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Príjemné prežitie vianočných
sviatkov plných lásky, porozumenia,
spokojnosti a božieho požehnania.
Do nového roku veľa pevného
zdravia, šťastia, osobných
i pracovných úspechov všetkým
spoluobčanom a rodákom zo srdca praje

Karol Pavlovič, starosta obce
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Písal sa rok 1729, keď už vtedy opustený hrad Beckov zachvátili plame−
ne ničivého požiaru. V diele skazy, začatom požiarom ďalej pokračoval
vytrvalý „zub času“, ktorý postupne hrad zmenil v ruiny. Už niekoľko storočí
tak pútnikov a donedávna i turistov, novodobých návštevníkov hradu, vítali
len mĺkve ruiny – pozostatky majestátnych stavieb a opustené priestory
hradu, z ktorých sa život vytratil už viac ako pred tristo rokmi.

Píše sa rok 2012, keď 19. mája po ukončení významnej etapy rekon−
štrukcie hradu sa otvorili opäť jeho brány širokej verejnosti. Na rozdiel od
predošlých rokov však nie je to len stredoveká architektúra, ktorú môžu
návštevníci hradu obdivovať, ale za bránou hradu stretávajú aj jeho niekdaj−
ších obyvateľov – udatných bojovníkov, zručných majstrov, šikovné gazdi−
né i vtipných zabávačov a umelcov. Títo sa po niekoľko stáročí trvajúcej
„prestávke“ opäť vrátili na hrad, aby novodobým pútnikom pripomenuli jeho
slávnu minulosť, ukázali im čo−to zo svojho bojového umenia, remeselnej
zručnosti a umeleckých kumštov tak, aby každý strávil na hrade príjemné
chvíle a domov si „odniesol“ veľa zaujímavých a pekných zážitkov.

Ako boli občania Beckova informovaní v predchádzajúcich číslach Bec−
kovských novín a mohli sa aj osobne presvedčiť priamo na hrade, 19. mája
2012 bola po dvojročnej prestávke otvorená nová a ako potvrdilo aj neskor−
šie dianie na hrade, v dlhodobej histórii hradu výnimočná sezóna. Jej výni−
močnosť spočíva v tom, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa
s výnimkou pár dní, počas konania slávností, celý rok na hrade nič nedialo,
túto sezónu – t. j. od mája až do novembra, hrad žil čulým životom, plným
pestrých a zaujímavých programov a podujatí. Samozrejme, že za „znovu−
oživením“ hradu je veľké množstvo práce, ktorú pred, i v priebehu sezóny
odviedli viacerí ľudia a tímy. Príspevková organizácia obce Beckovské mu−
zeálne nádvorie a Záujmové združenie Hrad Beckov už od druhej polovice
roka 2011 sa venovali riešeniu konkrétnych otázok zabezpečenia obnovy
prevádzky hradu a programu sezóny 2012. Vecný základ a predpoklady

boli vytvorené úspešným ukončením prvej fázy komplexnej rekonštrukcie
hradného komplexu, ktorá sa realizovala najmä v dolnej časti hradu. Jej
výsledkom bolo okrem rekonštrukcie pôvodných objektov aj vybudovanie
infraštruktúry, hygienických zariadení, priestorov pre interiérové a exteriéro−
vé muzeálne expozície, pódia so zázemím pre účinkujúcich, sedenia pre
divákov i priestorov pre poskytovanie služieb návštevníkom hradu.

Ťažiskovou úlohou bolo najmä personálne zabezpečenie prípravy pre−
vádzky a ďalšieho fungovania hradu. Našťastie sa v potrebnom čase podarilo

sformovať tím v zložení Ing. Vojtěch Záhorský – manažér, Ing. Jaroslav Ma−
tejka – kastelán a pani Iveta Martišová – organizačno−administratívna pracov−
níčka, ktorý v spolupráci s ďalšími dokázal zabezpečiť množstvo náročných
úloh a prác vo veľmi krátkom čase a dotiahol prípravu do úspešného konca.

Otvoreniu hradu a sezóny 2012 predchádzalo nielen zabezpečenie ne−
vyhnutného technického vybavenia a prostriedkov pre jeho prevádzku a
údržbu, ale i potrebná marketingová príprava. Prioritou bolo  zabezpečenie
informovanosti čo najširšej verejnosti o znovuotvorení hradu a o pripravova−
ných aktivitách a programoch počas sezóny, prípadne až do konca roka. S
prihliadnutím na efektívnosť pôsobenia súčasných informačných a propa−
gačných prostriedkov a na veľmi obmedzené finančné zdroje pred spuste−
ním prevádzky hradu bol ako najúčinnejší a najoperatívnejší nástroj pre za−
bezpečenie informovanosti verejnosti a propagácie aktivít na hrade vybraný
internet. Bola vytvorená, postupne vylepšovaná a aktualizovaná web−strán−
ka: www.hrad−beckov.sk, obsahujúca všetky základné informácie o hrade a
o pripravovaných programoch a organizovaných podujatiach. Vo veľmi krát−
kom čase táto stránka vzbudila záujem verejnosti, čo sa prejavilo v jej
návštevnosti, ktorá za prvé štyri mesiace dosiahla takmer tridsať tisíc náv−
števníkov. Bol pripravený program na celú sezónu s podujatiami rôzneho
zamerania. Za ťažiskové boli zvolené programy s historickou tematikou („Život
v stredoveku“, stredoveké hry a pod.) ako aj športovo− zábavné programy
a súťaže najmä pre rodiny s deťmi. V našich podmienkach výnimočným
počinom bolo zavedenie pravidelných programov a pokus o vytvorenie tra−
dície v ich opakovanej návštevnosti. Takýmito programami sa stali piatkové
Letné kino na hradbách a Divadelné nedele.

Výsledkom úsilia všetkých, ktorí sa podieľali na prípravných prácach bolo
nielen úspešné slávnostné znovuotvorenie hradu 19. mája 2012, ale aj ďalšie
dianie na hrade v priebehu celej tohtoročnej sezóny. V interiéroch Muzeálnych

domčekov na Dolnom nádvorí hradu boli inštalované prvé expozície. Na úvod
sezóny si mohli návštevníci hradu pozrieť výstavu historických pohľadníc zo
súkromných zbierok obyvateľov Beckova, ktorú pripravila Mgr. Dana Badžgo−
ňová pod názvom „Beckov hrad – 100 rokov premien“. Počas sezóny boli
inštalované ďalšie expozície, ktoré návštevníkom priblížili Beckov prostredníc−
tvom obrazov s námetom Beckova, fotografií zo súkromnej zbierky beckov−
skej rodáčky Jany Soukeníkovej a výstavy „Minulosť Beckova na propagač−
ných materiáloch obce.“ Dolné nádvorie hradu sa tiež premenilo na „múzeum
pod holým nebom“ s atraktívnymi exponátmi – stredovekými dobývacími za−
riadeniami a zbraňami zo zbrojného arzenálu Bludných rytierov.

To, čo mohli návštevníci na hrade Beckov vidieť a počuť v tomto roku však
bolo oveľa viac, než prehliadky „mĺkvych ruín“ a muzeálnych expozícií spoje−
né s výkladom. Vďaka iniciatíve a vysokému pracovnému nasadeniu mana−
žéra hradu a celého tímu sa podarilo realizovať v priebehu sezóny celý rad
zaujímavých programov a podujatí, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verej−
nosti. Atraktivitu aktivít na hrade potvrdila nielen návštevnosť podujatí, ale aj
spokojnosť prevažnej väčšiny návštevníkov, z ktorých mnohí navštívili hrad
počas sezóny opakovane viac krát, čo v našich podmienkach je dosiaľ zried−
kavý jav. Základom programovej štruktúry boli prirodzene programy a podu−
jatia organizované počas piatkových večerov a víkendových dní. Počas 14
sobôt návštevníci mohli spoznať stredoveký „Život na hrade“, obdivovať súbo−
je stredovekých bojovníkov, zručnosť majstrov starých remesiel, ochutnať
tradičné jedlá stredovekej kuchyne, mali možnosť sa od starých majstrov aj
čo−to naučiť, alebo si zasúťažiť. Na začiatok prázdninovej sezóny „Dni Cyrila a
Metoda“ na hrade pripomenuli návštevníkom významné udalosti našich dáv−
nych dejín a priblížili život našich predkov za čias Veľkej Moravy. Druhý júlový
víkend sa opäť „bojovalo“ na hrade i pod hradom počas „Beckovských sláv−
ností“. V lete sa veľkému záujmu sa tešili  letné nočné prehliadky hradu s
fakľami pri ktorých „tiekla krv“ nočných bojovníkov i tých, ktorí padli do rúk
stredovekej „spravodlivosti“. Programovou novinkou v slovenských podmien−
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kach bolo piatkové „Letné kino“ na hradbách, ktoré uviedlo 16 filmových
predstavení. Napriek záujmu o večerné a nočné podujatia v letných mesia−
coch na hrade je významným obmedzujúcim faktorom rastu návštevnosti
absencia verejnej dopravy v neskorších večerných, alebo nočných hodinách
medzi Beckovom a okolitými mestami, alebo obcami. Mimoriadna pozornosť
pri tvorbe programov sa venovala deťom a rodinám s deťmi. Bohatý program

pre deti najskôr pripravil v júni „Becko deťom“. Deťom patrili aj „Divadelné
nedele“. Väčšinu z 28 predstavení tvorili inscenácie bábkových divadiel a
divadiel pre deti. Deti, aj dospelí sa mohli niečo podučiť a vyskúšať si aj svoje
umelecké schopnosti v „Tvorivých ateliéroch“. Koniec prázdnin však na Hra−
de Beckov vôbec neznamenal koniec programov pre deti. Bohatý program
pripravil „Becko deťom“ aj v sobotu 1. septembra. Ďalšie septembrové víken−
dy patrili tiež deťom. Zabavili sa pri „Jablko párty“ a skutočným jesenným
„hitom“ sa pre viac ako 300 rodín stala 28. septembra „Tekvicová párty“. Pod
šikovnými rukami rodičov i detí sa 2 tony tekvíc premenilo na hlavy s najfan−
tastickejšími svietiacimi tvárami, ktoré po zotmení tajomne zažiarili v mystickej
atmosfére stredovekého hradu. V októbri si mohli deti vyskúšať svoju šikov−
nosť v „Púšťaní šarkanov na hrade“. Premiéru mal aj 1. ročník súťaže v
tradičnej lukostreľbe o Pohár vojvodu Ctibora, ktorý sa konal 6. októbra. Svoje
umenie a presné oko predviedlo viac ako 30 súťažiacich z Českej republiky a
zo Slovenska v dobových kostýmoch na 18 stanovištiach na rôznych miestach
areálu hradu. Zápolenie „stredovekých“ lukostrelcov si prišlo pozrieť na 700
návštevníkov. Prvými hudobnými podujatiami tohtoročnej sezóny boli koncer−
ty Pink Floyd Revival 26. augusta a 15. septembra Hard Rock Revival. Fanú−
šikovia týchto žánrov si mohli vychutnať skvelé výkony hudobníkov na pódiu
s impozantnou kulisou nádvoria a hradieb. Záverečnými „chuťovkami“ sezóny
boli Hradné zabíjačky 20. októbra a 10. novembra s ochutnávkou zabíjačko−
vých špecialít a pravej Bošáckej pálenky, ktoré sa stretli s mimoriadnym
záujmom turistickej verejnosti.

Stručná rekapitulácia bohatého a pestrého programu pripraveného a re−
alizovaného pre návštevníkov hradu v sezóne 2012 dokumentuje mimoriad−
ne úsilie riadiacich a realizačných tímov o zvýšenie atraktivity a významu
hradu Beckov v sfére slovenského i medzinárodného turistického ruchu.
Výsledkom je viac než 53 000 návštevníkov hradu v sezóne 2012, čo je
takmer dvojnásobok oproti počtu návštevníkov pred začatím rekonštrukcie
v roku 2009. Zabezpečenie vyššej návštevnosti je nevyhnutným predpokla−

dom tvorby dostatočných zdrojov pre fungovanie prevádzky, nevyhnutnú
údržbu a prípadne i ďalšie rekonštrukcie a obnovy objektov hradu.

Popri zabezpečovaní prevádzky hradu a realizácii podujatí sa však i v
priebehu sezóny pracovalo na zveľaďovaní areálu hradu a realizovali sa i
rekonštrukčné práce na niektorých objektoch. V roku 2012 sa podarilo zís−
kať finančné zdroje v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR
„Obnova a konzervácia torzálnej architektúry s účasťou pracovníkov v evi−
dencii nezamestnaných.“ S využitím týchto prostriedkov sa od mája do
októbra zrealizovali čistiace práce, terénne úpravy a úpravy komunikácií v
areáli hradu, pamiatkový a archeologický výskum, vyčistila sa kamenná
cisterna na hornom nádvorí a urobila sa nová drevená podlaha horného
nádvoria, opravovalo sa špárovanie stien, realizované v minulosti s využitím
nevhodných materiálov a bola položená drevená podlaha v hradnej kaplnke.
Významným prínosom uskutočneného archeologického prieskumu bolo od−
krytie zvyškov pôvodnej vstupnej brány z dolného nádvoria na horný hrad,
vybavenej v minulosti padacím mostom. Ďalšie práce smerovali k spríjemne−
niu a predĺženiu pobytu turistov na hrade vytvorením podmienok pre od−
dych, zabezpečením potrebného občerstvenia a predaja suvenírov.

Samozrejme, že žiadne nové aktivity sa nevyhnú „detským chorobám“.
Niektoré sa podarilo „vyliečiť za pochodu“, niektorých „liečenie“ vyžaduje dlhší
čas a často i ďalšie investície. Stále je čo vylepšovať a zdokonaľovať. Prioritou
je ďalšie zlepšovanie podmienok pre pobyt návštevníkov podujatí na hrade,
najmä v prípade výskytu nepriaznivého počasia a poskytovanie ďalších služieb.
Nevyhnutná je príprava a výroba informačných a propagačných materiálov v
potrebnej štruktúre, inovácia a aktualizácia web− stránky hradu. Rok 2012 síce
ešte neskončil, ale v súčasnosti sa už pracuje na príprave sezóny 2013. Pri
rozhodovaní a hľadaní riešení sa však už dá čerpať z nadobudnutých skúse−
ností i z poučení pri riešení problémov v tomto roku. Jasným cieľom je, aby
vybavenie hradu, podmienky a ponuka programov a služieb pre návštevníkov
boli ešte na vyššej úrovni ako v roku 2012, aby sa hrad aj naďalej tešil záujmu
turistov, a aby všetci odchádzali z neho spokojní a plní pekných zážitkov.

Za vykonanú činnosť v roku 2012 na hrade Beckov patrí poďakovanie
všetkým, ktorí sa pričinili svojím umom, úsilím obetavou prácou i podporou o
jeho úspešné „oživenie“ a o spokojnosť a pekné zážitky všetkých, ktorí ho
navštívili. Hradu a všetkým, ktorí sa oň starali i všetkým jeho priaznivcom
patrí želanie pokojných a krásnych Vianoc a úspešného roku 2013.

Ing. Jozef Pamětický

Na slovíčko, pán starosta
Privítali sme Mikuláša, advent je v plnom prúde

a čas Vianoc je každým dňom bližšie. Pán staros−
ta, užili ste si Mikuláša so svojimi vnučkami?

Tak ako po iné roky i v tomto sme spolu s našimi
vnučkami privítali Mikuláša. V Beckove sa im Mikuláš s
anjelom a čertom veľmi páčil, ale veľkú radosť mali z
toho, že boli obdarované balíčkami, ktoré obsahovali
rôzne sladké dobroty. Bolo im však ľúto, že nemohli
predviesť svoje pripravené básničky a pesničky Miku−
lášovi, ktoré sme si vypočuli v rodine, za čo boli obda−
rované a pochválené.

Určite aj Vám prinášajú darčeky pod stromčekom radosť. Môžete
nám prezradiť, aký darček očakávate tento rok?

Od útleho veku sme boli doma v rodine vedení k skromnosti, a preto
žiadne veľké darčeky neočakávam. Najkrajším darčekom bude pre mňa
pokojná a ničím nerušená sviatočná atmosféra umocnená čarom Vianoc,
rozžiareným stromčekom a pokoj v duši pre moju rodinu, blízkych, priateľov
i známych, ale i všetkých ľudí dobrej vôle. Samozrejme, že sa snažím
obdarovať, ale poteší ma, keď som obdarovaný hocijakou maličkosťou.

V tomto čísle BN spomíname na Vianoce nášho detstva, určite aj
Vy sa rozcitliviete pri tejto spomienke. Ako to bolo?

Vianoce môjho detstva sú niečím, na čo veľmi rád spomínam, mali neopa−
kovateľné čaro, veľký živý, bohato vyzdobený stromček z prírodných mate−
riálov, štedrovečerná tradícia, neopakovateľná cesta zasneženou horou na
polnočnú omšu s ďalšími piatimi súrodencami a rodičmi a mnohé ďalšie
zážitky, ktoré vo mne zanechali výraznú stopu . Spomienky na Vianoce
môjho detstva prinášajú pokoj do môjho vnútra.

Ako budete tráviť tohtoročné Vianoce?
Vianoce sú sviatkami rodiny, a preto by som bol veľmi rád, aby sme sa

mohli stretnúť všetci pri štedrovečernom stole, čo však tohto roku nie je
možné. Určite sa však celá rodina stretne počas sviatkov alebo medzi nimi.
Tak ako mnoho iných i ja budem tráviť tohtoročné Vianoce v Beckove so
svojou rodinou a vnučkami. Budem sa snažiť využiť tento čas hlavne na
oddych a načerpanie nových síl.

Aj touto cestou prajem všetkým šťastné a veselé prežitie Vianočných
sviatkov a do Nového roku len všetko dobré. Karol Pavlovič, starosta obce.

Pán starosta, v mene RR BN ako aj zamestnancov obecného úradu
Vám želáme veľa zdravia a spokojnosti, ako aj oddychu počas vianočných
sviatkov a v novom roku veľa síl do ďalšej práce pri spravovaní našej obce!
Zhovárala sa                           Dana Badžgoňová, šéfredaktorka BN
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Vážený pán starosta,
počas rekonštrukcie hradu Beckov a jeho okolia

som niekoľkokrát zachytil pochybovačné, až kritic−
ké poznámky týkajúce sa priebehu rekonštrukcie.

Cez letné prázdniny som sa vybral s vnukom
na prechádzku k uvedenému hradu. Bol som milo
prekvapený atmosférou, ktorá tam vládla. Ústreto−
vá pokladníčka nás upozornila, že prehliadka hra−
du so sprievodkyňou sa práve začala.

Po príchode na nádvorie sme sa na chvíľu stali
divákmi bábkového predstavenia, ktoré sledovali
mamičky s deťmi. Počas výstupu na hrad sme sa
stretli s bohatou ponukou občerstvenia priamo v
priestoroch hradu, s príjemným posedením, pri kto−
rom je možnosť zamyslenia sa nad históriou tohto
miesta. Po pár metroch sme naďabili na dievčinu
v dobovom oblečení, ktorá ponúkala možnosť vy−
skúšať si streľbu z luku na terč. Sprievodkyňa v
priestoroch bývalej kaplnky zaujala návštevníkov
kvalifikovaným výkladom o histórii hradu. Trvalý
dojem zanechali v nás všetci pracovníci, ktorí na
hrade dokázali vytvoriť neopakovateľnú historickú
atmosféru, ktorou oživili tento majestátny hrad.
Odmenou pre nich je určite veľký záujem návštev−
níkov, najmä zo zahraničia, ktorí sa prehliadky hra−
du zúčastnili. Celková atmosféra z prehliadky už
opraveného hradu, podhradia − námestia v nás
zanechala dlhodobo dobrý pocit.

Po pár týždňoch som opätovne navštívil s rodi−
nou tento hrad už aj zo zvedavosti, či tu aj naďalej
vládne takáto atmosféra.

Na hrade nás čakalo prekvapenie v podobe
zabíjačky spojenej s kultúrnym programom. Náv−
števníci si pochutili na špecialitách, ktoré priamo
na hrade pripravovali zruční mäsiari. Sprievodco−
via v dobových kostýmoch ochotne oboznamovali
všetkých s históriou hradu. Boli sme prekvapení
vysokou návštevnosťou napriek tomu, že už bol
november.

