
Meste nad Váhom. Tu sa spoznáva s kráskou Oľgou 
Kraftovou, ktorá v tom čase bývala s rodičmi v neďale-
kých Kochanovciach. O tom, že cit k nej bol oveľa hlbší 
ako kedykoľvek predtým, vypovedajú i autorove epišto-
lárne vyznania zozbierané v knihe Listy slečne Oľge. 
Táto zbierka zastáva jedinečné miesto v Jesenského 

Baroková socha 
sv. jána nepomuckéhov 3d

tvorbe, nakoľko nikomu predtým ani potom nepísal 
toľko ako jej. Žiaľ, listy Oľgy Kraftovej Jankovi Jesen-
skému sa nezachovali, takže ľúbostný dialóg je tu len 
jednostranný, no napriek tomu veľmi zaujímavý pre vní-
mavého čitateľa i pre literárneho historika. Publikova-
ná korešpondencia zachytáva rozkvet, ale i úpadok ich 
vzťahu. Kým sprvoti adresátku uisťuje o výnimočnosti, 
neskôr priznáva, že jeho city môžu byť pominuteľné, 
že ich nedokáže ponúknuť a že túži predovšetkým po 
žene - kamarátke. Zároveň vyjadruje rozhorčenie nad 
spoločenskými konvenciami i sklamanie z osobnej si-
tuácie, keďže ako koncipient nemá Oľgu ako zabez-
pečiť, a teda ju nemôže nútiť zotrvávať po jeho boku. 
Hoci študoval za advokáta, svojím mladíckym búrlivým 
životom si narobil mnoho dlhov. Rozum teda zvíťazí nad 
citom a Jesenský s Oľgou sa rozchádzajú. O dva roky 
neskôr sa síce oženil s Annou Bottovou, ale na Oľgu 
nikdy úplne nezabudol. Kniha zachytáva tri roky veľkej 
lásky (1904–1907), a to formou epištolárneho romá-
nu, aj keď s nerománovým koncom. 

Cenný je i jeho zaľúbený predvianočný list s dá-
tumom 21. 12. 1904, ktorý bol odoslaný z Nového 
Mesta nad Váhom a v ktorom sa spomína i výlet Janka 
a Oľgy do Beckova.

Úryvok:
„Mnoho ráz som Ti to povedal a napísal, že kaž-

dučké miesto, na ktorom som bol niekedy s Tebou, 
ma akosi rozžiari (sentimentalizmus! Ale neplačem) 

a myslím na Teba, ale vždy tak, ako som bol s Tebou, 
teda vždy v minulosti mi napadneš, že hľa, tu som 
Ťa vídal, tadiaľto Oľa chodila. Touto bránou vchádza-
la. Tuná pri týchto dverách stála, keď sa slivky vari-
li, potom sme šli do záhrady, potom sme fotografie 
prezerali, a vtedy som ja o láske nepovedal ešte ani 
slova, len ma ťahalo čosi povedať. Alebo v jedno ne-
deľné popoludnie, slnce pražilo, bolo okolo štvrtej, 
keď sme pri viniči (na stene vo dvore) stáli, slečna 
Oľga mala bielu blúzu a my niežeby sme boli zostali 
s ňou, ale čertvie, kam sme šli, atď. A keď sa nieke-
dy pri pojednávaní dívam von oknom zo súdu, vidím 
Beckov a napadneš mi Ty, výlet, potom Kochanovce 
a v nich Ty a všade, všade, všade Ty a vždy v minu-
losti – akou si vtedy bývala. A vždy mi napadne, že 
škoda a čertvie, smutno mi je (ten čert nie je pre-
to, aby smútok nebol sladkavým). V prítomnosti si Ťa 
neviem predstaviť, neviem ani Tvoju stranu, kde bý-
vaš, kadiaľ chodíš? A tak minulosť, tá drahá spoloč-
ná minulosť mi vŕta mozgom a srdcom, drahá moja, 
jediná Oľa. Boh daj, aby bola naša aj prítomnosť, aj 
budúcnosť, lebo s Tebou mi je najveselšie a keď už 
tento list píšem, majúc pred sebou Tvoj otvorený list, 
pozdáva sa mi na okamih, že si prítomná, že Ti mô-
žem ruku pohladiť a pozrieť sa na Teba, drahá moja 
Oľa – ale hneď mi zíde na um, že je to fantázia, že si 
ďaleko, že Ťa neuvidím ani zajtra, ani pozajtra.“

Kristína Jurzová

V pondelok 2. novembra 2015 sa konala ver-
nisáž predajnej výstavy našej rodáčky známej ma-
liarky Jany Soukeníkovej pod názvom Ohlédnutí 
v Hoteli U Pramenů, Na Roudné v Plzni. Výsta-
vu otvoril kurátor výstavy Karel Hlavička, hovor-
ca SV ČR – plzenský región. Úvodné slovo mal 
Dr. Tomáš Kůs, hudobné vystúpenie Eva Králová 
a Zdeněk Martínek. Milovníci výtvarného umenia 
mohli v tento jesenný podvečer obdivovať výber 
20 obrazov z rôznych období Soukeníkovej tvor-
by. Výstava potrvá do 3. januára 2016. 

Jana Soukeníková nám prezradila: „Vysta-
vené obrazy – je to akoby uzáver môjho živo-

„ohlédnutí“ jany Soukeníkovej
všade žijÚ Ľudia 

Peter Becko ondrejovič
 18. decembra 2015 o 18,00 h vo výstavnej sie-
ni MsKS prežiarenej vianočným stromčekom sa 
s programom VŠADE ŽIJÚ ĽUDIA predstavia Pre-
meny s vianočnými pesničkami a rozprávaním s ces-
tovateľom Petrom Ondrejovičom. Okrem pesničiek 
skupiny Čechomor, Petra Nováka, vlastných a skla-
dieb ďalších autorov zaznejú i neodmysliteľné kole-
dy. Zaujímavé rozprávanie cestovateľa P. Ondrejovi-
ča doplní premietanie diapozitívov z jeho exotických 
ciest. Vstupné: 1 €.

hS PReMeny

ta v Plzni.“ A kam sa chystá: „Zbalím kufre a pôjdem... 
do Beckova!“                                                                        DB

Milan Stano na Bratislavskom hrade

Ambrovská kúria s Beckovským hradom, olej, 2013
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15. 11. 2015 sa v Best Western Palace Hotel v San Marine konala pro-
fesionálna súťaž federácie IFBB – San Marino Pro. Kategória bodyfitness 
(Figure Pro) bola obsadené špičkovými profesionálnymi pretekárkami nie-
len z nášho kontinentu, ale aj z Nového Zélandu. Úspešná profesionálka 
s beckovskými koreňmi Adela Ondrejovičová nás reprezentovala naozaj 
excelentne. Spomedzi 15 pretekárok zaujala rozhodcov hneď na začiatku 
svojou symetrickou postavou a elegantným pózovaním. Potvrdila, že patrí 
medzi svetovú špičku. S prehľadom vyhrala v kategórii bodyfitness. Víťaz-
stvom v San Maríne si zaistila priamy postup na Figure Olympia 2016 do 
Las Vegas. Tento ďalší vrcholný úspech v Adelinej profesionálnej kariére je 
skutočne zaslúžený. Predchádzala mu  poctivá príprava, disciplína a seba-
zapieranie. Výsledky niekoľkoročného snaženia a spolupráce vo fitnescen-
tre v Trenčíne pod vedením trénera Pavla Jarábka z Beckova sa dostavili 
ešte v amatérskom tábore v podobe zlatých medailí z európskych aj sveto-
vých šampionátov. Teraz Adelka dopĺňa svoju zbierku titulov aj ako kráľovná profesionálok. Každé víťazstvo ju po-
súva ďalej a posilňuje v nej chuť stále sa zlepšovať. Želáme jej naplnenie všetkých snažení aj po 25-tych narodeni-
nách, ktoré teraz oslavuje s originálnym darčekom – profesionálnym zlatom na hrudi.              Ing. D. Jarábková