Treba Vám iba želať, pán starosta, aby Vašu
iniciatívu pri záchrane kultúrnej pamiatky, akou je
hrad Beckov a ktorú sa snažíte zatraktívniť rôzny−
mi akciami pre širokú verejnosť, prevzali aj ostatní
starostovia, ktorí majú v obci hrad.

Touto formou by som sa chcel poďakovať Vám
a celému realizačnému kolektívu, ktorí sa na tejto
rekonštrukcii a zviditeľnení hradu podieľali a po−
dieľajú, za nezabudnuteľné chvíle strávené na tomto
hrade.

Na záver si dovolím niekoľko poznámok, o kto−
rých som presvedčený, že by ich realizáciu ocenili
aj ostatní návštevníci:

− Vytvoriť na hrade izbu majiteľa hradu Stibora
zo Stiboríc s jeho portrétom a písomnou zmienkou
o jeho zásluhách a osobnej oddanosti kráľovi Žig−
mundovi, prípadne vysvetliť legendu o jeho živote
a smrti, ktorá sa odlišovala od jeho života.

− Sakrálne miesto (kaplnku), ktorá už teraz vy−
voláva pocit duchovna a pokory, dať do náležité−
ho stavu – doplniť sakrálnymi artefaktmi.

− V areáli hradu inštalovať sochu Stibora, a tým
zvýrazniť jeho majestátnosť v tomto priestore.

− Bolo by vhodné upozorniť návštevníkov na
možnosť fotografovania hradu z miesta nad „ma−
lým skanzenom“. Z tohto miesta sa naskytne uni−
kátny pohľad na hrad.

Vyslovujem Vám poďakovanie a želám úspe−
chy pri ďalšom oživovaní krásy hradu Beckov.

S pozdravom Ing. Jaroslav Mišura
Piešťany, 16.11.2012

Zrúcanina za tri eurá, nič viac nečakajte,
Zrúcanina za tri eurá, nič viac nečakajte,
napísali o Beckovskom hrade Hospodár−

ske noviny 2.11.2012 v článku Cudzinec na
našej pamiatke? Stratený v preklade. Nielen o
ňom. Redaktorka (apn, gri, hum) a fotograf
HN Pavol Funtál sa vybrali na cestu po slo−
venských pamiatkach akože rakúski turisti a
chceli vedieť, aké služby dostanú na konci
októbra. Svoju spokojnosť vyjadrili známkou.
Bratislavský hrad ohodnotili známkou 4, Mú−
zeum slovenskej dediny v
Martine – 1; zrúcaninu hra−
du Beckov – 3; Antické
múzeum Gerulata – 3. Pod−
netom k tejto návšteve bolo
vraj zaradenie Slovenska v
najprestížnejšom bedekri
Lonely Planet do prvej de−
siatky miest, ktoré treba v
roku 2013 vidieť.

Čo bolo predmetom ich
hodnotenia? Zisťovali, ako
sú pamiatky pripravené na
zahraničných turistov – v
tomto prípade hovoriacich
po nemecky. V Beckove
zistili nasledujúce negatíva.
Pokladníčka nevie po ne−
mecky; poskytla im veľmi
stručný text v nemčine, v
ktorom boli o hrade len
základné informácie; sprie−
vodkyňa chýbala; v bare
bolo zatvorené, občerstve−
nie sa na konci októbra už
nepodávalo.

V predajni suvenírov
prebehla konverzácia „len“ v angličtine. Zhod−
notenie návštevy hradu: „za tri eurá papier
do ruky, to nie je veľa.“ Cukráreň v podhradí
bola v týždni zatvorená, tak išli do regionál−
neho múzea – pani im poskytla aký taký vý−
klad v nemčine, ale nevedela odpovedať na
zložitejšie otázky. Záver: „No, byť skutočným
cudzincom, neviem, či by som priateľom ne−
odporúčala, že ak chcú vidieť Beckov, stačí
aj ten letmý pohľad z diaľnice.“

Aké boli pozitíva? Značenie ciest ohodno−
tila redaktorka ako dobré, do obce aj na hrad
trafili; ušla aj tabuľa so základnými informá−
ciami v štyroch jazykoch. „Krásny výhľad,
zaujímavá atmosféra zrúcaniny, no to je všet−
ko.“ Prejavom pochopenia je veta: „Verím, že
po sezóne sa tu kvôli pár jednotlivcom sprie−
vodcu neoplatí držať, no možno by sa to mohlo
odraziť na nižšom vstupnom. Alebo by aspoň
mali dať do prevádzky audio sprievodcu.“

Takto teda vidia Beckovský hrad. Alebo:
takto ho niekto chce vidieť.

Možno pre toho, kto situáciu okolo Bec−
kovského hradu v súvislosti s jeho rekon−
štrukciou pozná trochu lepšie, tento článok
vyznel ako výsmech všetkých doterajších
snažení. Hrad bol otvorený po dvojročnej re−
konštrukcii od polovice mája t.r., a hneď pri−
rodzene zaujal svoje miesto v oblasti cestov−
ného ruchu. Cieľom nebolo pokračovať v tom,
čo sa na hrade dialo, ako sa hrad prezento−
val verejnosti pred rokom 2010. Hľadali sa
nové cesty, ako urobiť z Beckovského hradu
jedinečné miesto. Zámerom bolo poskytnúť
návštevníkovi podnety, zážitky a pocity, kto−
ré organicky patria práve k tomuto miestu.

Na Beckovskom hrade ide o originalitu. Na
hrade prakticky počas celej sezóny vládla živá
atmosféra stredoveku v duchu “...príďte sa
nadýchnuť, tu prítomnosť dýcha minulosťou...“.
Na Beckovský hrad sa turisti, ba aj celé rodi−
ny opätovne vracali, trávili tu víkendy. Robili
tak dobrovoľne, čo znamená, že im hrad po−
núkal alebo tu nachádzali niečo, čo ich zaují−
malo a čo sa páčilo práve im. Neprichádzali
kvôli pokladníčkam, ani sprievodkyniam, aj keď

ich práca je dôležitá. Magnetom boli progra−
my, podujatia, divadelné predstavenia, súťa−
že, turnaje − living history, teda „živá história“,
ktorú mohli vidieť a zažiť v jedinečnom prostredí
a mystickej atmosfére hradu.

Všetci, ktorí sa o hrad starajú, alebo na
ňom prežili príjemné chvíle sa určite nenechajú
znechutiť. Netreba sa preto trápiť jednostran−
ným „hodnotením“ našej najväčšej pamiatky
vyfabrikovaným na objednávku pre HN. A keď
si niekto myslí, že stačí pohľad na hrad z diaľ−
nice, tak nech do Beckova nejde. Neuvidí,
nezažije a neochutná ale nič z toho, čo videli,
zažili a mali možnosť ochutnať tí, čo tento rok
hrad navštívili a ďalší, ktorí ho určite navštívia
aj v roku 2013 – a bude si z čoho vyberať.

Buďme vďační našim predkom za krásny
hrad, ktorý postavili aj tým, ktorí sa starajú o
jeho obnovu, a tým aj a o jeho uchovanie pre
budúce generácie. Na záver len pár faktov,
ktoré, dovolím si povedať, nespochybniteľne
svedčia o úspešnosti fungovania a aktivít na
Beckovskom hrade: od 19.5.2012 do
4.12.2012 bolo na hrade 66 podujatí pre ve−
rejnosť, z toho 28 divadelných inscenácií pre
deti, 16 filmových predstavení, 14 víkendov
„Život na hrade, “ lukostrelecký turnaj a via−
cero pôvodných programov a podujatí. Bliž−
šie informácie, alebo zaujímavé zábery z pod−
ujatí si každý, kto má záujem, môže pozrieť
na www.hrad−beckov.sk a na facebook−u. V
sezóne 2012 hrad a podujatia navštívilo cca
53.300 návštevníkov, čo je skoro 2–krát viac
oproti roku 2009, kedy prišlo na hrad 27.900
návštevníkov.

Príspevková organizácia
Beckovské muzeálne nádvorie
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ČO JE GOOGLE STREET VIEW?
Ide o jednu z najpopulárnejších funkcií Máp Google, ktorá ponúka

360−stupňový panoramatický pohľad na ulice. Je zdrojom informácií,
umožňuje používateľom internetu prezrieť si časti vybraných miest či
dedín a ich okolitých oblastí na úrovni ulíc. Táto sekcia bola prvýkrát
spustená v roku 2007, pričom k dispozícii bolo spočiatku len päť
miest v USA. Postupne sa rozšírila do ďalších viac ako štyridsiatich
krajín. Od konca októbra je sprístupnená aj značná časť nášho úze−
mia. Slovensko je pritom len 15. európskou krajinou, v ktorej bola
pomocou Street View technológie nasnímaná takmer celá oblasť.
Služba nie je dostupná napríklad v Maďarsku, Rakúsku či Nemecku.
Vďaka nej môžete preskúmať svetové pamiatky, prezrieť si prírodné
scenérie, naplánovať si výlet, zorientovať sa v lokalite či spoznať ne−
poznané. Dokonca teraz môžete takýmto spôsobom vidieť aj prales v
Amazonke a, samozrejme, už aj Beckov. Väčšina turistov hľadá úda−
je hlavne online, preto firmy či obce, pôsobiace v oblasti cestovného
ruchu, majú ďalšiu príležitosť, ako dať o sebe vedieť svetu a bezplat−
ne prilákať turistov.

POKRYTIE SLOVENSKA
Autá služby Google Street View začali fotiť Slovensko dňa 11.

apríla 2012. V pláne bolo zdokumentovať len devätnásť dôležitých
historických a kultúrnych miest (s počtom obyvateľov nad 50−tisíc).
Pre obrovský záujem verejnosti a miestnych samospráv sa rozhodol
Google projekt výrazne rozšíriť. Autá, mapujúce srdce Európy, u nás
najazdili vyše 40−tisíc kilometrov, čo je viac ako dĺžka samotného
rovníka. Street View zachytil ulice všetkých väčších i menších miest,
ba aj niektorých osád a takmer všetky významnejšie cesty. Nevy−
hnutnosťou bolo snímanie okolia verejne dostupných priestranstiev
našich národných parkov či slovenských jazier a vodných nádrží. V
budúcnosti sa nevylučuje ani fotenie Slovenska prostredníctvom Trek−
kera – špeciálneho batoha s 360−stupňovým fotoaparátom, statívom
a batériou. Sprístupniť by sa tak mohli turistické trasy našich veľhôr,
ale aj unikátne krásy jaskýň. Samozrejme, pri fotografovaní sa obja−
vili aj viaceré slovenské anomálie, ktoré zobrazujú bežný život. Zber
záberov prebiehal dlhodobejšie a vedel o ňom málokto. Nie je teda
ničím výnimočným, že v programe objavíte ľudí rôznych vrstiev –
bezdomovci v kontajneri, polonahé deti z východu, robotníkov s pi−
večkom počas obedňajšej siesty a mnohé iné.

PANORAMATICKÝ BECKOV
Projekt sa zameriaval predovšetkým na tie najznámejšie lokality,

a tak boli obce poväčšine zvečnené len od hlavnej cesty. Preto fakt,
že Beckov bol nasnímaný detailnejšie, je potešujúci. Špeciálne Steet
View auto ste v dedine mohli stretnúť v máji. Po kliknutí na mapu
Beckova sa panoramaticky môžete prejsť pozdĺž celej hlavnej cesty
smerom k hradu s odbočkou k parku alebo Ulicou pod hôrkou sme−
rom do tzv. Matiášky. Okrem toho je k dispozícii aj oblasť od Zelenej
ulice smerom k ihrisku takmer až po odpočívadlo, samozrejme, aj
okolie tzv. bariny. Z obrázkov vyplýva, že najviac to žilo pred v oblasti
hlavnej cesty a zrekonštruovaného námestíčka či v škole. Našťastie,
tu nepobehovali žiadne polonahé deti, ale len školáci, ktorí poctivo
brigádovali v školskom areáli. Hrad však Street View panoramaticky
zachytil len z exteriéru. Možnosť vidieť interiér našej dominanty nájdete
na web stránke hradu Beckov pod ikonou Virtuálna prehliadka. Pri
skúmaní panoramatického Beckova sme neobjavili nič zvláštne, aj
keď pri detailnejšom prezeraní by sa niečo možno objavilo. Ak ste sa
našli na fotke a nechcete tam byť, prečítajte si nasledovné pokyny.

OTVORENIE SLUŽBY STREET VIEW
Do prehliadača zadáte stránku www.google.sk, v hornej lište zvolí−

te možnosť mapy, napíšete hľadaný výraz (napr. Beckov) a potiahnete
žltého panáčika na mapu. Ak je Street View v danej oblasti aktívny,
ulice zmodrejú. Pohybujete sa pomocou klávesnice či myši. Takto je
možné prehliadať si fotografie v rôznych veľkostiach, v ľubovoľnom
smere a z rôznych uhlov. Čiary, ktoré sú zobrazované pozdĺž ulíc,

ukazujú smer ulice. Získané fotografie v Street View boli ešte pred
online zverejnením upravené softvérom. Tváre ľudí a ŠPZ áut boli
rozmazané, aby sa nedali identifikovať, čím sa chránilo súkromie uží−
vateľov. Ak ste sa ale na niektorej snímke našli bez rozmazanej tváre,
či sa z nej chcete úplne nechať odstrániť, máte nárok o to Google
dodatočne požiadať. Firma môže na prosbu používateľa z fotky do
niekoľkých hodín vymazať jednotlivca či jeho dieťa, auto a dokonca aj
celý dom. Požiadať o to môžete priamo na stránke Google Máp pri
zapnutom Street View. V ľavom dolnom rohu kliknite na odkaz „Nahlá−
siť problém“ a následne vyberte dôvod, prečo snímku nahlasujete.
Keď Google začierni snímku, znamená to, že sa spracováva.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA HRADU
Bola spustená od konca mája. Nebola zrealizovaná prostredníc−

tvom mapovania Google Street View v našej obci, ale jej autorom je
Mgr. Igor Socha z občianskeho združenia Virtuálny sprievodca. Dô−
vod jej realizácie komentoval manažér Vojtěch Záhorský nasledov−
ne: „Virtuálnu prehliadku hradu sme sa rozhodli urobiť pre návštevní−
kov ako ochutnávku toho, čo ich čaká. Zároveň aj preto, aby sme
premeny rekonštrukcie hradu jednoducho zdokumentovali. Ďalšiu
virtuálnu prehliadku plánujeme uskutočniť pred treťou sezónou. Už
teraz je hotová podlaha v kaplnke, budúci rok sa budú dorábať vitrá−
že. Pri vstupe na horný hrad sa odkryli zvyšky brány s padacím mos−
tom. Všetky tieto zmeny najlepšie zdokumentujeme práve virtuálnou
prehliadkou.“ Ak si otvoríte web hradu, objavíte niekoľko záchytných

stanovíšť: strážna veža (nachádza sa v nej pokladňa), vstupná brána
– dolné nádvorie, zrekonštruované dolné nádvorie, delová bašta,
kaplnka a celkový pohľad na hrad. Vďaka funkcii priblíženie si v
rámci kaplnky môžete pozrieť aj pozostatky malieb. Ak teda nemáte k
dispozícii rebrík, táto aplikácia vám pomôže detailnejšie preskúmať
zvyšky stredovekej majestátnosti – hrad s vežičkou vo vnútornom
ostení neskorogotického okna. Hrad nie je kompletne virtuálne zdo−
kumentovaný, turisti tak môžu prísť a sami prebádať zvyšok.

Cestovný ruch patrí k odvetviam, ktoré internet zmenil vo veľkej
miere. Len tri percentá turistov sa spoliehajú na klasické zdroje ako
katalógy a až 88 percent návštevníkov Slovenska pred svojou ces−
tou zháňa informácie na internete. Prostredníctvom vyhľadávačov si
prezerajú údaje o kvalite hotelov, menu v reštauráciách, kultúrne
pamiatky, informácie k pracovným cestám, doprave či zájazdové
balíčky. Prezentácia vďaka internetu (napr. webová stránka) je kľúčo−
vou súčasťou úspechu. Street View je bezplatná aplikácia a na svo−
jom webe ju smú používať nielen firmy, ale aj miestne médiá. Takým−
to spôsobom sa propagujú tipy na výlet, ukazuje cesta k nim a láka
klientela. Ide teda o naplnenie rozvoja cestovného ruchu v regióne.
Beckov a hrad majú svoje web stránky dobre prepracované, čo je
základom úspechu. Treba si však uvedomiť, že jedna vec je niečo
vidieť prostredníctvom internetu, filmu či fotografie, no vidieť to naživo
je na nezaplatenie. A naša obec má čo ponúknuť.

Kristína Jurzová

Google Street View v Beckove
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Naši občania mali možnosť 1. a 4. novembra vidieť na DVOJKE film o
Beckove, ktorý natočil bývalý Beckovčan, ak tak môžeme povedať, Stani−
slav Štefánik.

Pán Štefánik, ako Beckovčanku ma potešilo, že sa našiel človek, ktorý
vyjadril svoj vzťah k našej obci práve takýmto spôsobom. Film je kvalitný,
urobený tak, aby pritiahol pozornosť domáceho i cudzieho diváka a informo−
val potenciálneho návštevníka. Predstavitelia obce a hradu, ale aj Becko,
vedúca speváckeho zboru, ochranca prírody, predstavitelia cirkví – to sú
ľudia, ktorí o obci majú čo povedať a ktorí, každý vo svojej oblasti, pre obec
už niečo urobili a stále robia. Ale poďme po poriadku:

Ako ste prišli na myšlienku natočiť práve takýto dokument o Beckove?
Napriek tomu, že som v Beckove býval iba desať rokov, prirástol mi k

srdcu na celý život. Vlastne nie napriek tomu, ale práve preto, že to bolo
prvých desať rokov môjho života. Detstvo je totiž v živote každého človeka
rozhodujúcim obdobím, v ktorom sa formuje vzťah k prostrediu a ľuďom
okolo. Keďže väčšinu svojej pracovnej kariéry som sa venoval športovej
žurnalistike a dokumentaristike, nemal som v rámci svojho profesionálneho
zamerania možnosť stvárniť takú tému ako je pohľad na rodnú obec a život
v nej. Myšlienka pustiť sa do nakrútenia tohto dokumentu na „vlastnú päsť“
mi skrsla v hlave počas dovolenky v lete 2011. Prežil som ju v rodnej obci
mojich rodičov, v Krásnej Vsi neďaleko Bánoviec nad Bebravou a dostala sa
mi do rúk profesionálna kamera. Tak som si najskôr skúsil nakrútiť niečo len
tak pre seba, a nakoniec z toho vznikol dokument Krásna Ves − perla
Podhoria, ktorý vlani odvysielala Slovenská televízia. Ešte stále počas tej
istej dovolenky, keď už som mal rozrobený spomínaný film, som si povedal:
ako by to bolo, keby som sa nepokúsil aj o dokumentárne stvárnenie svojej
rodnej obce? Veď som jej to vnútorne dlžný za to, čo mi dalo tých nádher−
ných a nezabudnuteľných desať rokov môjho života. A tak som sa s vervou
pustil aj do tejto, pre mňa nesmierne citovo príťažlivej, témy. Od prvého
záberu až po konečnú podobu filmu to trvalo viac ako rok najmä preto, že
som čakal na dokončenie rekonštrukcie hradu a jeho slávnostné znovuo−
tvorenie v máji 2012. Ako na potvoru, práve v deň, keď sa opravený hrad
otvoril pre verejnosť, som bol na pozvanie Medzinárodnej hokejovej federá−
cie konzultantom Hokejovej siene slávy IIHF na MS v hokeji v Helsinkách.
No, ako na potvoru, nie je vhodný výraz, pretože som bol takto svedkom
nečakaného strieborného úspechu nášho hokeja ... Chcel som len povedať,
že som sa musel postarať inak o to, aby vo filme nechýbali zábery z tejto
beckovskej slávnosti. Obrátil som sa preto na Televíziu Trenčín a Trenčian−
sku internetovú televíziu a požiadal ich o zábery. Ale aj potom som cítil, že mi
ešte niečo chýba. Vlastne, od začiatku mi neschodila z hlavy myšlienka, že
potrebujem pohľad na hrad a obec z vtáčej perspektívy. Existovali síce
niekde letecké zábery, ale lietadlo s kamerou sa nedokáže tak priblížiť k
objektu, aby objektív mohol zachytiť detaily. Preto som hľadal kameramanov,
ktorí sú vybavení potrebnou technikou a nakoniec som ich našiel. Kameran
Jopy Hečko spolu s pilotom Martinom Oherom nakrútili skvelé zábery po−
mocou tzv. helicamu (skratka zo slov helikoptéra+kamera). Nejde o skutoč−
nú veľkú helikoptéru s pilotom a kameramanom sediacim v stroji, ale, zjed−
nodušene povedané, je to zmenšený model s priemerom necelého metra,
ktorý nesie malú kameru a zo zeme ju rádiom riadia dvaja ľudia: jeden má na
starosti zábery kamery a druhý let zariadenia. Musím povedať, že v tomto
filme sa po  prvýkrát objavili takéto nevšedné zábery Beckova i hradu a tí,
čo film videli, akiste tiež obdivovali nádherný a doteraz neznámy pohľad na
známe miesta. Preto som aj tak trochu hrdý na to, že som bol prvý, kto
takúto myšlienku zrealizoval a obohatil doterajšiu obrazovú galériu miest
všetkými Beckovčanmi milovanými. Mimochodom, keď zariadenie s ôsmimi
vrtuľkami (tzv. octopter) letelo nad hradom či nad námestím sv. Trojice,
ľudia si možno mysleli, že vidia lietajúci tanier UFO, pretože to čudo sa
vznášalo asi sto metrov nad ich hlavami, svetielkovalo modrým svetlom a
pohybovalo sa naozaj ako stroj zo sci−fi filmov.