Hneď prvý decem-
brový deň som dosta-
la tip od nášho prispie-
vateľa P. Hladkého na 
zaujímavého človeka, 
ktorého by bolo dob-
ré predstaviť v Beckov-
ských novinách. Ná-
hodou počúval v Rádiu 
Slovensko reláciu o spi  - 
sovateľke Hanke Se-
kulovej, ako rozpráva-

la o Beckove... Tak som začala pátrať, a s potešením 
som zistila, že to nebolo len rozprávanie o návšteve Bec-
kovského hradu, ale aj o lukostreleckom turnaji a novej 
knižke, ktorá sa zapáčila Adele Banášovej. Vďaka vy-
moženostiam internetu som našla kontakt na hanku 
Sekulovú a mohla som sa opýtať za našich čitateľov.

Pani Hanka, na Beckovskom hrade ste boli prvý-
krát, a hneď na lukostreleckom turnaji za družinu 
z Ivanky  pri Dunaji. Na stránke Ivanskej lukostre-
leckej družiny je čarovný text o celom turnaji, avšak 
rada by som sa aj vás spýtala na dojmy z návštevy 
obce a hradu a aj na to, ako sa vám na turnaji darilo?

Na Beckovskom hrade som bola prvýkrát tento rok 
na jeseň, keď som bola ako súčasť lukostreleckej 
družiny z Ivanky pri Dunaji strieľať na lukostreleckom 
turnaji, ktorý sa konal práve na hrade Beckov. Článok 
napísal k tejto milej akcii náš lukostrelecký „veliteľ” 
Dušan – pozri: http://www.ild.rolnicky.sk/?p=386. 
Na Beckov sme celá „družina” išli v historických kos-
týmoch, čo ešte umocnilo celý zážitok. Atmosféra 
bola vynikajúca, organizácia celého podujatia bola 
viac než výborná. Počasie nám tiež prialo, a tak sme 
prežili spoločne, družne a strelecky celý deň v reál-
nom stredovekom prostredí. Veľmi sa nám všetkým 
páčilo prostredie, bola som milo prekvapená, ako je 
hrad zrekonštruovaný, vrátane kultúrneho zázemia. 
Veľmi radi, ak bude taká možnosť, prídeme opäť na 
Beckov súťažiť, už teraz sa tešíme na ďalšie skvelé 
ročníky.  Po návšteve Beckova som sa tiež rozhodla, 
že si urobíme na jar výlet aj s dcérkou, ktorej ukáže-
me, ako pekne teraz hrad s okolím vyzerá.

Ako vzniklo rozhlasové vysielanie v Rádio Slovensko?
Na jeseň mi vyšla knižka Darujme si zdravie z vlast-

nej záhrady, ktorú ste už objavili. Keďže kniha sa zapá-
čila svojim obsahom a prevedením Adelke Banášovej, 
zobrala si nad knihou „patronát” a okrem iných spoloč-
ných aktivít (oficiálna tlačovka ku knihe, Teleráno Mar-
kíza…), urobila so mnou rozhovor pre rádio Slovensko 
(http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11418/351065).

Knižka samotná ma veľmi zaujala, lebo sama mám 
záhradu, ale menej času na jej obhospodarovanie, 
a tak upútavka v internetovom kníhkupectve Martinus: 
„Prostredníctvom nej sa môžete naučiť, ako napodo-
bením prírodných ekosystémov, pri použití jedlých, lie-
čivých a inak užitočných rastlín vytvoriť z vašej záhrady 
prirodzenú jedlú džungľu s množstvom živočíchov,“ vy-
volala veľa otázok. Môžete nám vysvetliť, čo je „perma-
kultúrna záhrada“ ? Kde ste našli inšpiráciu a koľko ro-
kov sa venujete tomuto spôsobu úpravy záhrady?