Spomenuli ste, že po 4. triedu ste chodili do beckovskej školy,
preto sa spýtam, kedy a prečo Vaši rodičia prišli bývať do Beckova,
ako dlho ste tu žili a kam ste odišli?

Ako som už spomenul, obaja rodičia pochádzajú z Krásnej Vsi a do
Beckova prišli v súvislosti so svojou prácou. Obaja pracovali na Krajskej
plemenárskej stanici, ale mama najskôr v Beckove učila. Žiaľ, vôbec ne−
viem, v akých rokoch to bolo a keďže už obaja rodičia zomreli, nemám sa
koho opýtať. Pamätám si len, že ma prekvapilo, keď ju raz nejaký návštev−
ník − to už dávno pracovala na spomínanej stanici – oslovoval „pani učiteľ−
ka“. V Beckove som sa v roku 1954 narodil i ja (vlastne narodil som sa v
trenčianskej pôrodnici), i obaja moji bratia, starší Vlado a mladší Tibor. Bývali
sme na majeri, úplne na konci dediny (alebo na jej začiatku – podľa toho, z
ktorej strany ste do Beckova prichádzali). V Beckove som ako prváčik zažil
ešte starú školu, resp. triedu v bývalej kúrii Dubnických s triednou pani uč.
Krchnavou, ktorú sme pred vyučovaním chodili čakávať na autobusovú za−
stávku pod hradom, lebo dochádzala z Kálnice. Ale od druhého ročníka som
sa už cítil ako v siedmom nebi v novej, rozľahlej a svetlej novej škole a s
novou triednou učiteľkou pani Pišojovou. Mimochodom, vlani, keď som si
vyberal v Beckove miesta na zábery, som za plotom jedného domu uvidel
staršiu pani a hneď som spoznal, že je to ona. Aj som sa jej prihovoril a

spomenula si na mňa. Okrem šedín sa tuším vôbec nezmenila. Z Beckova
sme sa odsťahovali v apríli 1964, keď som bol v 4. triede, do Nového Mesta
nad Váhom, kde rodičia dostali byt. Bolo mi veľmi smutno a nechcel som z
Beckova odísť. Nevedel som si predstaviť, že by som mal žiť niekde inde
ako na mieste, ktoré som si zamiloval. Ale musel som ho nakoniec oplakať...

Máte v pamäti nejaké detské zážitky z Beckova?
Keďže majer bol svojou polohou tak trochu izolovaný od zvyšku dediny, a

teda aj od centra detských radovánok, huncútstiev a prípadných „bojov“, v
ktorom sa pohybovala väčšina mojich spolužiakov, viac než zážitky z ulíc a
dvorov mám skôr v pamäti tie zo školského prostredia, kde som sa najčastejšie
dostával do styku so svojimi rovesníkmi. Raz, bolo to ešte v prvej triede, bol v
parku ohňostroj. Po ňom sme so spolužiakmi pátrali po prázdnych nábojniciach
zo svetlíc. Jedna krásna alumíniová sa mi zaleskla v tráve a celý šťastný som
si ju odložil. Dokonca som si ju na druhý deň vzal aj do školy, schovanú vo
vrecku nohavíc. Na hodine nám pani učiteľka Krchnavá, práve na margo oh−
ňostroja rozprávala, aké nebezpečné je manipulovať s muníciou a aby sme sa
jej nedotýkali. V tom momente mi z vrecka vypadla nábojnica, s hlasitým cink−
nutím narazila na drevenú dlážku a pomaly sa kotúľala uličkou medzi lavicami.
Asi som veľmi očervenel, lebo pani učiteľka hneď zistila, komu vypadla...

V roku 1972 ste sa opäť
vrátili do Beckova. Čo bolo
na tejto návšteve po rokoch
pre Vás zaujímavé a mož−
no aj prekvapujúce?

Napriek tomu, že z Nové−
ho Mesta je to do Beckova
skok, myslím, že som doň opäť
zavítal tuším až po ôsmich ro−
koch od chvíle, čo sme sa od−
sťahovali. Možno to znie roz−
poruplne s tvrdením, že to je
moje zamilované miesto, s kto−
rým som sa nesmierne ťažko
lúčil, ale mám pocit, že môj
vzťah k nemu trval, ba možno
aj silnel i bez toho, aby som v
ňom fyzicky bol. O to viac si
pamätám ten rok 1972, keď
som sa už ako gymnazista
znovu objavil v Beckove. S nie−
koľkými spolužiakmi sme totiž
vystúpili s kultúrnym progra−
mom k MDŽ v miestnom „sta−
robinci“ . Pamätám si, že keď
sme po vystúpení chodili od

stola ku stolu a babičkám dávali snežienky, po kytičke sa zrazu naťahovali
aj ruky starých mužov – neuvedomili si, že je to sviatok žien, jednoducho aj
oni potrebovali prejav lásky či ľudskej spolupatričnosti. Trochu rozrušený
týmto zážitkom som potom spolužiačke, ktorá sa mi páčila, bol ukázať svoj
rodný dom, ale myslím, že veľa sa mi toho z hrdla nedostalo, lebo tam sa
moje dojatie ešte prehĺbilo. Všetko sa mi zrazu zdalo malé, akoby sa všetko
− domy, záhrada a najmä dvor − scvrklo....

Pracovali ste v Slovenskej televízii ako športový komentátor, ste
teda povolaním novinár alebo fotograf a filmár?

Po skončení štúdia na katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave v r.1977
som začal pracovať vo vtedajšom Československom rozhlase, aj keď nie od
začiatku v športovej redakcii. Do Slovenskej televízie a jej športovej redakcie
som „prestúpil“ v roku 1995. Je možno paradoxné, že hoci som tam pôsobil
16 rokov a vytvoril množstvo reportáží, publicistických programov i dokumen−
tov, nikdy som pri tom nedržal kameru v ruke – to bola vec televízneho
kameramana, ja som sa staral o scenár, rozhovory, strih či réžiu. Takže
vlastne až v tom spomínanom roku 2011 som si k svojim doterajším televíz−
nym skúsenostiam a znalostiam pridal aj prácu s kamerou. Samozrejme,
počas dlhých rokov spolupráce s profesionálnymi kameramanmi som sledo−
val ich činnosť, sem tam sa dozvedel o nejakom grife, ale je iné pozerať sa na
druhých a iné robiť to sám. Pochopiteľne, že v prípade jedného i druhého
dokumentu, som sa nespoľahol iba na vlastné kameramanské schopnosti, ale
požiadal som o spoluprácu i profesionálnych kameramanov, takže výsledné
dielo bolo symbiózou mojich záberov i záberov skúsených fachmanov. A
nesmiem zabudnúť ani na poďakovanie Pavlovi Barabášovi, známemu kame−
ramanovi a režisérovi cestopisných dokumentov z K2 Studia, za láskavé
poskytnutie atraktívnych častí z filmu Amazonia Vertical, na ktorých sú nád−
herné zábery ilustrujúce rozprávanie Petra Ondrejoviča.

Práca v televízii bola určite zaujímavá, ale naplnili sa v nej Vaše
očakávania z profesijného hľadiska? Komentovali ste aj také prestíž−
ne podujatia, ako sú olympiády, MS. Kde teraz pracujete?

Mal som to šťastie, že som robil prácu, ktorá mi bola zároveň koníčkom.
Nielen čo a týka obsahu – teda športu, ale aj čo sa týka jej povahy – teda
tvorivosti, sústavnej premenlivosti, potreby neustálej originality a absencie rutiny.

Beckov – na hrade a v podhradí alebo otázky pre Stanislava Štefánika

...so Šatanom



Beckovské novinyčíslo 4 − december 2012 7www.obec−beckov.sk

Mal som šťastie aj v tom, že sa mi podarilo byť pri výnimočných úspechoch
našich športovcov a sprostredkovať ich divákom doma na Slovensku. Ešte
počas pôsobenia v Slovenskom rozhlase som bol pri nezabudnuteľných hoke−
jových národných púťach počas majstrovstiev sveta „céčka“ a „ béčka“ a
šéfom tlačových stredísk týchto šampionátov v Poprade, Spišskej Novej Vsi,
resp. v Bratislave, bol som pri neuveriteľnej premiére našich hokejistov na
olympiáde v  Lillehammeri. V televízii to bol Svetový pohár v hokeji 1996 v
Kanade a USA, ktorý som komentoval spolu s Ivanom Niňajom, až po zlaté
vyvrcholenie na MS 2002 v Goteborgu, ktoré som prežíval spolu s dnes už,
žiaľ, nebohým kolegom Milošom Kováčom. Z olympijských spomienok mi naj−
viac utkveli tie prvé, so samostatnou slovenskou účasťou, v Atlante 1996. Vtedy
som cestoval v noci autom vyše 300 kilometrov z Atlanty do susedného štátu
Tenessee, kde prebiehali súťaže vo vodnom
slalome a komentoval jazdu Michala Martiká−
na, ktorá nám vyniesla prvé olympijské zlato v
histórii samostatného Slovenska. Podobne som
bol pri striebornej medaile Slava Kňazovického
v kanoe, a to ma tešilo o to viac, že Slavo je
rodákom z Nového Mesta nad Váhom. Ko−
mentoval som i medailové jazdy nášho štvor−
kajaku, či striebro strelkyne Z. Štefečekovej v
Pekingu 2008. Celkom som bol na štyroch OH
(1996, 2000, 2004 a 2008), na troch ZOH
(1994, 2002, 2006) a na 15 majstrovstvách
sveta v hokeji. Na ostatných ZOH vo Vancou−
veri 2010 som chýbal, lebo medzitým som pre−
šiel z postu komentátor na miesto intendanta
športového okruhu Trojka. Po jeho zrušení vo
vlaňajšom roku som prišiel aj o miesto v STV a
po vyše 34 rokoch pôsobenia vo verejno−právnych médiách som si musel nájsť
nové zamestnanie. Momentálne pôsobím ako programový manažér v ďalšej
športovej televízii Digi Sport, ktorú možno poznajú aj čitatelia vašich novín,
najmä ak sú futbalovými fanúšikmi, lebo okrem domácej Corgoň ligy vysielame
aj prenosy z najvyššej anglickej súťaže Premier league.

Aké filmy, okrem Beckov – na hrade a v podhradí, ste ešte natočili?
Už som spomínal, že celú svoju televíznu kariéru som prežil vo sfére

„gólov, bodov a sekúnd“, preto niekoľko tisíc šotov, stovky publicistických
relácií či desiatky dokumentov sa viažu na udalosti a ľudí zo športu. Z tejto
tvorby si najviac cením dokument Storočie hokeja, ktorý som v rámci STV
vytvoril pre Medzinárodnú hokejovú federáciu k storočnici jej založenia v r.
2008. Pri tvorbe tohto diela som musel cez internet hľadať v archívoch
takmer dvoch desiatok štátov, ale oplatilo sa, pretože sa mi podarilo získať
možno najstarší filmový záber na svete zachytávajúci hokej – pochádzal z
roku 1896 a ukazoval skupinu mužov, ktorí hrali na zamrznutom jazere v
štáte New Jersey v USA. Záber pochádza z archívu americkej Kongresovej
knižnice a jeho tvorcom bol kameraman zo spoločnosti slávneho Thomasa
Alvu Edisona, o.i. vynálezcu žiarovky.

Veľa driny, ale so sladkým ovocím na konci, ma stálo aj vytvorenie
8. dielneho seriálu hodinových dokumentov Hokejová 80 o histórii ľadového
hokeja na Slovensku, v ktorom účinkovalo viac ako 50 osobností tohto
športu, vrátane 99−ročného Štefana Valenta, priekopníka kanadského hoke−
ja u nás (žiaľ, iba rok mu chýbal na to, aby sa dožil stovky), od neho mladšej
generácie J. Golonku, K. Faka, J. Staršieho i osobností novodobej histórie,
vrátane J. Šuplera, P. Bondru, M. Šatana, Ž. Pálffyho a ďalších. Myslím, že
tento seriál nielen výpoveďami, ale najmä filmovými archívmi zachytáva všetky
najdôležitejšie okamihy tohto populárneho športu na Slovensku a s pribúda−
júcimi rokmi bude čoraz cennejším svedectvom o časoch, ktoré by sme
dnes už nemali šancu zvečniť.

Z nešportových dokumentov spomeniem film Jan a Jozefína z Halifaxu o
osude manželov Vichovcov, emigrantov z bývalého Československa, ktorí
sa usadili v Kanade, či Enem pro nás a pro naše deti, dokument o zaujíma−
vých ľuďoch zo Skalice. Pošťastilo sa mi urobiť exkluzívny rozhovor s Nico−
lasom N. Hayekom, záchrancom švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu,
nevšedne talentovaného organizátora, finančníka i milovníka umenia, ktorý
dokázal v 80−tych rokoch minulého storočia pozdvihnúť kedysi slávne od−
vetvie alpskej krajiny z prachu porážky od japonských výrobcov, chrliacich
do celého sveta vtedy módny hit – digitálne hodinky. Hayekov sekretariát
nám na stretnutie s týmto významným európskym biznismenom vyčlenil iba
pätnásť minút, ale nakoniec sme sa s ním lúčili po vyše hodine. Ľuďom z
jeho okolia to nešlo do hlavy, pretože symbol hodinárskeho priemyslu má
byť presný. Ak mám pravdu povedať, čudoval som sa aj ja sám, prečo mal
zrazu záujem sa rozhovoriť, a dokonca sa aj pýtať on mňa. Môžem sa iba
neskromne domnievať, že na mojich otázkach ho niečo zaujalo...

Z vlastnej „kameramanskej tvorby,“ okrem spomínaných diel Krásna Ves
− perla Podhoria a Beckov − na hrade a podhradí, som nedávno dokončil
dokument Ako chutí muzika, ktorý hovorí o nesmierne bohatej studnici hu−
dobníkov z Červeníka, obci pri Leopoldove. Mimochodom, natrafil som na
nich práve v Beckove, počas tohtoročných zimných slávností, kde vystupo−
vali. Takže nakrúcanie filmu o Beckove ma inšpirovalo k ďalšiemu.

Kde máte svoj domov dnes? Máte rodinu, deti? Povedzte nám,
prosím, niečo viac o sebe.

Ešte počas vysokoškolských štúdií som sa oženil a usadil v Bratislave.
Manželka Katarína učila na vysokej škole, na katedre žurnalistiky a neskôr
na katedre marketingovej komunikácie FF UK, teraz už je na dôchodku.
Najstarší syn Ondrej, ktorého zásluhou som dvojnásobným starým otcom
dvoch nádherných vnučiek, spoluvlastní reklamnú agentúru, napísal knihu
poviedok Pštrosí muž a na jeseň mu vyšiel román Bezprsté mesto.

Mladší Ivan tiež vyštudoval žurnalistiku ako ja i manželka, aj sa tým spo−
čiatku živil, ale momentálne pracuje v mediálnej agentúre. V detstve účinkoval
v Detskej dramatickej družine Slovenského rozhlasu, hral v rozhlasových
hrách, daboval detské role vo viacerých filmoch, a raz dokonca predstavoval
hlavnú detskú postavu v televíznej inscenácii pre deti Rozprávka rozprávok
po boku Jaroslava Filipa a Jána Kronera.

Najmladšia dcéra Daša doštudovala vlani
právo a pracuje na Krajskom súde v Brati−
slave. Našu rodinu ešte dopĺňa fenka zlaté−
ho retrievera Lola. Mojou záľubou je práca,
sledovanie dokumentov a československých
filmov zo 60−tych rokov. V mladosti som
maľoval (a nielen steny v byte), ale teraz sa
k tomu akosi nedokážem vrátiť, zrejme mi
viac vyhovuje tvorba „filmových“ obrazov.
Občas som bol „prinútený“ odpútať sa od
duševnej činnosti a niečo urobiť aj v domác−
nosti či na záhrade, lebo manželka ma síce
na svoju škodu odbremenila takmer od
všetkých domácich povinností, ale niektoré
povinnosti by jednoducho ani fyzicky nezvlá−
dla. A tak som dokonca aj betónoval šachtu,
kachličkoval, robil dlažbu či opravoval stre−

chu na záhradnej chatke a zatiaľ to, na počudovanie, drží. Ale dlho som
nevedel ani klinec zatĺcť... Cestovanie síce nie je moja vášeň, ale vďaka
svojej profesii som hádam aj niekoľkokrát obišiel rovník. Najďalej som bol v
Sydney na OH 2000 a vo Vancouveri na Svetovom pohári v hokeji 1996, z
Európy som nebol tuším iba v Bulharsku (!) a Portugalsku.

Pretože naše noviny vyjdú k Vianociam, spýtam sa ako budete
sláviť vianočné sviatky?

Vianoce som prakticky vždy slávil doma až na dve výnimky počas maj−
strovstiev sveta juniorov v hokeji, ktoré bývajú na prelome roka – raz v USA
a raz v Ženeve. Keďže nie som lyžiar, na hory ma to až tak neťahá a som
spokojný v kruhu rodiny. A teším sa – ako každý iný – na klasické vianočné
filmy, s ktorými som vyrastal a ktoré sú pre moju generáciu stále spojené s
týmito krásnymi chvíľami.

Z Vášho filmu i rozprávania je zjavné, že Beckov máte rád. Môžete
pridať aj malé vyznanie Beckovu, obci i ľuďom ako darček k Vianociam?

Možno mám tú výhodu, ktorú nemá ten, kto v danom mieste žije, že každá
návšteva alebo aj nepriame stretnutie s rodným miestom je pre mňa sviatkom.
Lebo keď niekde bývate od narodenia, azda vám to nie je ani také vzácne,
prípadne si tento pocit príliš neuvedomujete. O to viac si vážite chvíľu, keď sa
po dlhšej odmlke opäť dostanete do prostredia, v ktorom ste vyrastali. Je to –
aspoň kvôli približnej, a nie presnej ilustrácii − podobný pocit, ako keď sa
vraciate domov, povedzme, po dovolenke v zahraničí. Hneď sa vám zdajú
domáce miesta srdcu bližšie. Na druhej strane, dlhoročný „odídenec“ má v
pamäti zafixovaný svoj vnútorný obraz, ktorý už dávno neplatí, lebo hlavnú
úlohu v ňom hrajú ľudia, ktorí už možno ani nežijú, alebo sú na ňom zachytené
veci a prostredia, ktoré sú medzičasom zmenené, či celkom zmizli. Súčasťou
takého vnútorného obrazu nie sú ľudia a udalosti, ktorí sa v Beckove objavili v
neskoršom období, alebo ktorí pred tým možno iba neboli na ňom zachytení.
Z tohto pohľadu je teda obraz kedysi dávno ukotvený v našej pamäti trochu
chudobnejší o nové kompozície, nové farby , nové postavy. A tak som bol
nesmierne rád, že pri nakrúcaní filmu som sa mohol zoznámiť s týmto „no−
vým“, pre mňa doteraz neznámym Beckovom a získať tak o ňom plnší dojem,
zoznámiť sa s pozoruhodnými ľuďmi, ktorí majú svoje rodisko či bydlisko
nielen radi, ale dokážu preň aj niečo urobiť. Sú to nielen tí, ktorí vo filme
účinkujú − starosta Karol Pavlovič, riaditeľka ZŠ Anežka Ilavská, spoluorgani−
zátor Beckovských slávností Mário Estergájoš, bývalá sprievodkyňa po hra−
de Margita Bubeníková, cestovateľ a horolezec Peter Ondrejovič, ochranár
Vilam Maslo, zborová farárka Monika Cipciariová, farár Cyril Adam, sestra
Sidónia,vedúca strediska NODAM, ale aj Jaro Zbudila, môj bývalý spolužiak,
Iveta Martišová, Boris Klčovský z  Double agency, ľudia z Beckovského
speváckeho zboru a mnohí ďalší. Hoci by som si zo srdca možno želal, aby
Beckov zostal naveky taký, ako som si ho pamätal zo svojho detstva, rozum
mi hovorí, že to by bolo egoistické vo vzťahu k tým, ktorí tam žijú stále, či sa
sem prisťahovali neskôr a potrebujú, aby sa ich prostredie a okolie menilo
podľa ich potrieb, túžob a predstáv. Želal by som však všetkým Beckovča−
nom – tým „domácim“ i tým, ktorí sú s Beckovom spojení inak ako miestom
svojho bydliska, aby sa im táto malebná obec pod ešte malebnejším hradom
stala na celý život miestom, ktoré budú milovať a s ktorým budú mať spojené
najkrajšie spomienky na svojich blízkych.