Je to jedným slovom UDRŽATEĽNOSŤ. Trvalá udrža-
teľnosť. Už ako samotný názov napovedá z anglického 
slova „permaculture“, čo je skratka pôvodne „perma-
nent agriculture“, čo v preklade znamená permanentné, 
teda stále, samoobnoviteľné, trvalo udržateľné pestova-
nie alebo hospodárenie (agriculture = poľnohospodár-
stvo), neskôr rozšírené na celý životný štýl (culture), teda 
TRVALO UDRŽATEĽNÝ, OBNOVITEĽNÝ ŽIVOT. Laic-
kým pohľadom by sa dalo povedať, že permakultúrna, 
teda udržateľná záhrada, je spôsob pestovania, ktorý je 
udržateľný, teda sa dokáže sám recyklovať – obnovovať 
bez zásadného vonkajšieho zásahu. Keby sme to ešte 

chceli zjednodušiť, tak nám z toho vychádza niečo, čo 
si dokáže žiť svojím životom a z roka na rok sa samé po-
staviť na nohy. A ešte bonus navyše – nakŕmi nás to. Sú-
časťou takejto udržateľnej záhrady (alebo farmy, statku, 
lesa...) sú, samozrejme, ako súčasť udržateľného eko-
systému aj zvieratá. Domestikované a aj tie divé, ktoré 
pritiahol prírodný vzhľad takejto záhrady.  

Inšpiráciou pre vznik týchto záhrad a aj väčších 
priestorov bola, ako inak, sama príroda, ktorá dala 
vznik ucelenému systému, ktorý poznáme pod ná-
zvom „permakultúra“. V takýchto záhradách sa nepo-
užíva žiadna chémia, namiesto udržiavaného sterilné-
ho trávnika je jedlá liečivá lúka (ktorá, mimochodom, 
potrebuje oveľa menej starostlivosti ako trávnik), so 
škodcami sa nebojuje, skôr je snaha navodiť priro-
dzenú rovnováhu, v ktorej si sama príroda s prípad-
nými škodcami poradí. V takejto záhrade to vyzerá 
skôr ako v lese, akurát namiesto štandardných les-
ných stromov sú jedlé, liečivé, či inak úžitkové stro-
my a rastliny. V takejto záhrade sa myslí aj na zvieratá, 
opeľovače a všetkých zvieracích „pomocníkov“. Viac 
a podrobnejších informácií nájdete na mojej stránke 
www.prirodne-zahrady.sk, alebo v už spomínanej kni-
he „Darujme si zdravie z vlastnej záhrady“.

Keď mám odpovedať na otázku, koľko rokov sa venu-
jem prírodným permakultúrnym liečivým záhradám od-
poviem, že jedna vec je ako dlho to takto robím a dru-
há vec je, ako dlho viem, že taký systém vôbec existuje 
a bol popísaný. Sama som totiž veľa vecí robila a ro-
bím intuitívne, k permakultúre ako náuke som sa dosta-
la v roku 2011, kedy som ju začala intenzívne študovať 
a praktikovať.  Dovtedy som všetky tieto veci robila poci-
tovo a až neskôr mi ich podporila aj tá teória. Dnes tieto 
systémy učím aj druhých, pretože v udržateľnosti vidím 
našu budúcnosť a budúcnosť našich detí.  

Pani Hanka, ďakujem 
vám za informácie o in-
špiratívnej knižke a za 
milé slová o našej obci 
a hrade. Príjemné via-
nočné sviatky a veľa zdra-
via, úspechov a všetké- 
ho dobrého želá 

Dana Badžgoňová.
Ďakujem veľmi pekne 

a prajem tiež krásne, po-
hodové (udržateľné) sviat-
ky pokoja. Pretože o tom 
tieto sviatky sú, o zasta-
vení sa... Už teraz sa veľ-
mi teším na všetky ďalšie turnaje na Beckovskom hrade! 

Hanka Sekulová

číslo 6 - december 2015

Zlato pre oslavujúcu adelu ondrejovičovú

Vážení spoluobčania, začalo zimné obdobie 
a s tým spojená starostlivosť o dobré prezimovanie 
divej zveri v katastrálnom území obce Beckov, ktoré 
z väčšiny tvorí poľovnícky revír Beckov, a tento obhos-
podaruje PZ Hurban Beckov. 

Dovoľujem si požiadať občanov našej obce, aby 
sa pri vychádzkach do prírody pohybovali v dostatoč-
ných vzdialenostiach od zveri, túto nedávali do po-
hybu, hlavne na poliach PD, ktoré sú obsiate plodi-
nami. Zver pri nekontrolovateľnom pohybe kopytami 
rozšľapuje stredy zasiatej plodiny, a tým spôsobuje 
škodu. Pri vychádzke so psíkom treba ho mať na vo-
dítku a nenechať ho voľne pohybovať. Toto neplatí 
u psíkov silových rezortov a poľovníckych psíkov, kto-
rým v určitých častiach revíru povolí výcvik poľovníc-
ky hospodár. 

Ďalej by som chcel občanov požiadať, aby si v tom-
to období zabezpečili ohradenie plodín a stromčekov 
v intraviláne obce, aby nedošlo ku škodám spasením 
alebo zhryzom. 

Záverom si dovoľujem v mene výboru PZ Hurban 
Beckov popriať všetkým našim občanom a ich rodi-
nám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý 
nový rok!
P. Hladký, poľovnícky hospodár PZ Hurban Beckov

ZiMadarujme si zdravie aj pekné zážitky - hanka Sekulová
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číslo 6 - december 2015

oPäť PRišiel Mikuláš
Tento rok opäť zväčša tiché námestie pod beckovským bralom ožilo. Vyrástli tu 

stánky, ktoré ponúkali nielen tradičné vianočné dobroty ako oplátky, medovníky či 
zázvorníky, ale i tvorivé výrobky. Boli to adventné venčeky, vianočné ozdoby, sviet-
niky či gule vyrobené z medovníkového cesta. Zaujalo ma i maľovanie na textil, 
dáždniky či poháre. Tiež sme tu mohli vidieť gule opletené drôtom, či háčkované 
čiapky a mnoho ďalších umeleckých výtvorov. Atmosféru dotvárala hudba a vôňa 
vyprážaných placiek, kapustnice či vareného vína. Deti zo základnej školy pod ve-
dením pani učiteľky Mgr. Martiny Striežencovej nám pripravili krátke divadielko. 
Počas neho sa námestie zaplnilo veľkým množstvom detí očakávajúcich príchod 
Mikuláša. Hlasným skandovaním si ho deti privolali. Ten tradične zažal vianočný 
stromček a s láskou si vypočul všetky básničky a pesničky menších i tých väčších 
detí. Spolu s anjelom a čertom rozdal deťom balíčky, ktoré ich s veľkou zvedavos-
ťou museli hneď otvoriť. Pritom im žiarili očká a na tvári hral úprimný úsmev, aký 
majú len deti. Nakoniec sa s nimi rozlúčil pripomínajúc, aby nezabudli poslúchať 
a že o rok príde zas. I keď odišiel, námestie ďalej žilo smiechom detí a rozhovor-
mi ľudí až do samotného večera. Myslím si, že práve na Mikuláša sa v Beckove 
tešia nielen deti, ale i dospelí. Pretože pri dúšku teplého vínka a milých rozhovo-
roch prežijú jeden z tých krajších adventných dní.                                                  RP

Dňa 28. 11. 2015 v sobotu sa už po druhý krát na Trojičnom námestí konalo 
zdobenie adventného maxi venca. 

Pracovníci prevádzky vopred pripravili veniec, ktorý čakal iba na jeho ozdo-
benie. Sobotu, už pred obedom, členovia kultúrnej komisie pripravovali vo-
ňavý punč pre deti i pre dospelých, ktorý je súčasťou predvianočného času. 
Ľudia prichádzali a veniec sa zapĺňal vianočnými ozdobami, ktoré si občania 
priniesli alebo pripravili vlastnoručne.