Pán Štefánik, ďakujeme Vám za pekný film o našej obci a do ďalšej práce
Vám želáme veľa úspechov, zaujímavých námetov a požehnané vianočné
sviatky!                                     Za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová

...s Hašekom
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 17. októbra 2012

poslanci schválili nasledovné uznesenia:
Uz.č.196/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na ve−

domie návrh na zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana v Beckove.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle Štatútu Rady
školy, čl.4, ods.2), písm. f) a g) zástupcov obce do Rady
školy pri ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove :

Ing. Darina Jarábková, Beckov č. 428, Anna Kabelíková,
Beckov č.153, Ľuboslava Hajdúšková, Beckov č. 542, Milan
Nožina, Beckov č.194

Uz.č. 197/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie informáciu ohľadne možnosti podania žiadosti o dotá−
ciu z Envirofondu pre realizáciu kanalizácie obce.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o
dotáciu z Envirofondu na kanalizáciu obce Beckov za pod−
mienok uvedených v zápisnici.

Uz.č.198/2012 – Obecné zastupiteľstvo uložilo zapraco−
vať do zmluvy s agentúrou Double Ageny s.r.o., Beckov č.
405 o usporiadaní Beckovských slávností v rokoch 2013 –
2015 podmienky uvedené v zápisnici.

Uz.č.199/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie Cenovú ponuku p. Jána Gregora, KOMTEL, s.r.o. Dubni−
ca nad Váhom, na doplnenie programov Dajto, SAT1 (prípad−
ne RTL, PRO7) a anglického programu do káblovej televízie.

b) Obecné zastupiteľstvo odporúča podľa smernice o káb−
lovej televízii zrealizovať anketu pre užívateľov káblovej televízie
o doplnení programov DAJTO, SAT 1 (prípadne RTL, PRO7) a
anglického programu do zoznamu programov televízie.

Uz.č.200/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo obce Beckov
− obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplá−
novacej dokumentácie obce Beckov, v zmysle §17 a §30
zákona č. 50/1976 Zb.− Stavebného zákona, v znení ne−
skorších predpisov preskúmal schválený Územný plán obce
Beckov (schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.10.2006,
uznesením č. 621/2006) a berie na vedomie žiadosť Ing.
Milana Jurzu, bytom Beckovč.98 o zmenu ÚPN−O Beckov v
lokalite Za ihriskom a žiadosť p. Štaudera o zmenu ÚPN−O
Beckov v lokalite Pri okrasnej škôlke.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo obstaranie ZaD č.3
ÚPN−O Beckov, v zmysle §30 zákona č. 50/1976 Zb.− Sta−
vebného zákona, v znení neskorších predpisov.

Predmetom ZaD č. 3 ÚPN−O Beckov je: zmena 3.1 −
lokalita Za ihriskom, zmena 3.2 − lokalita Pri okrasnej škôlke.

Vzhľadom k tomu, že iniciátorom Zmeny ÚPN−O sú: Ing.
Milan Jurza, Beckov č. 98 a p. Štauder, obecné zastupiteľ−
stvo rozhodlo v zmysle §19 zákona č. 50/1976 Zb.− Staveb−
ného zákona, v znení neskorších predpisov, že náklady
spojené s obstaraním a vypracovaním Zmien a doplnkov č.3
ÚPN−O Beckov uhradia žiadatelia.

c) Obecné zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť obstaráva−
nie a vypracovanie ZaD č. 3 ÚPN−O Beckov.

Uz.č.201/2012 − Obecné zastupiteľstvo obce Beckov
neschvaľuje v zmysle §4 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.−
Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov vypraco−
vanie Zadania „Urbanistickej štúdie Zelená Voda“.

Uz.č.202/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Nájom−
nú zmluvu č. 1/2012 s Poľnohospodárskym družstvom Bec−
kov za účelom využívania prenajímaných pozemkov na poľ−
nohospodárske účely za nájom vo výške 17,66 eura v zmysle
zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych po−
zemkov v znení neskorších predpisov, § 10 ods.1.

Uz.č. 203/2012 − Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznese−
nie č. 69/2011 zo dňa 13.5.2011 o odpredaj časti pozemku
parc.č. 5167/2 o výmere 348 m2 pani Márii Tekulovej, bytom
Beckov č.117 za cenu 1,00 euro/m? za podmienky, že ku−
pujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.

Uz.č. 204/2012 − Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj
časti pozemku parc.č. 5167/2 o výmere 348 m2 pani Márii
Tekulovej, bytom Beckov č.117 a pánovi Stanislavovi Teku−
lovi, bytom Beckov ť. 117, rovnakým dielom, za cenu 1,00
euro/m? za podmienky, že kupujúci uhradia všetky náklady
spojené s prevodom pozemku.                 Anna Benková

KRÁSNE VIANOCE
Vážení a milí spoluobčania. Nadišiel ten správny čas, kedy Vám chcem všetkým v

mene Poľovníckeho združenia PZ – HURBAN BECKOV poďakovať za spoluprácu, po−
moc a láskavosti, ktoré ste nám počas celého roka prejavovali. Ďakujeme Vám všetkým
a prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu
svojich najbližších a do Nového roku hlavne zdravie, šťastie a spokojnosť.

Text a foto Ing. Marek Jambor

Upozornenie občanov
Vážení občania obce Beckov, vzhľadom na to, že máme zimné obdobie a so zimou je

spojené aj sneženie, v mene komisie KOVP, obchodu a služieb Vás chcem poprosiť o
odstránenie prekážok z verejných priestranstiev a ciest, a hlavne chcem upozorniť na
parkovanie áut na cestách − z dôvodu odhŕňania snehu z cestných komunikácií. Preto
Vás žiadam, aby ste svoje automobily počas sneženia parkovali výlučne na svojich
pozemkoch. V neposlednej rade mi nedá upozorniť majiteľov miestnych pohostinstiev a
podnikov, aby dodržiavali otváracie a zatváracie doby svojich prevádzok.

Ďakujem za pochopenie.
Ing. Marek Jambor, predseda KOVP OS

Merry Christmas – Šťastné a veselé Vianoce v Zámorí
Odhliadnuc od výzdob v obchodných domoch, vianočná sezóna v Spojených Štátoch

začína na konci novembra. Predposledný štvrtok tohto mesiaca je Thanksgiving Day,
národný sviatok Vďakyvzdania. Podľa tradície amerických novousadlíkov 17. storočia sa
pri sviatočnom stole schádza blízka aj vzdialená rodina, priatelia, aby zdieľali pečenú
morku privedenú k labužníckej dokonalosti bohatou plnkou a množstvom tradičných aj
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netradičných príloh. Študenti majú celý týždeň prázdniny, aby tí, čo študujú
ďaleko od domova, mali možnosť cestovať na návštevu rodičov. Thanksgi−
ving je príležitosť zdieľať plody našej práce pri sviatočnom stole a rozjímať
nad všetkým dobrým, čím sme boli obdarení za posledný rok.

Piatok po Thanksgivingu je deň nákupnej horúčky – Black Friday, čiže
Čierny piatok. Obchody sa pretekajú v ponuke špeciálnych zliav alebo „ak−
cií“, ako to nazývate na Slovensku. Často sa otváracie hodiny posunú na
skoré ráno, niekedy
dokonca už na polnoc
Thanksgiv ingového
štvrtka. Obchody a par−
koviská okolo sú doslo−
va zaplavené ambicióz−
nymi zákazníkmi na
výprave za tým správ−
nym vianočným darče−
kom pre milovanú oso−
bu. Weekend (víkend)
po Čiernom piatku je
príležitosťou na opráše−
nie vianočných dekorá−
cií. Domy, stromy a
verejné priestranstvá
sa rozsvietia tisíckami
trblietavých vianočných
svetielok, príbytky sa
vyparádia odtieňmi zla−
tej, zelenej a červenej
farby ladiacej s ozdo−
bami na čerstvo vyzdo−
bených vianočných
stromčekoch.

Zvyšok novembra a
celý december sa nesú
v znamení Vianoc, v
rádiu, televízii, koncert−
ných sálach, kostoloch,
reštauráciách a všade,
kam oko dovidí. Je to čas radosti, čas dopriať si trocha oddychu a zábavy
po náročnom roku. Rodiny a priatelia sa schádzajú na vianočných večier−
koch organizovaných príbuznými, priateľmi, zamestnávateľmi a obchodnými
partnermi. Podávajú sa vianočné sladkosti a jednohubky, eggong (vianočný
vaječný koňak), niekde aj gluhwein – varené víno ochutené na nemecký
spôsob. Deti poteší svojou návštevou Santa Claus, Svätý Mikuláš, ktorý na
spôsob slovenského Ježiška nosí darčeky malým i veľkým. Tí, čo pekne
poslúchali celý rok, majú dovolené sadnúť si na Santove koleno a pošepkať
mu do ucha to veľké tajomstvo – čo by si želali nájsť pod stromčekom na
Štedrý deň.

Na rozdiel od Štedrého večera na Slovensku, deň s veľkým „D“ pre
americké deti, rodičov a starých rodičov je Prvý sviatok vianočný, 25. de−
cember. Štedrý večer sa odbavuje pomerne jednoducho, všetko je len pred−
zvesťou toho, čo sa udeje na druhý deň ráno. Deti nemôžu od vzrušenia
dospať a už za úsvitu nesmelo vykukujú, aby zazreli jedným očkom, čo sa
to cez noc nakopilo pod stromčekom. Ako len mohol ten bodrý bradáč v
červenom, kožušinou lemovanom kabáte s veľkým batohom darčekov a
ešte väčším bruchom prekĺznuť cez náš úzky komín? A čo to zvoní na
streche, vari ten báječný záprah lietajúcich sobov? A ochutnal Santa mlieko
a koláčiky, ktorými sme ho chceli prilákať? A či nájdeme pod stromčekom
darčeky, alebo len čierny uhlík – znamenie, že sme neposlúchali celý pred−
chádzajúci rok? To sú mi veci!

Vianoce u Šutovských v Columbii, Missouri, v srdci Spojených štátov, sú
zmesou zvyklostí z okolia Beckova a Michaloviec, ako sa patrí na rodinu,
ktorá má korene v týchto dvoch od seba vzdialených zákutí Slovenska. Aj
po 18 rokoch života za morom, 24. december je pre nás dňom s veľkým
„D“, či skôr večerom s veľkým „V“, večerom, keď sa zasadá k bohato
prestretému stolu a vinšuje sa, aby sme sa zase o rok všetci stretli zdraví
a šťastní. Deň pred štedrovečernou hostinou sa začína ľahkými raňajkami,
neskôr tradične nasledujú telefonáty rodine a priateľom na Slovensku, kde
vďaka sedem hodinovému časovému posunu už niektorí majú „po večeri“.
Obeduje sa tiež ľahko, ale labužnícky, čerstvé ustrice, krevety, drobné la−
hôdky, pohárik perlivého šampanského. Po obede domáca pani, vychýrená
kuchárka, s asistenciou domáceho pána začne s vyváraním. Napečené je
už pár dní dopredu – koláčiky od výmyslu sveta, konzumované na Štedrý
večer a tiež ako predvianočný darček pre priateľov a našich študentov a
zamestnancov, pre ktorých každý rok organizujme u nás doma Vianočný
večierok – Christmas party. Okolo štvrtej hodiny popoludní už celý dom

napĺňajú vábivé vône, slinky sa zbiehajú, tu a tam sa odštipne z tej dobroty
akože „na skúšku“, či sa podarilo. Ku stolu sa zasadá okolo pol šiestej, ak
sa nájde priateľ, ktorý by inak trávil Vianoce osamote, je vždy vítaným
hosťom. Podáva sa najprv oblátka s domácim včelím medom, nasleduje
kapustnica so sušenými hubami, všetko zo Slovenska, pravdaže. Hlavný
chod je vyprážaná ryba so zemiakovým šalátom. Kapor tu za veľkou mlá−
kou nie je populárny, tak sa podáva najdelikátnejšia morská ryba, vopred
vybraná od spoľahlivého dodávateľa. Dezert je vždy vrcholom večera a
vždy dielom domácej panej, ktorej cukrárske umenie je vychýrené.

Darčeky sa rozbaľujú ako „na Ježiška“ na Slovensku, drobnosti, ktoré
potešia, nesmie chýbať dobrá kniha, film a hudba na disku. Prijímať dary je
krásne, obdarovať blízkych je stokrát krajšie. Náš štyridsať kilový drobček –
maznáčik, zlatý retriever Ziggi pomáha vybaľovať. Jeho neomylný nos hneď
odkalí, ktorý balík skrýva jeho nádielku psích lahôdok a hračiek, jeho najväč−
ším zážitkom je trhanie baliaceho papiera na márne kúsky. Zvyšok večera
trávime okolo stromčeka, pri plápolajúcom kozube, spomienky na všetko
dobré, čo sa udialo od minulých Vianoc, aj smutnejšie na tých, čo nás
opustili. Kulisu dotvára vianočná hudba Starého a Nového Sveta, možno
vianočný film neskôr.

Môj osobný zvyk je každý rok si znovu prečítať Christmas Carol, nadča−
sovú Vianočnú koledu, ktorú tak krásne uložil na papier pán Dickens pred
vyše 170 rokmi, aby nám v tejto sviatočnej dobe pripomenul, že „Vianoce sú
obdobím láskavosti, odpustenia, štedrosti a spokojnosti, obdobím, keď muži
i ženy v dobrom súlade otvoria svoje srdcia širokej pospolitosti spolupútni−
kov životom.“ Vlastne sa už z tohto zvyku stáva zberateľská záľuba –
postupne sa nám v domácej knižnici hromadia rôzne nové i starožitné vý−
tlačky tohto milovaného diela.

Na Prvý sviatok vianočný – 25. decembra sa oddychuje, varí sa sviatoč−
ný obed, väčšinou pečená kačka, hus či sviatočná hovädzia roštenka. Pred
rokom nám náš syn Martin, úspešný študent športovej žurnalistiky, dal
najkrajší darček tým, že po prvýkrát naživo uvádzal správy na miestnej
televíznej stanici NBC. Nič nie je krajšie, ako vidieť úspech vášho dieťaťa v
priamom prenose na vianočnej televíznej obrazovke. Rodičovská hrdosť a
dojatie sa ani nedajú opísať, už sa tešíme na nastávajúcu tohtoročnú reprízu!
Na Štefana (obaja moji starí otcovia boli nositeľmi tohto staroslávneho mena),
sú pozvaní priatelia, hodovanie pokračuje v širšom kruhu, good times (dobrá
pohoda) nemá konca kraja. Medzi Vianocami a Novým rokom nepracujeme,
oddychujeme, naberáme sily do ďalšieho roku. Nový rok je oslavou radosti
a nádeje do blízkej budúcnosti, ale o tom až nabudúce.

Tak na záver len: Šťastné a veselé Vianoce Vám všetkým v Beckove a
Vašim blízkym a drahým kdekoľvek v šírom svete, a všetko NAJ v Novom
roku. Budeme na Vás spomínať pri našom „christmasovaní“.

Peter, Miriam & Martin Šutovský (Ziggy pridáva labku)
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Príprava na vianočné sviatky začala v kresťanskej domácnosti
mojich rodičov prvou adventnou nedeľou. Okrem prvého poletujúce−
ho snehu som sa najviac tešila na roráty, na ktoré som bola ochotná
vstať skôr, pretože pre mňa tieto veľmi skoré ranné omše znamenali
naozaj predzvesť Vianoc. Hoci spomienky na detstvo sú zahmlené
rokmi, v mysli sa mi vynára bieloskvúca ulica s čerstvo napadnutým
snehom, do ktorého sa zabárali moje nohy obuté v kapčekoch, po−
náhľajúc sa po ešte neodhrnutej ceste do kostola. S veľkou chuťou a
radosťou som pomáhala p. Berici Lackovej spievať adventné piesne
na chóre pri organe. Predvianočné obdobie sa mi spája aj s večer−

ným kŕmením husí, do ktorých mama štopala kukuricu, aby na Viano−
ce pristali na pekáči a vydali množstvo výborného tuku a veľkej pe−
čienky; s predvianočným tajným pojedaním sušených sliviek naplne−
ných orechom, ktoré sušil na lieskových roštoch sused J. Čikel v
záhradnej sušiarni. Pred Vianocami ma mama poverovala dôležitou
úlohou, prípravou vianočnej kolekcie. Po večeroch, aby mladšie ses−
try nevideli, som s mamou miešala hmotu zo stuženého tuku, cukru a
kakaa, ktoré bolo nedostatkovým tovarom (dedko nám ho rozdelil zo
zásielky z Tuzexu, za doláre, ktoré posielali jeho súrodenci z Ameri−
ky). Horúcu hmotu sme liali do malých formičiek, ktoré som po zatuh−
nutí balila do farebného staniolu. Salónky sme mali fondánové a na
stromček sme ich vešali po dvoch kusoch uviazané na 2 cm tenkých
prúžkoch bieleho krepového papiera (tento spôsob prevzatý od rodi−
ny Pienčákovej praktizujem na svojom stromčeku doposiaľ). Pred
sviatkami v časoch mojej mladosti bolo treba vystáť a vystriehnuť
pred obchodom citrusové plody, najmä citróny, pomaranče a man−
darínky (mama si raz pýtala namiesto mandarínok mandelinky, tak ju
obchodníčka poslala na zemiačnisko). Pre rodinu sa ušlo maximál−
ne po kile južného ovocia. Pred sviatkami mama napiekla množstvo
dobrých zákuskov. Bez drotlí (spájané linecké kolieska plnené kaka−
ovou plnkou, oblievané čokoládovou polevou ozdobené orieškom −
recept od susedy p. Balažovičovej) som si nevedela sviatky predsta−
viť. Vynikajúce kysnuté koláče, či už orechové alebo makové, piekla
mama deň pred sviatkami. Doposiaľ nedokážem upiecť taký výborný
kakaovník, ako piekla ona. Posledný týždeň si mama pospevovala
vianočné piesne, pri ktorých si často spomínala na tradície, ktoré v
jej rodine praktizovali za čias jej mladosti. Na samotné Vianoce som
sa ako každé iné dieťa veľmi tešila. Na Štedrý deň od rána voňala
pôstna kapustnica bez klobásy, zapražená múkou (s klobásou vare−
ná nám vykrúcala noc a trochu sme ju závideli susedom Čikelovcom
bývajúcim v spoločnom dvore, evanjelikom, ktorí sa nemuseli postiť).
Pamätám si, že štedrovečerné menu rozdelila mama aj osamelému
vzdialenému susedovi Tónovi Brunovskému. Na slávnostnej večeri
nechýbali opekance s makom, ktoré najmä konzumovala mama, ob−
látky s medom, kapor so zemiakovým šalátom, ovocie, cesnak. Po−
tom mama zaspievala pieseň, ktorú za čias jej mladosti chodila pod
okno spievať cigánka: „Dobrý večer, mladí páni, vinšujem Vám šťastie,
zdraví. Vinšujem Vám v vašem dome šťastie, zdravie, všetko dobré.

Spomíname na Vianoce v Beckove
Keď sa Kristus Pán narodil a nás hriešnych vyslobodil, radujme sa,
veseľme sa v tomto Božom narodení.“ Túto pieseň mojej rodine spie−
vajú na Štedrý večer po telefóne moje sestry, ktoré trávia tento deň
spolu v Bratislave. Po modlitbe, pred jedlom a za zosnulých v rodine,
sme zjedli čo najrýchlejšie vianočné dobroty, tešiac sa na darčeky
pod stromčekom. Ako dieťa som dostala kočík s bábikou, ktoré dedili
moje sestry a s ktorým sa hrávali moje kamarátky z ulice, sánky,
nejakú spoločenskú hru a okrem oblečenia nechýbala aspoň jedna
knižka. Spomínam si na jedny Vianoce, kedy mi mama deň pred
sviatkami povedala, že na knihu zabudla, vraj si mám ísť nejakú
pozrieť k p. Šutovskému do obchodu so zmiešaným tovarom. Jediný
kus, čo bol na polici, bola Reštavrácia od Jána Kalinčiaka, jedno
viem, že som ju nevedela dočítať počas celých zimných prázdnin. Po
večeri sme spievali koledy, resp. sme ich počúvali na zahraničných
kanáloch v rádiu. Mama rozcíteným hlasom vzdychala, že v rádiu
spomínajú vola, osla, len o Ježiškovi a svätej rodine nieto ani zmien−
ky. Pamätám si, že jeden rok sa nám od voskovej sviečky chytil
stromček, pretože elektrické sviečky sme ešte nemali. Otec oheň rýchlo
uhasil a na vianočnej nálade nám to neubralo. Večer som chodila s
rodičmi na slávnostnú Polnočnú omšu, kde som spievala o dušu
Tichú noc. Na Božie narodenie sme chodili k starým rodičom a vin−
šovať po rodine, na Štefana som po pár rokov bola spríjemniť vianoč−
né sviatky starkým v domove dôchodcov.

V starobinci, kam nás s Jankou Hajduškovou (na foto) pozvali
sestričky rehole Notre Dame, ktoré s nami nacvičili básničky a kole−
dy, sme takýmto spôsobom starkým pod stromčekom spríjemnili svia−
točné dni. V období vianočných prázdnin som si z knižnice od p.
knihovníčky Eleny Hrušovskej priniesla množstvo kníh, na ktoré som
mala cez prázdniny dosť času, samozrejme, ak som sa nesánkovala.
Sánkovačka sa každoročne s kamarátmi realizovala na strmej ceste
vedúcej na hrad, od rána až do súmraku, ak som nemala iné povin−
nosti. Raz pri sánkovaní spolužiačka Alena Bončová preletela cez
múrik a spadla do 2 m hlbokej záhrady pri katolíckom kostole, pričom
si zlomila nos a dosť dlho si poležala v nemocnici.

Obdobie Vianoc je čarovné a prežívam ho radostne doposiaľ so
svojou rodinou. Zachovávam všetky tie zvyklosti, ako v časoch môj−
ho detstva, iba kapustnicu varím podľa zvyku môjho manžela s klo−

báskou a údeninou. Večeriam s manželom a synom a po večeri k
nám príde dcéra s manželom a vnúčatami. Tých darčekov v súčas−
nosti pod stromčekom je od výmyslu sveta, zdá sa mi, že ja a moje
sestry sme sa vedeli viac tešiť z drobných a menej početných hra−
čiek, ako moje vnúčatá z množstva drahých elektronických. Pravidel−
ne celá rodina chodíme na Polnočnú svätú omšu a užívame si via−
nočnú pohodu v rodine. Cez Vianoce prichádzajú k nám do Banskej
Bystrice moje sestry, resp. ich my navštívime v Bratislave. Spomína−
me na svojich blízkych, ktorí nás opustili a tiež na Vianoce nášho
detstva, na ktoré zostali iba krásne spomienky.       Marta Mácelová
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500 rokov malieb na strope
Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne
Presne pred 500 rokmi, teda 31. októbra 1512, pápež Jú−

lius II. slávnostne odhalil stropné maľby v kaplnke sv. Sixta vo
Vatikáne. Maľby vznikali v priebehu štyroch rokov a ich auto−
rom je jeden z najznámejších umelcov vrcholnej renesancie,
sochár, maliar, architekt a básnik Michelangelo Buonarroti.

Pápež Benedikt XVI. pripomenul význam tohto umelecké−
ho diela. „Počas rozjímania v modlitbe sa Sixtínska kaplnka
stáva ešte krajšou a autentickejšou. Odhaľuje sa v celom
svojom bohatstve,” povedal pápež (cit.: TASR, 1.11.2012).

Sixtínska kaplnka je súčasťou Vatikánskych múzeí. V tla−
či sa uvádza, že denne tieto umelecké skvosty zhliadne
okolo 10.000 návštevníkov.

Kaplnku dal postaviť pápež Sixtus IV. (pontifikát 9.8.1471−
12.8.1484), vl.m. Francesco della Rovere, narodený
21.7.1414, pôvodne františkánsky mních. Vládol Cirkvi i Ta−
liansku ako svetský panovník. Zapojil sa do vojen a bojov o
moc, ale zároveň bol aj veľkým podporovateľom umenia.
Stredoveký Rím sa za jeho pontifikátu zmenil na moderné
renesančné mesto. Dal prestavať celé ulice, námestia. K
najvýznamnejším stavbám patrí kaplnka, nesúca jeho meno,
z rokov 1473−1484, ale aj most cez rieku Tiber (Ponte Sis−
to), bazilika Santa Maria del Popolo, kostol Santa Maria della
Pace. Založil aj vatikánske archívy.

Michelangelo Buonarroti (6.3.1475−18.2.1564)

FRESKY NA STROPE SIXTÍNSKEJ KAPLNKY
Jeden z najvýznamnejších umelcov všetkých čias. Tvor−

ca jedinečných malieb na strope Sixtínskej kaplnky. Zmluvu
podpísal 10. mája 1508, nasledovala príprava kartónov a na
freskách klenby začal pracovať v januári 1509. Prvé odhale−
nie sa konalo na príkaz pápeža Júlia II. (Giuliano della Rove−
re, 216. rímsky pápež 5.12.1443−21.2.1513) dňa 14.8.1511.
Michelangelo pokračoval od októbra a za rok klenbu dokon−
čil – slávnostne bola odhalená na Všechsvätých v roku 1512.
Rozmery: dĺžka 40,23 m, šírka okolo 13,5 m. kompozícia sa
rozprestiera na 9 paneloch, na 12 segmentoch (8 trojuholní−
kových a 4 rohových) a na 14 lunetách.

Biblická báseň talianskej renesancie, ako nazývajú fres−
ky na strope Sixtínskej kaplnky, našla inšpiráciu v Biblii, ale
aj v Božskej komédii a v jednej Savonarolovej kázni Umenie
dobre umrieť. V strede zobrazil Stvorenie sveta. Boh oddeľu−
je svetlo od tmy, tvorí slnko a mesiac, živočíchov a rastliny,
dáva život človeku dotykom ruky, vidíme zrod ženy, poku−
šenie (had s ľudskou tvárou) a vyhnanie z raja, potopu a
Noemovo opojenie. Medzi panelmi je dvadsať nadčasových
efébov a medzi jednotlivými výklenkami sú proroci a sibyly −
hlásatelia Boha a predchodcovia Krista.

 „...všetky postavy stvárnil s takou dokonalosťou kresby,
akú nikto nikdy nedosiahol a ani nedosiahne a aká sa dá len
ťažko a s námahou napodobiť. Celé toto dielo bolo a je sku−
točnou lampou nášho umenia; prinieslo maliarstvu prospech
a svetlo, vnieslo jas do sveta ponoreného po stáročia do
tmy.“ (in: Giorgio Vasari, Životy nejvýznačnějších malířů,
sochařů a architektů II. Odeon, Praha 1977, s. 264)      (b)

„Každý deň budú vraj Vianoce, ti−
cho šepkajú ľudia po vonku. Už sa
nám pozlátko ligoce. Čo však ukrý−
va? Iba kamienok či sladkú salónku?“
Takto sa začína známa pieseň, ktorú
spieva hudobná skupina Lojzo. Je
dôležité, že ľudia si sami pomaličky
uvedomujú, že nám nestačí pozlátko
a pýtame sa, čo ukrýva.

Ak by sme sa opýtali, odkedy sa
slávia Vianoce, museli by sme na−
hliadnuť až do 4. storočia. Tento svia−
tok pripadol na deň zimného slnovra−
tu. Pôvodné pohanské zvyky Cirkev
zmenila na kresťanský sviatok. Boli to
vlastne oslavy zrodu nového života,
keď sa zimná príroda začína pripra−
vovať na jarný rozkvet. Preto sa vo
vianočných želaniach často spomína
bohatá úroda, plné stoly a stodoly.
Oproti pohanským magickým úkonom
dala Cirkev oslavám Vianoc iný zmy−
sel. Je to radosť zo spásy, ktorú ľud−
stvu poslal Boh vo svojom synovi, čím
obdaroval všetkých ľudí. Z tejto sku−
točnosti sa vyvinul pekný zvyk vzá−
jomného obdarovávania sa. K súčas−
ným Vianociam patrí niekoľko neod−
mysliteľných vianočných symbolov.
Jedným z nich je aj vianočný strom−
ček. Na našom území sa stromčeky
objavujú od konca 18. storočia. Na
východnom Slovensku sa objavujú až
medzi prvou a druhou svetovou voj−
nou. Medzi novodobé zvyky patrí aj
výroba vianočných jasličiek, ktorých
pôvod spadá do 11. storočia, keď v
kostoloch a kláštoroch boli vystavo−
vané obrazy s motívom narodenia
Krista. V roku 1223 František z Assisi
postavil prvé naozajstné jasličky s
voskovým dieťaťom v životnej veľkosti.
Ich súčasťou bol aj živý vôl a somár.
Odvtedy sa rozšírili do celého kres−
ťanského sveta jednoduché divadel−
né predstavenia narodenia Krista. Do
dnešnej doby si ľudoví tvorcovia vy−
rábajú drevené jasličky doma.

Moje prvé Vianoce, na ktoré si spo−
mínam, som slávil v mojom rodisku, v
Beckove. Boli to najkrajšie Vianoce v
mojom živote. Veril som, že darčeky
nosí Ježiško. Rodičia vedeli navodiť
nádhernú tajomnú atmosféru, ktorá pre−
trvala vo mne dodnes. Až po čase som
si uvedomil, že tomu tak celkom nie
je, ale tá atmosféra vianočných sviat−
kov vplýva na mňa až doteraz. Prítom−
nosť Vianoc vo mne vyvoláva radosť,
šťastie a spokojnosť, nie kvôli darče−
kom, ale preto, že počas týchto sviat−
kov sme boli celá rodina vždy spolu.

Dnes si veľmi dobre uvedomujem,
že moja rodina bol ten najkrajší dar,
ktorý som dostal od Ježiška. Ako kňaz
veľmi dobre chápem, čo znamená

nemať rodinu. Veľmi často sa stretá−
vam s ľuďmi, ktorí sú nešťastní a zni−
čení práve preto, lebo nemajú niko−
ho, kto by bol pre nich darom. Obdo−
bie Vianočných sviatkov v mojej far−
nosti je pre mňa veľkou výzvou. Ne−
ustále sa spytujem sám seba, ako by
som mohol sprítomniť narodenie Je−
žiša týmto ľuďom. Všetky prípravy na
Vianoce podriaďujem tejto otázke.

Asi vo všetkých veľkých mestách
býva vianočný jarmok. Na námestí sa
postavia stánky, predáva sa i kupuje.
Okolo toho všetkého je dosť veľa hlu−
ku a kriku, a popri peknom a užitoč−
nom tovare sa môžeme stretnúť aj s
ľuďmi, ktorí sú opustení a potrebovali
by zažiť skutočné Vianoce. Inak tomu
nie je ani v mojej farnosti, ktorá leží v
centre mesta Nitra.

Na Vianoce by sme sa mali sprá−
vať k svojim blížnym čo najlepšie,
snažiť sa im pomáhať, robiť dobré
skutky, no predovšetkým si máme
vážiť to, čo máme. Ale veľakrát to
nevychádza podľa našich predstáv.
Niekedy nič nestíhame, všade je
samý zhon, niekedy čas letí tak, že
si to ani neuvedomíme a zrazu je tu
štedrý večer a my zistíme, že ešte
nemáme všetko dovarené. A toto a
mnoho iných vecí sa nám stáva v
zhone cez Vianoce. No aj tak sa na
Vianoce všetci tešíme. Nielen kvôli
darčekom, ale najmä my, kresťania,
sa tešíme na narodenie malého Je−
žiška. Bez toho by ani vlastne Via−
noce neboli. Niežeby neboli darče−
ky, ale nebolo by to duchovné, čo
cítime pri narodení Ježiška.

No každý z nás prežíva Vianoce
odlišne. Niekto tieto sviatky nemá rád,
pretože preňho znamenajú samý
stres a výdavky. Takýto človek nemô−
že ani vystihnúť podstatu Vianoc, a
nie ich ešte sláviť. Niekto sa na tento
sviatok teší, pretože sa nám narodí
Spasiteľ sveta, podaruje svojim blíž−
nym darček, hoc len malý, a teší sa z
každej chvíle prežitej so svojimi blíž−
nymi. Takýto človek vie, čo je pod−
stata Vianoc, a nemyslí si, že je to
len o darčekoch a márne vyhodených
peniazoch. Takýto človek si myslí, že
Vianoce sú sviatky pokoja, radosti v
rodine, aby boli všetci spokojní a
šťastní a aby sa mali radi. A to si želá
určite každý z nás. Hovorí sa, že Via−
noce patria k najkrajším sviatkom v
roku. Myslím si, že je tomu naozaj tak,
ak vieme, ako ich máme prežívať.

Drahí rodáci, myslím na Vás a nie−
len na Vianoce, ale vždy, keď slávim
svätú omšu, aby nik netrpel núdzu a
mohol prežívať Vianoce každý deň.

Peter Klech

Vianoce z pohľadu kňaza – rodáka
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S príchodom adventu nastal aj nový cirkevný rok a s ním aj nové
výzvy, predsavzatia a nové práce v cirkevnom spoločenstve. Počas
cirkevného roka si pripomíname Božie dielo a zaoberáme sa deji−
nami spásy. Na každú nedeľu a sviatok je pripravená zvesť z Bo−
žieho slova, ktorá nás má poučiť, napomenúť, povzbudiť, či ukázať
novú príležitosť. O tom vedia pravidelní účastníci bohoslužobného
života, pre tých ostatných je to tu práve vysvetlené a zároveň tento
príhovor ako aj tie predchádzajúce (skúste ich nájsť, ak ste ich
nespálili) chcú byť pozvánkou pridať sa k pobožnému životu. Preto−
že život nie je len o práci, o supermarketoch, o počítačoch a po−
dobných ponukách dneška. Kto to ešte nepostrehol, život beží ne−
uveriteľne rýchlo a zrazu príde koniec, smrť. Aj ona patrí k životu.
Pre niekoho je to však fatálny koniec. Ale veriaci človek sa vie na
ňu dobre pripraviť a vie, že po nej sa bude veľa rozhodovať.

Advent a Vianoce sa zdajú byť najradostnejšie a najkrajšie sviat−
ky v roku. Ešteže sa ten Pán Ježiš Kristus narodil, inak by sme ich
tu teda vôbec nemali!!! Odmyslime si narodenie Spasiteľa a čo
nám zostane? Pohanské zvyky, prázdnota, beznádej, hriechy, smrť.
Žiadna nádej, život, krása, radosť, pokoj a pod. Bez Pána Ježiša
Krista to nejde! A predsa to bez neho ide v mnohých dnešných
rodinách (možno aj v tej vašej, milý čitateľ). Za celý rok iba raz v
roku sa ti prihovára z jasličiek, a ty zostávaš pri tom, že On bol len
dieťa. Pre teba nikdy nedospeje, ani pre teba nezomrel? Odpove−
dať si musíš sám... Nie je to škoda?

Mnoho na Vianociach je iba ľudské, dokonca pohanské. Ke−
dysi dávno, keď naši predkovia neboli kresťanmi, neboli tu Viano−
ce, boli sviatky slnovratu. A tiež mali hostiny a možno aj darčeky a
zvyky, z ktorých sa mnohé aj dnes zachovali. Ale to, čo by sme
bez narodeného Spasiteľa nemali je život. Ale veď aj naši predko−
via žili, mali teda život. Ale bez Pána Ježiša Krista to nebol a nie
je život v hojnej miere. Pán Ježiš hovorí: ... ja som prišiel, aby
mali život, a to v hojnej miere! Život v hojnej miere – to je ten
radostný a mocný ohlas Vianoc.

Zvykneme hovoriť: pokiaľ nejde o život, nejde o nič. Ale nám o
život predsa ide. O ten terajší aj o ten budúci. Nič totiž nie je
predurčené. Pán Boh nikoho nepredurčil vopred k spáse resp. k
zatrateniu. Každý z nás sa svojím životom, svojou vierou, či neve−
rou (nevierou) sám podieľa na mieste, na ktorom strávi svoju več−
nosť. Ale majme na pamäti, že večný nie je len život spasených,
ale rovnako večné je aj odsúdenie neverných! Večný život sa
začína už teraz, tu v časnosti, prípravou na večnosť. Nemôžem
predsa tráviť večnosť s Niekým, koho nepoznám, alebo iba okra−
jovo. Potrebujeme sa vrátiť späť do Božej náruče, do Kristovej
cirkvi a tráviť v nej viac času, na modlitbách, pri Božom slove a
duchovných piesňach, pri formálnych rozhovoroch a pri službe či
práci. Znovu potrebujeme Vianoce, ktoré nám to pripomenú, lebo
v nich k nám prišiel Boží Syn a s Ním aj kráľovstvo Božie.

 Pán Ježiš nám hovorí, že život je viacej, ako si my myslíme,
ako ho vnímame. On nám hovorí, že hojnosť života nie je v hojnej
konzumnosti, hojnom odievaní či hojnom bývaní, nie je v ekono−
mike, a pod. Život je jedinečný Boží dar. Hriech však, tak ako
všetko pekné, tak aj život ničí, vyprázdňuje, znehodnocuje a roz−
bíja. A my, pretože sme hriešni, robíme to isté. Pán Ježiš nám
hovorí, že to, čo my dnes žijeme a poznáme, to nie je život ako
vyšiel z Božej stvoriteľskej ruky. To sú len odrobinky, je to obráte−
ný a „počmáraný“ život. Preto to tak vyzerá. Nemáme istoty (ak tak
nesprávne a neisté), nemáme úctu, bázeň, lásku, vernosť, zná−
šanlivosť, pokoj, bezpečie... To nie je život v hojnosti..., napriek
nášmu zhromažďovaniu a preplneným supermarketom.

Vianočná zvesť hovorí, aby sme neprešli životom naprázdno,
ale sa zamysleli a hľadali hojnosť života u narodeného Spasiteľa,
ktorý sa za nás vydal na smrť kríža a bol pre nás Bohom Otcom
vzkriesení. Neživorme, ale žime v hojnej miere, v plnosti života,

podľa Pána Ježiša Krista po celý rok, ba po celý život, aby keď sa
pominie, prijali nás do Božieho kráľovstva.

Prajem Vám v mene svojom, svojej rodiny a v mene presbyter−
stva Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Beckov, aby ste si
svoj život vážili, aby ste si úprimne priznali, aký život žijete, aby
ste pochopili vianočnú zvesť o Živote, aby ste prijali ponúkaný
život v hojnej miere a aby ste si našli viac času pre Toho, ktorý
hovorí, že k životu patrí láska aj pokoj a radosť, spravodlivosť aj
pravda.

Požehnané vianočné dni a veľa dobrých, správnych a život
obohacujúcich rozhodnutí a okamihov v novom roku 2013.

Služby Božie počas vianočných sviatkov
Zároveň Vám, bratia a sestry, pripomíname a srdečne pozýva−

me: Večera Pánova so spoveďou: 4. adventná nedeľa a Pamiatka
mučeníka Štefana − 2. sviatok vianočný o 8:30 h (Beckov); 10:30
(Kálnica); štedrovečerné Služby Božie − v modlitebni v Kálnici o
15:00h; v kostole v Beckove o 17:00h; počas ostatných sviatkov v
obvyklých časoch.