Námestie rozozvučali vianočné piesne a detský smiech. Členovia kultúrnej 
komisie pripravili pre občanov teplú kapustnicu na zohriatie a pod zub mastný 
chlieb s cibuľou ľudovo nazývaný „šmalec“. Popoludnie sa nieslo stretnutím 
rodiny, priateľov, známych a predvianočnou náladou.

Po zotmení, keď už veniec očaril svojou krásou a výzdobou, sa pomaličky 
spokojní návštevníci pobrali domov.

Vďaka za krásne predvianočné popoludnie patrí Obci Beckov, členom 
kultúrnej komisie za prácu a zorganizovanie, spoločnosti Double Agency 
za sponzorský dar v podobe kapustnice a pekárni Beckov za darovanie 
pečiva.

Veríme, že pri takejto príležitosti zdobenia maxi venca sa občania Beckova 
budú stretávať každoročne aj vo väčšom počte, a tým sa naladia na blížiace sa 
vianočné sviatky.                                                                          

Dana Klčovská

vianoČný konceRT 
Beckovského speváckeho zboru

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa zintenzívňujú prípravy na najkrajšie 
sviatky v roku v každej rodine. Nie je tomu inak ani v hudobnom zoskupení 
medzi členmi Beckovského speváckeho zboru. Aj tento rok nám chcú svojím 
spevom spríjemniť a posilniť sviatočnú atmosféru. Potešia všetkých občanov 
Beckova svojím tradičným vianočným koncertom v 2. sviatok vianočný, na pa-
miatku mučeníka Štefana, dňa 26. decembra 2016 o 14,00 hodine v evan-
jelickom a. v. Chráme Božom. Tešíme sa na spoločné sviatočné chvíle pri po-
čúvaní lahodných melódií v podaní členov Beckovského speváckeho zboru 
pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej.                                       Ing. D. Jarábková

POZVÁNKA

„Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?“

Každý z nás má doma kalendár 
- sú rôzne: farebné, veľké, malé; 
avšak všetky spoľahlivo ukazujú 
deň, ktorý je pre všetky deti výni-
močný: 6. december, Mikuláš.

V našom farskom kostole 
prebiehali prípravy na tento deň 
mimoriadne hekticky. Tiché prípravy, upratovanie, nácvik piesní. Deti, rodičov 
a všetkých veriacich sme pozvali na Mikulášsku sv. omšu, ktorá bola naozaj vý-
nimočná. Kostol sa ozýval detským smiechom, tichým šepkaním o tom, či prí-
de Mikuláš, či príde aj čert, či naozaj donesie pre každého niečo. A on prišiel! 
Vlastne... neprišiel. Anjeli nám Mikuláša niekde zabudli. A to nám verte, že na-
pätie sa dalo krájať. Po telefonáte do neba, z ktorého vysvitlo, že ani oni vlastne 
netušia, kde sa Mikuláš nachádza, bolo potrebné začať pátranie. Deti čakali, 
počítali do 100, kričali... no a že to musí mať aj šťastný koniec – objavil sa Miku-
láš, ktorý zaspal na chóre. Priviezol vozík riadne naložený krásnymi balíčkami, 
anjeli vytiahli nebeský zoznam detí a keďže pán farár potvrdil, že každé z detí zo 
zoznamu poslúchalo, balíčky našli svojich adresátov. 

Ďakujeme všetkým malým účastníkom a rodičom, že nám pomohli privítať 
sv. Mikuláša v našej farnosti.                                                   ...vaši animátori...

„Keď sa tíško zvečerí, pieseň vojde do dverí 
a všetky očká pohladká svojou krásou.
Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám 
a hneď v tvojej stále vážnej tvári, v ktorej úsmev skúpo žiari, 
pieseň čistým striebrom zazvoní!“

Mikuláš vo farskom kostole

Zdobenie adventného venca

Pozývame vás slovami piesne: 

Foto: Ing. J. Štefanec

Foto: Dana Klčovská