Viac na www.ecavbeckov.eu
Iné zaujímavé stránky: www.ecav.sk; www.tranoscius.sk;

www.sem.sk.
Mgr. Monika Cipciarová, zborová farárka

Milí priatelia,
možno ste si už všimli, že evanjelická fara má nové okná, pres−

nejšie jej jedna časť. Výmenou starých okien za nové je v nej
určite teplejšie, ale je aj neuveriteľne svetlejšie. Na druhej časti
fary chceme pokračovať, ak dá Pán Boh, v novom roku na jar.
Všetko závisí od počasia, ale hlavne od financií. Výmena okien už
bola nevyhnutná, pretože staré okná spôsobujú veľký únik tepla.
V roku 2011 sme požiadali o podporu nášho projektu. V tomto
roku sme získali z Nemecka polovicu finančných prostriedkov z
„Fondu pre zachovanie stvorenstva“ Trojpartnerstva (Antrag auf
Mittel aus dem „Fonds zur Bewahrung der Schöpfung“ der Drei−
Kirchenpartnerschaft) na výmenu okien na celej farskej budove.

Sme úprimne vďační za tieto finančné prostriedky, ako aj za tie,
ktoré dokážeme ako rodina evanjelikov dávať dohromady formou
milodarov na tento účel. Vieme, že finančná situácia je náročná,
ale v dobrom sa prihovárame, ak máte vôľu a túžbu finančne pri−
spieť na tento zámer môžete tak urobiť osobne, obvyklým spôso−
bom alebo poukázaním na číslo účtu: 0041693392/0900, kde do
správy, prosím, uveďte svoje priezvisko a bydlisko. Za každý dar
sme naozaj úprimne vďační.

Ďakujeme! Predsedníctvo CZ Beckov

ASPOŇ KRÁTKO O BUDOVE EVANJELICKEJ FARY
Evanjelická fara je stavba zo zač. 20. storočia (1928/29). Je to

stavba murovaná, murivo je kombinované z pálených a nepále−
ných tehál, základy sú betónové. Stavba bola udržiavaná bežným
spôsobom. Zač. 70r. 20.stor. bola zrekonštruovaná strecha. V ro−
koch 2003/2004 prebehla hlavne modernizácia interiéru, vymaľo−
vanie fasády a výmena vchodových dverí. Posviacka po rekon−
štrukcii bola 12. 6. 2005. Keďže fara stojí na mieste pôvodnej
farskej budovy, ktorá bola rodiskom významného národného de−
jateľa dr. J. M. Hurbana, na fasáde stavby je umiestnená pamätná
tabuľa. Budova má pôdorys v tvare L. Vykurovanie je plynové, v
jednej časti budovy sú rozvody tepla vedené aj v podlahe. Okná −
špaletové (kasňové) dvojité, vonkajšie a vnútorné krídla sú za−
sklené jednosklom hr. 2mm, sú fyzicky opotrebované, nespĺňajú
tepelno−technické kritériá, nezodpovedajú dnešným požiadavkám
a STN. Vzhľadom na vysokú mieru úniku tepla cez výplne oken−
ných otvorov, dochádza k veľkým energetickým stratám a zároveň
tiež k zvýšenému prestupu hluku do obytných miestností.

Vianoce a nový cirkevný rok
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Pokladám si za veľký Boží dar, že už tretí krát sa vám môžem priho−
voriť cez stránky našich Beckovských novín v období, ktoré je v celom
roku a na celom svete najkrajšie a najradostnejšie, v období Vianoc.

VIANOCE 2012
Túto vianočnú úvahu chcem viesť v intenciách tejto prekrásnej

vety: „Ježišu, prišiel si mi zvestovať zmysel života!“
Počuli sa v rozhlasovom vysielaní, ako sa redaktori pýtali vysoko−

školákov, čo je zmysel života. A nevedeli odpovedať. Žiadna ľudská
filozofia nevie na to odpovedať. Vo filozofických knihách, tam, kde by
mala byť odpoveď na túto otázku, tam je len bledé hapkanie. Ľudia
sa odjakživa domnievali, že človek je tu na to, aby slúžil niekomu, kto
je vyšší ako človek. A domnievali sa tak preto, lebo na vlastné oči
videli, že nerasty slúžia rastlinám, napríklad pôda slúži ďateline, rast−
lina slúži zvieratám, napríklad ďatelina slúži koňovi, zvieratá slúžia
človekovi, napríklad kôň slúži človekovi a človek musí slúžiť niekomu
vyššiemu. Ale kto je ten vyšší a ako mu človek má slúžiť?

Boží Syn sa stal človekom, aby nám, ľuďom, túto odpoveď ozná−
mil. A pretože sa stal človekom tak, že sa stal dieťaťom a vieme, že
dieťa rozprávať nevie, ako keby sa nemohol dočkať tej chvíle, keď
bude môcť rozprávať, dal svetu už pri svojom narodení odpoveď na
otázku: Načo je človek na svete? – spevom anjelov, ktorí ju zaspie−
vali nad betlehemskou maštaľkou takto: „Sláva Bohu na výsosti a
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Zmyslom ľudského života je vzdávať Bohu slávu, oslavovať Boha.
Syn Boží nám to vysvetlil. Nielen ústami, nielen modlitbami, ale celým
svojim bohumilým správnym, čistým životom máme oslavovať Pána
Boha. On povedal: „Nie ten, kto mi hovorí – Pane, Pane, vojde do
nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho nebeského Otca.“

Hľa, toto je naše poslanie, naša životná úloha, náš životný cieľ,
zmysel nášho života. Keď budeme plniť túto úlohu, budeme mať z
toho dva osohy, pokoj tu zemi – „pokoj ľuďom dobrej vôle!“

Pozrite, aký nepokoj majú ľudia, ktorí si za cieľ života zvolili iné, než
oslavovať Boha, napríklad bohatstvo. Ako sa zháňajú za bohatstvom,
ako sú nespokojní. A nie sú šťastní. Kto si bohatstvo postaví za cieľ
svojho života, ten slúži bohatstvu a trasie sa oň a neužije si života. Čítali
ste, že vo Francúzsku zomrela 73−ročná žena. Bola žobráčka. Žobrala a
nedopriali si nič dobrého. Po smrti našli u nej nazhromaždené množ−
stvo zlata, 60 kg a dva milióny frankov. Po celý život slúžila bohatstvu.
Všetko tu nechala. Koľko nepokoja tu, na zemi, zažila po celý život.
Počítala, kontrolovala, triasla sa a chvela sa. Musela sa obliekať do
starých roztrhaných handier. Musela nejesť, aby na nej nebolo poznať,
aby niekomu nenapadlo ju olúpiť. O koľko vzácnejšie je oslavovať Boha,
než slúžiť bohatstvu! Aká škoda, že niektorí ľudia to pochopia neskoro!

Poznáte azda operu Jána Cikkera s názvom Mister Scrooge. Táto
opera je podľa románu Charlesa Dickensa – Vianočná pieseň. Hlav−
nou postavou je starý bohatý lakomec. Ani na štedrý deň nedovolí
svojmu pisárovi Bobovi priložiť do kachieľ. A keď ho príde pozvať
synovec Fred na slávnostnú večeru, odmietne ho. Keď prídu milosrd−
né sestry prosiť o podporu, vyháňa ich. Vyženie aj malého koledníka,
ktorý príde spievať vianočné koledy. V druhom dejstve odchádza z
obchodu domov. Kráča hustou hmlou. Zjaví sa mu mŕtvy Marley, bol
to spoločník, ktorý umrel pred 7 rokmi na Vianoce a vyčíta mu jeho
lakomstvo a sebectvo. Zjaví sa mu matka. Zjaví sa mu bývalá neves−
ta Mary, ktorú odmietol, lebo nemala veľké veno. Príde do svojho
bytu. Zaspí. Sníva sa mu. Vo sne vidí rodinu synovca Freda, ako
pripíjajú pri Štedrej večeri na zdravie neprítomného strýca. Vidí pisá−
ra Boba pri chudobnej večeri. Spomínajú si pekne na pána Scroo−
gea. Scrooge je dojatý. Nikdy nemyslel, že pisár žije v takej veľkej
biede. Že má ťažko chorého synka. Zdá sa mu, že synček zomrel a
že on má na tom vinu. Nakoniec sa mu sníva, že on sám zomrel a že
prišli jeho príbuzní a bijú sa o jeho veľký majetok.

Prebudil sa starý lakomec. Je vianočné ráno. Zhnusil sa mu do−
terajší život. Musí začať nový život. Bobovi pisárovi píše, že mu
dáva polovicu majetku a prosí ho o odpustenie. Obdaruje kolední−
ka a posiela po ňom list Bobovi. Keď naradostený Bob prišiel, mo−
hol už starému Scroogovi iba zatlačiť oči.

My si dnes uvedomme, že spev anjelov „Sláva Bohu na výsos−
tiach, pokoj ľuďom dobrej vôle“ znamená, že aj jednotlivec bude
mať pokoj v srdci aj národy budú mať pokoj medzi sebou vtedy, keď
budú oslavovať Boha.

Jeden moderný filozof si takto povzdychol: „Človek je jediný tvor
na svete, ktorý sa zdráha byť tým, čím má byť a čím je.“ Pôda sa
nezdráha slúžiť rastlinám, rastliny sa nezdráhajú slúžiť zvieratám,
zvieratá sa nezdráhajú slúžiť človeku, len človek sa zdráha slúžiť
Bohu a radšej slúži hmote, ktorá je nižšia než človek. Človek sa
zdráha byť Božím dieťaťom, zdráha sa oslavovať Boha, zrieka sa
tejto svojej výsady – tej svojej vznešenosti.

V tieto najkrajšie sviatky vianočné sa budeme stretávať v našich
rodinách, ale aj ako rodina Božích detí aj v našich chrámoch a
budeme ticho zamyslení. Oslavujme nášho nebeského Otca dnes,
ale i po celý život najmä bohumilým statočným, čestným životom a
budeme mať podľa prisľúbenia Božieho Syna pokoj v srdciach tu
na zemi a budeme oslávení v nebi.

Všetkým zo srdca želám radostné a milostiplné Vianočné sviatky
a požehnaný Nový rok 2013.

Mgr. František Kurkin, dekan, Charitný domov v Beckove

Milé deti, drahí mladí chlapci a dievčatá, milí Beckovčania, drahí naši
„skôr narodení“ seniori, milí priatelia, veriaci i neveriaci

Hugo van der Goes (1440−1482), flámsky maliar. Klaňanie pastierov, okolo 1480, olej na dreve, 97x245cm. Gemaldegalerie SMPK, Berlin.
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Exkurzia do Slovenského národného múzea
Dňa 21.11.2012 žiaci z prírodovedného krúžku (žiaci 1.−

4. ročníka našej školy) vycestovali za poznaním do hlavné−
ho mesta – Bratislavy. Cieľom cesty bolo nadviazanie spolu−
práce základnej školy s Prírodovedným múzeom Sloven−
ského národného múzea (SNM) v Bratislave. Gestorom tej−
to spolupráce je RNDr. Vladimír Jánsky, ktorý sa aktívne
zúčastnil aj mapovania výskytu ohrozeného hmyzu na Bec−

kovských skaliciach. Pri našom prvom stretnutí, v rámci akcie
Noc vedcov v SNM v septembri tohto roku, bol potešený
záujmom aj tých najmladších žiakov o prírodu. Krúžok s
týmto zameraním a pre túto vekovú kategóriu je skôr zvlášt−
nosťou ako samozrejmosťou. Preto nám ponúkol možnosť
pravidelnejších stretnutí priamo v SNM, kde by sa deti do−
zvedeli zážitkovou formou viac o prírode – faune, flóre, o
horninách, mineráloch, vesmíre... priamo od odborníkov z
jednotlivých oblastí.

Ponúknutú možnosť sme využili a po obojstrannom pozi−
tívnom zážitku sme sa dohodli na ďalších stretnutiach už aj
s priamym tematickým zameraním do konca školského roka.

Poďakovanie patrí RNDr. Jánskemu za zaujímavé priblíže−
nie jednotlivých expozícii. Ako aj našim deťom, ktoré sa po−
chválili vedomosťami, záujmom a najmä správaním, ktoré môže
byť príkladom aj pre staršie deti.          Mgr. Mária Ďuríková

Ako sme si ponožky opekali
Spolu so sestrou Maruschkou sme sa prihlásili do

turistického krúžku, ktorí vedú p. učiteľka Pekarovičová
a naša Maťa. Začiatkom novembra naplánovali túru z
Beckova do Kálnice cez hory. Všetci sme sa tešili. V
sobotu ráno sme sa zišli pred školou a mohlo sa vyraziť
na cestu. Počas cesty sme zbierali hríby. Bolo ich ešte
veľa. V lese bolo krásne, videli sme srnky, diviakov. Len
veľmi fúkalo. Ale nám to nevadilo. Počas cesty sa stále
niekto pýtal, kedy si budeme opekať. Tak pani učiteľky
hľadali miesto, aby sme nepodpálili horu, ale aj také, kde
by sme sa mohli zabaviť. Nakoniec ho našli v Kálnici pri
potoku. Lepšie uhasíme oheň.

Keď sme si opiekli, išli sme stavať bunker. Lenže, čo
sa stalo? Fúkal silný vietor a moja sestra je veľmi chudá.
A ju sfúkol celú do potoka. Keď z neho vyšla, bola celu−
čičká mokrá. Nič sa nedalo robiť! Pani učiteľky ju vy−
zliekli donaha, zababušili ju do suchých vecí, ktoré po−
dávali aj ony, aj decká a sušili sme ju. Nakládli sme na
oheň polená, aby bola vatra. Pani učiteľka Pekarovičová
spravila z palíc trojnožku a tam navešali s Maťou Ma−
ruschkine veci. A my ostatní sme jej sušili ponožky a
topánky nad ohňom. Napichli sme to na ražne a sušili.
Lenže ponožky nám zhoreli! Ale nevadilo, hlavne že
uschli! Po usušení vecí Maruschka bola ako údená klo−
báska. Síce mala usušené veci, ale aj zhorené ponožky.
A tá ,,vôňa“! Ako malý bezdomovec. Po usušení mohla
pokračovať v budovaní bunkru.

Takže, z veľkej tragédie sa nakoniec stala veľká zá−
bava. A Maruschka bude spomínať na tento deň v zdra−
ví, pretože sa jej nič nestalo!

Julka Babulicová, žiačka 5. ročníka

Jedným z významných socializačných
faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a
správanie jedinca sú médiá. Osvojenie
schopnosti kompetentného zaobchádzania
s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako
prierezovej témy. Cieľom prierezovej tema−
tiky je, aby žiaci:

* lepšie porozumeli pravidlám fungova−
nia mediálneho sveta a primerane veku sa
v ňom orientovali,

* dokázali posudzovať mediálne šírené
posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a pro−
fesionálny rast,

* dokázali si uvedomiť negatívne medi−
álne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa
ich zodpovedným prístupom eliminovať,

* vedeli tvoriť mediálne produkty.
Takáto výchova sa uskutočnila aj na

našej škole. Určite naši spoluobčania videli
pobehovať žiakov s mobilom, kamerou a
diktafónom. A čudovali sa, čo tie deti vy−
mýšľajú. Omyl!

Naši žiaci prebrali na seba úlohy mode−
rátorov, redaktorov, aby si na vlastnej koži
vyskúšali aj takúto prácu. A verte, nebola
to ľahká úloha!

Naši prváčikovia si pripravili všetko o
televízii, časopisoch. Druháci poukázali na
nástrahy, ktoré nás čakajú na internete. A
samozrejme, ako fungujú sociálne siete. Tre−

tiaci zase vysvetlili, čo to znamená natáčať
reláciu. Štvrtáci si pozvali odborníka na re−
klamu. Ten vysvetlil, kedy reklama ,,hovorí
pravdu“. Piataci natočili úžasný dokument
o rôznych športoch v Beckove. Mohli ste
ich vidieť na kolobežkách, korčuliach, na
skale, ale aj na hojdačkách v parku. Nato−
čili video spolu so svojim triednym, ktoré
sa učili zostrihať.

Šiestaci si pripravili dlhodobé počasie pre
Beckov. Siedmaci sa rozbehli do dediny a
pýtali sa našich spoluobčanov rôzne otáz−
ky, ktoré potom použili vo svojej relácii ,,Aj
Beckov schybí“. Naši ôsmaci si vyskúšali
putovať po Beckove a zmapovať kultúrne
dianie v Beckove. Navštívili hrad, kde nato−
čili povesť o Beckove. No a potom sa za−
hrali na televíznych sprievodcov a ponúkli
dokument o pamiatkach v Beckove. No a
deviataci zmapovali, akou ,,írečitou sloven−
činou“ rozprávajú naši redaktori, moderá−
tori v RSTV, Markíze a Jojke. Aké najčas−
tejšie chyby sa vyskytujú v ich prejavoch a
vstupoch pred kamerami.

Po ťažkých prípravách sme sa všetci
stretli v telocvični, kde sme si pozreli medi−
álne výtvory našich žiakov. Všetka česť
im, boli lepší než akákoľvek televízia na Slo−
vensku. A my sme prežili dve pekné tele−
vízne hodiny.

Pre BN pripravila Maťa Striežencová

Mediálna výchova

Mladšia generácia si dnes ťažko spome−
nie na časy, kedy sa priestory ZŠ vykuro−
vali spaľovaním uhlia. Zima bývala dlhšia a
mrazivejšia ako teraz a uhlia bolo treba veľa.
Na jeho uskladnenie slúžila miestnosť v su−
teréne školy vedľa kotolne. Po rekonštrukcii
kotolne sa v nových kotloch začalo kúriť ply−
nom. Sklad uhlia zostal prázdny. Menšiu časť
tohto priestoru využíval školník ako dielňu.
Po dlhých rokoch, počas ktorých sa z bý−
valého skladu uhlia stalo skladisko nepotreb−
ných vecí, prišla pani riaditeľka s nápadom
premeniť tento nepekný a zaprataný priestor
na učebňu. Kto túto miestnosť nevidel, by si
asi ťažko vedel predstaviť, ako vyzerala.
Obité a špinavé steny, potrubie na strope a
stenách, nevzhľadné elektrické rozvody.
Začiatkom leta sa tento odvážny plán začal

realizovať. Pán školník sa presťahoval do
priestoru medzi šatňami a po vyprataní skladu
nastúpili odborníci, ktorí začali tento neeste−
tický priestor premieňať. Zmizlo potrubie zo
stropu, nová elektroinštalácia sa skryla pod
nové omietky, pribudli radiátory, umývadlo a
na vyrovnanej podlahe sa objavil koberec.
Zrodila sa nová učebňa, ktorá bude slúžiť
nielen ako malá telocvičňa, ale aj na iné úče−
ly. Na strop bude nainštalovaný dataprojek−
tor, čo umožní sprostredkovanie informácií
z výučbových CD, internetu, ale aj premie−
tanie filmov. Ďakujeme našej pani riaditeľke
a všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštruk−
cii týchto priestorov a tešíme sa na ich vyu−
žívanie či na hodinách telesnej výchovy ale−
bo počas záujmových aktivít žiakov.

Ing. R. Kazda

Nová učebňa v základnej škole

Výstava, o ktorej sa písalo, píše a bude
písať. Výstava, ktorá rozdelila Slovensko v
rozličných názoroch. Ale aj napriek tomu
sa tejto výstavy naša škola zúčastnila.

16. októbra 2012 nasadlo 90 žiakov na−
šej školy do vlaku, ktorý nás viezol práve
na túto výstavu. Opäť bola zábava. Keďže
sme išli osobným vlakom, cesta trvala dve
hodiny. Ale nám to nevadilo. My sme si našli
zábavu. Síce učitelia pri našej zábave trpeli,
ale spoločnými silami sme túto cestu zvládli.
Ďalšie utrpenie prišlo v Bratislave, keď sme
sa všetci 90−ti vtrepali do električky, kde sme
boli ako sardinky. Ale to nevadilo, hlavná
vec, že sme nemuseli ísť pešo na výstavu.
Pretože v ten deň veľmi pršalo.

A konečne výstava! Sprvoti nám to bolo
jedno, ale potom sme sa začali trolinku báť. Čo
keď tam bude smrad? Čo keď nám príde zle?

Ale tieto otázky boli zbytočné! Výstava
bola super! Sprevádzala nás medička, kto−
rá nám všetko pekne a odborne vysvetľo−
vala. A hlavné bolo, že aj zrozumiteľne. Mohli

sme vidieť celé ľudské telo naživo. Boli sme
ako medici, ktorí sa učia. Videli sme srdce
po infarkte, rôzne ochorenia pľúc, obličiek.
Dozvedeli sme sa, čo sa môže stať, ak niekto
silno skríkne do ucha. Takýmto silným kri−
kom môže človek dostať infarkt, pretože ucho
je prepojené so srdcom. Videli sme, ako
všetko nádherne nadväzuje na seba. Boli
tam síce mŕtvi ľudia, ale my sme žasli ako je
to všetko v našom tele prepojené, ako všet−
ko so všetkým súvisí. Ako povedala naša
triedna Striežencová, obdivovali sme dielo
Tvorcu. Na tejto výstave boli pavilóny, kde
bolo ľudské telo rozdelené, napr. cievna
sústava, dýchacia sústava. Bol tam aj pavi−
lón, kde boli deti, ktoré sa narodili mŕtve, ale
aj po potrate. Všetci sme sa zhodli, že nikdy
by sme si nedali zobrať dieťa. To nie sú len
bunky, to je človiečik.

Z tejto výstavy sme odchádzali z no−
vými zážitkami a samozrejme aj s vedo−
mosťami.

Kika Bánovská, žiačka 9. ročníka

The Human Body
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Šiesty december 2012, pre niekoho
všedný deň, ale nie pre naše deti. Do našej
školy zavítala vzácna návšteva, ktorá sa

nedala prepočuť alebo nevidieť. Mikuláš so
svojimi pomocníkmi − anjelom a čertom.
„Anjelíček“ so zvoncom zvolával deti do
školy a čertík, čuduj sa svete, podával s
Mikulášom sladkosti všetkým deťom, ba i
pani učiteľkám (pri pani učiteľkách to bolo
diskutabilné, ale pani riaditeľka s deťmi Mi−
kuláša ubezpečila, že pani učiteľky sú nao−
zaj dobré). Ešte minulý rok sľúbili deti Mi−
kulášovi, že budú poslúchať, dobre sa učiť
a robiť radosť svojim rodičom. Tak si to
Mikuláš prišiel overiť. Niektoré deti vchá−
dzali do školy ustráchano, asi sa báli, že
boli zlé a nič nedostanú. Ale bol to omyl!
Báli sa len čerta. Mikuláš zistil, že deti sú v
Beckove len dobré a zlé tu nenájde. Keďže
mal však pred sebou ešte dlhú cestu, po−
ďakoval sa za milé prijatie a sľúbil, že na
budúci rok príde opäť.

Jeho kroky potom nasledovali do ma−
terskej školy, kde už nedočkavo čakali
detičky s pani učiteľkami na jeho návštevu.

Mikuláš všetkým deťom rozdal sladkosti a
poďakoval za básničky, ktoré si detičky pre
neho pripravili. Deťom sa najviac páčil anje−

lik, niektorým aj
veselý čertík...
Mal síce veľký
mech pre „zlé“
deti, ale nikto sa
nebál, pretože v
našej materskej
škole máme iba
šikovné a dobré
deti.

S Mikulášom
sa deti rozlúčili
veľkým „ahóój“.
Takže Mikuláš
príď o rok zas!!!

P.S. Ďakuje−
me distribučné−
mu centru TES−
CO STORIES
BECKOV za
sladkosti, ktoré
mohol Mikuláš

rozdať deťom v škole aj v škôlke. Nech im
táto dobrota srdca ostane aj do budúcna.

Mgr. Martina Striežencová

Beckovské dedinské divadlo
Ak máš chuť, chceš sa odpútať od reality všedného dňa,

vieš si spraviť so seba srandu, neberieš život príliš vážne,
chceš zabaviť seba, ale aj druhých a niekam patriť ...tak si
pozvaný na kasting do Beckovského dedinského divadla,
ktorý sa uskutoční 9. januára 2013 v priestoroch ZŠ. Verí−
me, že prídeš a pomôžeš pozdvihnúť amatérske divadlo na
Slovensku.

P.S. Tešíme sa aj na minuloročných deviatakov − hercov
srdcom i telom.

POZVÁNKA NA 4. FAŠIANGOVÝ PLES
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana si Vás

dovoľuje pozvať už na tradičný

Fašiangový ples
spojený s pochovávaním basy. Ples sa uskutoční

9.2.2013 od 19.00 hodiny
v Kultúrnom dome v Beckove.
Do tanca a na pobavenie hrá skupiny CLASSIC Music

Band zo Žiliny.
Všetkých, okrem vynikajúcej večere a výborného vínka,

čaká aj bohatá tombola. Cena vstupenky bude 18 �. Veríme,
že sa prídete zabaviť a zároveň podporiť aj ZŠ s MŠ. Minu−
loročný výťažok bol použitý na výstavbu prírodnej učebne.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove

Ako možno viete, alebo ste počuli, podpisovali sme petíciu za „Novú výdajňu obedov
v ZŠ J.M. Hurbana v Beckove.“

Iniciovali ju dva dosť závažné dôvody. Prvý dôvod
je, že naši škôlkari sú vyrušovaní počas obedňajšieho
spánku v škôlke, nakoľko sa hneď za dverami stravujú
školáci.

Druhý dôvod sa týkal bezpečnosti školákov, ktorí
musia popri hlavnej, dosť frekventovanej, ceste aj v
nepriaznivom počasí dochádzať na obed do mater−
skej škôlky.

V prístavbe školy sa našla celkom pekná miest−
nosť, vhodná na novú výdajňu. Lenže na jej dokonče−
nie sú treba ešte „nejaké tie eurá.“ Veľmi by nás
všetkých potešilo, keby sa našli sponzori, ktorí by
nám pomohli s realizáciou výdajne. Bol by to veľký
prínos pre naše deti, nás, rodičov, ale aj učiteľov.

Takisto by som chcela ešte spomenúť novú radu
školy, ktorá sa začala týmto problémom zaoberať, na
čele ktorej je aktívny predseda p. Ján Macejka.

Preto pomôžte nám aj vy s novou výdajňou pre
naše deti!

VOPRED ĎAKUJEME VŠETKÝM SPONZOROM.
Ľuboslava Hajdušková

Mikulášku premilý...

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

Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.

Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

Mikuláš so svojou
družinou pred školou

Pomôžte nám s výdajňou stravy
pre naše deti
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Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden mrežovník. Aj tak by sa mohol začať
môj príspevok, pretože to, čo sa stalo 20. októbra 2012 v Beckove, je
rozprávkové.

Mrežovník – obľúbený koláč v každej rodine. U nás doma, keď sa upe−
čie, hneď je po ňom. A ako to bolo v Beckove?

Upiecť mrežovník, tento nápad vzišiel v škole. Samozrejme, že po dvoch
úspešných rekordoch, chceli aj tretí. Ale tentoraz to mal byť rekord, ktorý by
bol na zjedenie. A po dlhom premýšľaní prišli na myšlienku upiecť mrežovník
(z rozprávania mojej dcéry). Nápad bol teda na svete, ale ako ho zrealizo−
vať? Nenechali si to pre seba a oslovili aj Kultúrnu komisiu v Beckove.
Samozrejme, že tento nápad dostal konkrétnu podobu, a tam z myšlienky
upiecť mrežovník vznikla podoba ,,Jesenný deň v Beckove – spájame gene−
rácie“. Pani Ježovicová oslovila aj Jednotu dôchodcov v Beckove a začali
sa prípravy. Na obecnom úrade sa schádzali naše dôchodkyne, aby vybrali
z receptov ten najlepší a najľahší. Piekli a rozhodovali o tom, ako sa to bude
piecť. Po niekoľkých stretnutiach vzišiel reálny návrh, ktorý sa potom usku−
točnil 20. októbra 2012.

V tento deň sa naozaj spojili všetky generácie. V tú sobotu sa zišli gaz−
dinky z Beckova, aby ukázali svoje cukrárske umenie. Už od rána sa
miesilo, vaľkalo, vykrajovalo a ukladalo cesto na stoly. Každá ženička mala
svoje miesto a vedela, že to, čo robí je dôležité. Okrem nášho cesta rozvo−
niaval po kultúrnom dome aj guláš, ktorý nám varili dvaja znamenití kuchári,

páni Marek Čaňo a Jarko Straka. Okrem hlavnej akcie tu prebiehali aj tvori−
vé dielne pre deti a výstava jesenných plodov. Myslelo sa naozaj na každé−
ho, najmenší mali svoj skákací hrad, trampolínu, starší zase súťaž v šípkach
a petang, nakoniec si mohli všetci pozrieť hasičský útok.

Mrežovník sa pripravoval vyše štyroch hodín. Rozvaľkané cesto, ktoré
bolo cez celú sálu na stoloch, sa natieralo postupne slivkovým, marhuľovým
a ríbezľovým lekvárom. Vrch sa ozdobil mriežkou, ktorá je typická pre tento
koláč. Chlapci kuchári nás pohostili výborným gulášom a počas obeda prišli
už prví hostia – TASR. Čakalo sa na komisára, bol ním pán Svítok, ktorý mal
oficiálne odmerať mrežovník, aby sa mohol stať oficiálnym slovenským re−
kordom. A prišla tá chvíľa! Po odmeraní mal náš mrežovník dĺžku 20 metrov
a 46 centimetrov. Pán Svítok pred kamerami vyhlásil, že Beckovský mre−
žovník sa stal ustanovujúcim rekordom a bude zapísaný do Knihy sloven−
ských rekordov. Bola to obrovská radosť všetkých, ktorí sa na tejto akcii
zúčastnili. Dokonca, každá gazdiná dostal od pána starostu aj certifikát o
tom, že je najlepšia kuchárka. No a potom sa začal piecť a rozdávať. Podľa

Dlhý, dlhší, najdlhší
výpočtov novinárov to bolo až 1800 koláčikov. Použilo sa 43 kilogramov
hladkej múky, 18 kilogramov práškového cukru, 15 kilogramov palmarínu,
144 vajec, 144 lyžíc rumu a 72 práškov do pečiva.

Táto akcia bola výborná. Zišli sa na nej naozaj všetky generácie. V
Beckove sme sa opäť spojili pri výbornej zábave. A nikomu sa nechcelo ísť
domov. Naozaj sme si spravili svoj BECKOVSKÝ DEŇ, ktorí bol len pre nás
a mohli sme odhodiť naše každodenné starosti za hlavu. Ďakujeme Vám
všetkým, ktorí ste tento deň pripravili, a to OBCI BECKOV, ZŠ BECKOV a
JDS Beckov.

A ako povedal pán starosta, na budúci rok vytvoria rekord muži. Už sa
tešíme!                                     Marta Striežencová, jedna z účastníčok

známa fotka, rekord je hotový!

v plnom pracovnom nasadení
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Opäť prichádzajú Vianoce a našimi ku−
chyňami začína vládnuť vôňa škorice, medu,
klinčekov, proste vôňa Vianoc. Ruku na srd−
ce, milé žienky! Všetky sa už tešíme, keď
sa opäť postavíme k našim rúram a začne−
me piecť. Síce navonok šomreme, že je tu
pečenie, ale vo vnútri nás to hreje, že opäť
môžeme piecť. Budeme hromžiť, keď nám
polovicu zjedia už pred Vianocami, ale stále
je v nás túžba napiecť si domáce koláčiky.
Prajem Vám príjemné a pokojné pečenie.

LABKY ZO ZLATÉHO KLASU
325 g hladkej múky, 2 a 1/2 balíčka

zlatého klasu, 1 Hera, 125 g práškového
cukru, 1 vajce, 1 lyžička prášku do pečiva.

Všetko spolu zmiesime a necháme po−
stáť v chlade asi hodinku. Cestom plníme
vymastené formičky a pečieme pri teplote
180 stupňov asi 15 minút. Ešte teplé labky
obaľujeme v práškovom cukre.

ZAMILOVANÉ OČKÁ
180 g práškového cukru, 250 g Hery,

80 g kakaa, 4 žĺtka, 300 g hladkej múky,
štipka škorice, 3 tlčené klinčeky, marmelá−
da na ozdobu.

Všetky suroviny spolu zmiesime. Z cesta
tvoríme malé guľôčky, do každej vtlačíme
jamku (obrátenou vareškou) a uložíme ich
na plech vystlaný papierom na pečenie.
Pečieme pri teplote 180 stupňov asi 15 mi−
nút. Po vychladnutí jamky naplníme mar−
meládou a necháme uležať. Keďže sú to
očká, tak guľôčky robíme malinké.

 KOKOSOVÉ STRIEKANÉ VENČEKY
300 g masla, 100 g práškového cukru,

trochu strúhanej citrónovej kôry, 2 žĺtky, 5−
6 lyžíc teplého mlieka, 350 g hladkej múky,
60 g kokosu, ďalej: čokoládová poleva,
kokos na posypanie.

Zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom
do peny. Pridáme kôru a po jednom žĺtku.
Po lyžiciach lejeme mlieko. Vareškou vmie−
šame múku a kokos. Cesto po menších
dávkach vložíme do vrecúška s ozdobnou
špičkou (s veľkým otvorom!) a na plech
vyložený papierom na pečenie striekame
venčeky. Ďalej od seba, trochu narastú.
Pečieme pri teplote 180 stupňov asi tak 10
minút. Vychladnuté máčame v čokoládovej

poleve a posypeme kokosom.
JABLKOVÉ KEKSÍKY
80 g hrozienok, 6 PL rumu, 300 g hlad−

kej múky, 100 g kryštál. cukru, 200 g Hery,
1 vajce, 1 KL škorice, 1 jablko, 200 g mas−

la
Hrozienka na−

močíme v rume.
(hrozienka sekám
na menšie kúsky,
v keksíkoch mi
veľké nepasovali).

Múku, cukor a
škoricu zmiešame
v miske a preose−
jeme na pracovnú
dosku. Do stredu
vyhĺbime jamku.
Jablko ošúpeme,
zbavíme jadierok a
nahrubo nastrúha−
me. Do jamky v
múčnej zmesi

dáme nastrúhané jablko, dôkladne odkvap−
kané hrozienka, vajce a maslo nakrájané
na malé kúsky. Maslo odporúčam pridať
zmäknuté, lepšie sa s ním pracuje. Zo zmesi
vypracujeme rukami hladké cesto. Je tre−
ba dať pozor, aby v ceste nezostali kúsky
masla, keksy by sa rozliali na plechu. Vy−
pracované cesto rozdelíme na polovice, z
nich urobíme valce s priemerom približne 3
cm, zabalíme ich do potravinovej fólie a ne−
cháme cca na 30 minút odležať v chladnič−
ke, pokojne tam môžu zostať celú noc. Z
valčekov potom nožom krájame kolieska
hrubé podľa receptu 1 cm, podľa mňa stačí
aj menej. Kolieska poukladáme na plech vy−
stlaný papierom na pečenie a pečieme vo
vyhriatej rúre na 180°C približne 10−15 mi−
nút. Po upečení necháme vychladnúť, skla−
dujeme v dobre uzavretej nádobe na chlad−
nejšom mieste. Dobrú chuť!

Všetkým čitateľkám BN prajem pokojné
a požehnané Vianoce. Aby ich materinská
láska sa stále rozdávala ako ich vianočné
voňavučké koláčiky. Nech novonarodený
Kráľ Lásky požehnáva Vaše rodiny.
Marta Striežencová, stála čitateľka BN

Ďumbier, med a citrón
Ak si chcete do chladničky pripraviť hrejivú liečivú dobrôt−

ku, tak kúpte citróny a ďumbier (zázvor). Medík iste máte
doma. Umyté citróny nakrájame na malé tenké plátky. Tak
isto aj očistený ďumbier nakrájame na tenké plátky a do
zaváraninového pohára vrstvíme citrón s ďumbierom.

Nakoniec vrstvy zalejeme kvalitným medom. Med je dob−
rý konzervačný prostriedok, takže takto pripravený pohár v
chladničke vydrží aj 2−3 mesiace (pokiaľ ho hneď do mesia−
ca neminiete).

Naložené želé je veľmi dobré na bolesť hrdla a tak isto ho
môžete piť ako horúci nápoj, ktorý príjemne zahreje. Stačí
zaliať 1 polievkovú lyžicu želé horúcou vodou a máte chutný
liečivý nápoj.                                         (zdroj: internet)

Anémia - chudokrvnosť
Ide o stav alebo ochorenie, kedy je v krvi znížená koncen−

trácia hemoglobínu pod normu stanovenú podľa veku a pohla−
via. Následne je znížená schopnosť krvi dodávať tkanivám
kyslík, potrebný pre ich správne fungovanie. Príčinou je poru−
šená tvorba červených krviniek alebo ich zvýšený zánik.

Príznakmi anémie bývajú najčastejšie únava, malátnosť,
závraty, hučanie v ušiach, poruchy sústredenia, úbytok na
váhe, palpitácie, teda búšenie, bledosť kože a slizníc, medzi
špecifické príznaky niektorých druhov anémií patrí lámavosť
a ryhovanie nechtov, pálenie jazyka, ústnych kútikov − je to
tzv. sideropenická anémia. Ďalším špecifickým príznakom
môže byť žltačka pri hemolytickej anémii.

Diagnostika takejto choroby spočíva v laboratórnom vy−
šetrení krvného obrazu, červených krviniek, zistení hladiny
hemoglobínu, hematokritu, vyšetrenie kyseliny listovej a vita−
mínu B 12 pri megaloblastickej anémií. Tiež je dôležité vyšet−
renie tráviaceho traktu a vyšetrenie stolice na skryté krvá−
canie, u žien gynekologické vyšetrenie. Pri takýchto ťažkos−
tiach by sa mal každý obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.

 MUDr. Lenka Benáková

Ocenenie darcov krvi
Slovenský červený kríž ako

poďakovanie za viacnásobné
nezištné darovanie krvi, ktorou
sa zachraňujú životy, symbo−
licky odmeňuje jej darcov. V
priestoroch sobášnej siene
MsÚ v Trenčíne si 21. novem−
bra 2012 preberali pamätné pla−
kety za bezpríspevkové daro−
vanie životodarnej tekutiny aj
naši spoluobčania. Diamantovú
plaketu si prebral pán Jozef
Kabelík, zlatou plaketou boli
odmenení Ing. Jana Kubáňo−
vá a Pavol Jarábek.         DJ

Jednota dôchodcov na Slovensku,
Úrad verejného zdravotníctva SR, Centrum
MEMORY n. o., Bratislava a EXPO CEN−
TER a. s., Trenčín pod záštitou predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka usporiadali 19. ok−
tóbra 2012 konferenciu „Za krajšiu jeseň
života.“ Na konferencii odzneli z úst vyni−
kajúcich odborníkov veľmi zaujímavé a
hodnotné prednášky, ako napríklad Aktív−
ne starnutie, Dobrá pamäť v každom veku,
Alkohol a tabak u seniorov. Konferencia
sa konala v rámci prvého ročníka výstavy
potrieb seniorov Senior EXPO. Za základ−
nú organizáciu Jednoty dôchodcov v Bec−
kove sa konferencie zúčastnila Ing. Mária
Mináriková, predsedníčka ZO. Na konfe−
rencii bol ZO JDS v Beckove udelený Ďa−
kovný list za dlhoročnú obetavú prácu, dob−
rovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v
prospech rozvoja JDS a v prospech star−
šej generácie.       Ing. Mária Mináriková

Vianočná voňavá kuchyňa

Za krajšiu jeseň života



Pán Fiľo, dovoľte, aby sme vás trochu predstavili čitateľom našich
novín.

Narodili ste sa vo Zvolene (1959), žijete a pracujete vo Vlkanovej
pri Banskej Bystrici, najdôležitejšie reštaurátorské práce ste – aspoň
podľa dostupných údajov – vykonali pre okolie Banskej Bystrice,
teda práca pre obec Beckov bola skôr výnimkou čo do miesta
pôvodu reštaurovaného diela?

Máte pravdu, z tých významných reštaurátorských prác je to rešta−
urovanie Súsošia Kristus na Hore olivovej v nike r.k. kostola v Ban−
skej Bystrici a reštaurovanie mobiliáru z artikulárneho kostola v Hron−
seku, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.

To, že som realizoval práce pre vašu obec, nebola žiadna výnimka,
reštaurovaniu sa venujem už tretie desaťročie. Za túto dobu som rea−
lizoval práce takmer po celom Slovensku, napr. reštaurovanie via−
cerých fasád objektov v Banskej Štiavnici, reštaurovanie súsošia Gol−
goty v Novom Meste nad Váhom, reštaurovanie Kaplnky sv. Michala
na Oravskom hrade, reštaurovanie súsošia Kalvárie v obci Litava
(okr.Krupina), reštaurovanie sôch sv. Floriána a sv. Jána Nepomucké−
ho v Trstenej a Krušetnici na Orave, reštaurovanie fasád a sôch na
námestí v Brezne, reštaurovanie fasád Radnice v Šahách, tých miest
a obcí je na Slovensku veľa a nedajú sa všetky menovať.

Poznáte našu obec? Mali ste už predtým nejaký vzťah k Bec−
kovu?

Vašu obec som spoznal
počas štúdia, starší kolega
architekt je váš rodák a s
ďalšou Vašou rodáčkou ar−
cheologičkou som spolupra−
coval v Banskej Bystrici a
predpokladám, že asi kaž−
dý pozná Beckovský hrad.

Máte kvalitnú odbornú
prípravu, vyštudovali ste
reštaurátorstvo výtvar−
ných diel – sochárstvo na
VŠVU v Bratislave (1979−
85) a ako reštaurátor máte
bohaté skúsenosti v oblas−
ti reštaurovania umelec−
kých diel. Oprava beckov−
ského súsošia patrila k tým
náročnejším?

Každá kultúrna pamiatka
je jedinečná a treba k nej pristupovať osobitne. Oprava bola porov−
nateľná s podobnými dielami. Čo sa týka Vášho súsošia, trochu
väčším problémom bolo to, aby sa pri demontáži nerozpadlo súso−
šie sv. Trojice.

Poveternostné podmienky a vek sa na sochách značne preja−
vili. Povedzte nám, prosím, o postupoch, ktoré ste použili, o ná−
ročnosti opráv, z čoho je urobená replika, ako dlho ste na súsoší
pracovali a ako je chránené pred vplyvom ovzdušia?

Ako dobre viete, celý stĺp so súsoším bol demontovaný a prevezený
do ateliéru, kde bol očistený, kamenná hmota bola spevnená, poškode−
né časti boli rekonštruované umelým kameňom. Súsošie sv. Trojice
bolo domodelované, vyrobila sa z neho forma a faximília bola realizova−
ná z umelého kameňa. Po spätnej montáži bol celý stĺp opatrený hydro−
fobizačným náterom, ktorý chráni pred poveternostnými vplyvmi. Práce
na diele trvali s prestávkou 3 roky, čo bolo zapríčinené nedostatkom
finančných prostriedkov na dokončenie a taktiež rekonštrukciou námes−
tia, kde mal byť stĺp so súsoším znovu osadený.

Pri práci ste objavili aj niečo nečakané?
Počas prác sa neobjavilo nič, čo by sa nedalo očakávať pred

realizáciou.
Dá sa povedať aspoň približne, v ktorej sochárskej dielni

súsošie vzniklo?
Stĺp sv. Trojice pravdepodobne pochádza z polovice 19. storočia

a môže byť dielom niektorej kamenosochárskej dielne v okolí. Mož−
no by sa dali nájsť informácie v cirkevných kronikách.
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Zreštauroval súsošie sv. Trojice − Akad. sochár Ján Fiľo

Hubert (?1426) a Jan van Eyck (1390−1441)
Spievajúci anjeli, Gentský oltár, Katedrála sv. Bavona, 1432, olej na

dreve. (Gent – mesto vo východnom Flámsku, Belgicko).
Oltár vznikol na objednávku Jose Vijdta pre jeho rodinnú kaplnku sv.

Jána Bohoslovca v katedrále sv. Bavona v Gente, Belgicko.

Stav po reštaurovaní súsošia
sv. Trojice na námestí v Beckove

BECKOVSKÝ SPEVÁCKY ZBOR NA VIANOCE

Či viete, aké dieťa leží v lone matky panny?
Či viete, komu nebo spieva vítajúce žalmy?
Ježiša, nášho Pána, oslavujú anjeli,
Dnes aj ty vítaj Kráľa v lone skromnej matky.
Nuž, bohatstvo a slávu polož k nohám lásky Kráľa.
Nech naše srdcia oddané ho za spasenie chvália!
K výšinám nech vždy letí pieseň vďačná, oslavná.

Tieto slová v spojení s príjemnými melódiami budú patriť k hudobným
pozdravom pre všetkých, ktorí si prídu vypočuť Beckovský spevácky
zbor 30.12.2012 do farského rímskokatolíckeho kostola. Pre svojich po−
slucháčov a fanúšikov si naši speváci pripravili nový repertoár, ktorým
chcú dôstojne osláviť najkrajšie sviatky roka – Vianoce a lahodnými tónmi
sa rozlúčiť s obdobím Adventu.

Stav pred eštaurovaním súsošia
sv. Trojice na námestí v Beckove

Súsošie ste osobne osádzali 1. mája 2012. Prebehlo všetko
bez problémov?

Áno, pri osádzaní nevznikli žiadne výrazné problémy.
Môžete nám prezradiť

aké sú v súčasnosti
trendy v reštaurovaní
sochárskych či archi−
tektonických pamiatok?

O trendoch v reštauro−
vaní sa nedá hovoriť, kaž−
dý vlastník kultúrnej pa−
miatky sa snaží o jej zá−
chranu a opravu, ale
vzhľadom na nedostatok
finančných prostriedkov
sú väčšinou odkázaní na
dotácie z Ministerstva kul−
túry.

Na čom momentálne
pracujete?

V súčasnosti sa spo−
lupodieľam na reštauro−
vaní Kaplnky Zápoľských
na Spišskej Kapitule.

Ďakujem za rozho−
vor. Dana Badžgoňová
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Milé deti, drahí mladí chlapci a dievčatá, milí Beckovčania, drahí naši
„skôr narodení“ seniori, milí priatelia – veriaci i neveriaci!

S Božou pomocou sme zavŕšili cirkevný rok a cum auxilio Domino, s
Božou pomocou, sme prvou adventnou nedeľou začali nový liturgický
alebo cirkevný rok. Je to obdobie, kedy sa najviac hovorí o eschatologic−
kých veciach – nebo, peklo, večnosť, odmena alebo trest.

Veľmi rád, ako vždy, sa vám prihová−
ram o týchto skutočnostiach ako katolícky
kňaz aj v tomto čísle „našich“ Beckovských
novín. Nadpis mojej úvahy je Posledný súd.

Bratia a sestry, môže sa vám stať, že
pri práci v továrni, v kancelárii alebo v škole
niekto k vám príde a povie: „Šéf chce s
tebou hovoriť.“ Prekvapene sa pýtate: „Čo
to bude? Je nejaká sťažnosť?“ Horšie je,
keď človeku povedali: „Je tu gestapo, po−
ďte s nami,“ alebo „čaká na vás ŠTB!“ Srd−
ce sa skoro zastavilo, človek zbledol, ruky
sa začali triasť a myšlienky leteli hlavou.
Čo zlého som urobil? Zavrú ma? Bude súd,
bude trest? Asi tak by na nás mali pôsobiť
slová starozákonného proroka: „Hľa, príde
deň a bezbožní budú horieť ako slama v
peci. Nezostane z nich vetva, ani koreň.
Ale vám, bohabojným, vzíde slnko spra−
vodlivosti.“

Poslednú nedeľu v roku sme v našich
katolíckych chrámoch čítali slová Pána Je−
žiša o konci sveta. A tak si v tejto úvahe
povieme o konci sveta, o poslednom súde,
kedy nastanú alebo či vôbec je posledný
súd ešte potrebný. O konci sveta hovoril
Pán Ježiš . Vo svojich evanjeliách predpo−
vedal pád Jeruzalema. To už nastalo a od
tejto blízkej udalosti sa preniesol až k hori−
zontu a predpovedá, čo bude – vojny, mor,
zemetrasenie, zmeny vo vesmíre, a potom
v ďalších kapitolách hovorí: „Ukáže sa na
nebi znamenie Syna človeka, kríž. Od Vý−
chodu až na Západ.“ Tak ma napadlo, ako sa asi bude cítiť učiteľka,
ktorá strhávala v komunistickej dobe deťom z krku zlaté krížiky? Ako
bude tým, ktorí popri cestách alebo v poli ničili Božie muky a strhávali
kríže za 500 korún, čo dostávali z okresu. Teraz Ho uvidia na nebi. S
Kristus bude zostupovať nie ako malé dieťatko do Betlehema. S veľkou
slávou a mocou. Ľudstvo bude zhromaždené pred ním a nastane veľké
triedenie. „Poďte, požehnaní, do môjho kráľovstva“ a na druhú stranu:
„odíďte, zlorečení, nepoznám vás!“

O konci sveta hovoril a písal aj sv. Pavol, apoštol. Okolo roku 50
napísal list do Solúna, v ktorom nabádal ľudí k dobrému životu. Píše tam:
„Kristus príde.“ Keď sa niektorí nazdávali, že príchod Pána bude už čoskoro,
v druhom liste to vysvetlil lepšie, a preto píše: „Niektorí z vás kvôli tomu
prestali pracovať. To Pán nechce. Dobrým životom sa pripravujete na
príchod Pána.“

V priebehu ľudských dejín sa objavovali indivíduá, ktoré púšťali balóni−
ky strachu o konci sveta. Pamätám si, ako jeden 46−ročný predstaviteľ
jednej sekty stanovil koniec sveta na 28. október 1998 a pobláznil celú
Kóreu. Ľudia prestali pracovať, predávali majetok, niektorí spáchali samo−
vraždu – a nestalo sa nič. Najnovšie je to 21. december tohto roka???

Asi pre mesiacom jeden astronóm vypočítal, že naša Zem sa zrazí s
kométou alebo asteroidom. Zrážka má nastať 24. augusta 2016. Tá zráž−
ka bude taká silná akoby vybuchlo naraz 100 000 atómových bômb. Ak
by sa to stalo, tak potom naši mladí nemajú dobrú vyhliadku. To, že bude
koniec sveta, to je fakt. Kresťan sa pýta: je potrebné, aby bol ešte jeden
súd? Veď predsa v okamihu smrti je súdený každý hneď.

Súkromný súd vypadá akoby pustili zosnulému rýchly film o živote.
Súkromný súd vyzerá, ako keď v noci švihne blesk, jasne ožiari celý
veľký priestor so všetkými podrobnosťami. A hneď príde aj rozsudok.
Buď k Bohu natrvalo, lebo bez Boha nakrátko, alebo bez Boha natrvalo.

Lenže nikto z nás nežije ako pustovník. Žijeme v rodine, meste, neja−
kom štáte. Vidíme osudy druhých, často krát nespravodlivé. Často krát
prípady nevyriešené. Koľko je pri súde fasciklov s nápisom Acta nevyrie−
šené. A každý by chcel vedieť či nakoniec vyjde pravda na povrch.
Zvíťazí spravodlivosť? Alebo to zostane len tak? Jeden takýto nevyrieše−
ný prípad som vybral aj do tejto úvahy, napísal ho Graham Green.

Dve hodiny po polnoci bola zabitá pani Parkerová. Hlavu mala úplne
rozdrvenú. Keď vrah, hrozný človek, veľký, tlstý, opúšťal dom, mal na
rukách ešte čierne rukavice, hodil do záhrady vražedné kladivo. Potom
sa pozrel hore akýmsi váhavým pohľadom či ho niekto nevidí − a videla
ho pani Salamonová. Videla ho dobre, lebo lampa ožiarila jeho obličaj, s
vypuklými lícami, hlúpymi očami, nikdy naň nezabudne. A videl ho ešte

jeden sused a šofér autobusu, keď sa vra−
cal z posledného spoja domov a vrah pre−
behol cez cestu. A tak nebol problém, vrah
bol zaistený a konal sa súd. Vypovedá
svedkyňa. Prokurátor sa pýta: „Poznávate
tu niekoho, kto by mohol byť ten zločinec?“
„Áno, ten, čo sedí na lavici obžalovaných.“
„A nemýlite sa?“ „Nie, nemýlim sa. Druhý
taký človek neexistuje.“ Potom vystúpil
obhajca: „Pani, bola noc, bolo to cez ces−
tu, ďaleko. Môžete odprisahať, že to bol
tento človek?“ „Áno, môžem to odprisahať.“
Obhajca zavolal do hľadiska: „Pán Adams,
vystúpte!“ Medzi ľuďmi sa postavil človek,
hrmoták s ošklivým pohľadom, dve vypuk−
lé škaredé oči. Boli rovnako oblečení a ob−
hajca sa pýta: „Ktorý je to ten vrah z tých−
to dvoch – sú dvojčatá.“ Svedkyňa zmĺkla.
„Môžete odprisahať, že je to ten na lavici
obžalovaných?“ „To nemôžem.“ A rovna−
ko tvrdili i ďalší svedkovia. Pre nedostatok
dôkazov boli prepustení obaja. Dav sa valil
zo súdnej siene. Obaja bratia išli vedľa
seba. A na chodníku sa to stalo. Ktosi z
ľudského davu drgol do jedného z bratov a
ten spadol na cestu tak nešťastne, práve
tadiaľ prechádzal autobus, prešiel mu cez
hlavu a úplne mu ju rozdrvil. Presne tak,
ako bola rozbitá hlava pani Parkerovej. Ten
druhý pri ňom kľačal a plakal. Kto bol po−
trestaný? Bol to ten vrah alebo bol potres−
taný ten druhý a zostala iba výčitka sve−
domia?

Nedokončený príbeh. A koľko ich je na svete! A to nielen v živote
jednotlivcov. Kam smerovali tie nákladné vozy, pýtali sa ľudia na Ukraji−
ne, keď ťažko naložené autá smerovali k lesu. Napadlo niekomu, že ku
Katyňskému lesu priviezli 20 000 nevinne potrestaných poľských dôstoj−
níkov a pochovali ich do masových hrobov? Prečo kúria v krematóriu v
Osvienčime, pýtali sa ľudia, keď už nemohli zniesť pach horiaceho ľud−
ského mäsa. Tušili, že tam denne spália 10 000 otrávených ľudí? Uvažo−
vali ľudia, čo sa deje tam, v súostroví Gulag? Vedeli, že tam mnohé obete
v lete úplne vyzlečené boli v bahne priviazané k drevenému kolu a mu−
seli vyčkať, až milióny komárov z nich vycucajú krv a oni padnú mŕtvi v
smere zemskej príťažlivosti? Kto odhalí tieto zločiny? Musí prísť verejný
súd, aby ľudia videli, ako to v skutočnosti bolo. Že pravda víťazí a spra−
vodlivosti sa urobí za dosť. To bude „podívaná“.

Milí priatelia! Vysloviť slovo koniec je bolestivé. Keď ste u doktora a
pýtate sa na zdravotný stav svojho príbuzného a on povie: „Už bude
koniec.“ Keď sa na lodi pasažieri pýtali kapitána „Ako je,“ odpovedal:
„Bude koniec.“ Keď hovoríme o konci sveta, i tu je slovo koniec bolestné.
Koniec cirkevného roka je za nami − narástli sme trochu duchovne, sme
bližšie k Pánu Bohu? Až pôjdete lesom, zastavte sa pri pníku, kde nasta−
lo odrezanie stromu. Každým rokom kruh. Niekedy väčší, niekedy menší,
ale stáť nezostal. Je to aj s nami tak? Sme teraz bližšie k svojmu Bohu?

Posledný deň príde,
až Pán súdiť vyjde.
Preľaknú sa hriešni,
radujú sa zbožní.

Prosme teda svojho Pána, aby nás zaradil po svojej pravici, medzi
svojich baránkov. Nech zažijeme tú veľkú Božiu lásku, spravodlivosť na
sebe a tešíme sa s Bohom naveky!

Mgr. František Kurkin
dekan a duchovný správca kňazského domova v Beckove

Na obrázku dielo Michelangela Buonarrotiho Posledný súd, Sixtínska ka−
plnka v Ríme, detail Krista. Freska 17 x 13,30 m. 1541, archív Redakcie BN

POSLEDNÝ SÚD
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V Beckovských novinách č. 1/2011
sme uverejnili rozhovor s p. Margitou
Bubeníkovou, s jednou z najznámej−
ších osobností našej obce (76). Býva−
lá učiteľka, ale aj sprievodkyňa na hra−

de, obecná kronikárka, aj predsedníč−
ka miestnej ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska či prispievateľka do Bec−
kovských novín. Dnes je už toto všet−
ko „bývalá,“ žiaľ, život v seniorskom
veku, nevedno ako, sa časom stáva
obmedzenejší. Aj v jej prípade pribudli
zdravotné problémy vlastné i manže−
love, takže zo všetkých aktivít zostala
dôchodkyňa, mama a babička a pri−
budla opatrovateľka.

1. Pani Bubeníková, rokom 2011
končí aj Vaša činnosť kronikárky Bec−
kova. Celých 12 rokov ste zazname−
návali na stránky obecnej kroniky dia−
nie v našej obci. Bola to práca zaují−
mavá i záslužná. Po kom ste zdedili
obecnú kroniku? Viete, kto bol kroni−
károm v Beckove v minulom storočí?

V roku 2000 ma oslovil starosta
obce p. Karol Pavlovič, či by som sa
dala na písanie obecnej kroniky. Ve−
dela som, čo to je, v minulosti som pí−
sala školskú kroniku. Prevzala som túto
prácu po p. Emílii Kusendovej, rod.
Jamrichovej, písala kroniku 10 rokov.
Pred ňou to bola p.uč. Ružena Hubi−
nová. Keď som čítala zápis po roku
1945, nezistila som, kto bol pisateľom,
myslím si, že sú to zapísané pamäti.

2. Čo Vám dala práca kronikárky za
tých 12 rokov?

Každá práca človeku niečo dá. Keď
sme prišli v roku 1972 bývať do Becko−
va, tak sme pravidelne vo štvrtok cho−
dili na mäso a pri čakaní som sa od
starších dozvedela veľa z dejín Becko−
va. Rada si spomínam na p. Vlnovú,
Fiedlerovú a Zverbíkovú, boli to živé
kroniky Beckova. Pri písaní kroniky vás
zaujímajú rôzne veci a diania, čo by
ste ináč nevedeli, obohatí vás to.

3. Aké sú najväčšie úskalia pri práci
na obecnej kronike?

Pri písaní treba diania v obci opí−
sať tak, aby i po 30−50 rokoch si čita−
teľ kroniky vedel predstaviť, ako to bolo.
Teda nie je to len štatistika, ale celý
dej, ktorý sa nesie postupne od stavu
obyvateľov, činností komisií OcÚ, mož−

nosti zamestnania v obci. Zápis
všetkých udalostí dopĺňa fotodokumen−
tácia, ktorá má ročne 170−190 fotiek,
ktoré treba popísať. Podklady si musí
kronikár prácne získať, čo niekedy trvá

aj dva−tri mesiace chodenia,
opakovaných návštev a trpezli−
vosti, lebo čo sa zapíše, treba
dokladovať v dokumentácii, kto−
rá sa zakladá do archívu, aby
bolo možné do nej nahliadnuť.
Práca kronikárky je hodnotená
Krajským pamiatkovým úradom,
p. Mgr. Lackovičovou. Jej rada
bola vždy pre mňa cenná, tiež
mi veľa dali i jej školenia.

4. V roku 2000 ste získavali
Cenu starostu obce udelenú na
II. Beckovských letných slávnos−
tiach a v roku 2008 pri príleži−
tosti 800. výročia prvej písomnej

zmienky o obci Beckov ste dostali Pa−
mätný list za významný podiel na roz−
voji kultúry obce. Pocta, do ktorej sa
„zrátali“ všetky Vaše činnosti na poli
kultúry. Predstavitelia obce, občania
Vám takto mali možnosť poďakovať. Ste
spokojná s tým, čo ste dokázali urobiť
v tejto oblasti?

Keď je človek mladší, má rád ľudí,
veď o nich to je,, prácu kronikára má
ako koníčka, musí ho to zaujať. Treba
veľa času a trpezlivosti, čo prajem i mojej
pokračovateľke p. Mgr. Danke Badžgo−
ňovej. Danka, nech sa Vám darí!

Pani Bubeníková, dovoľte mi ako po−
kračovateľke vo Vašej práci vysloviť po−
ďakovanie a vyjadriť uznanie za tú mrav−
čiu, obetavú a tvorivú prácu, ktorú ste
venovali pre dobro našej obce. Želá−
me Vám pokojné vianočné sviatky −
kiežby vám Ježiško priniesol pod strom−
ček o kúsok viac zdravia a v novom
roku Božieho požehnania, šťastia a
spokojnosti na každý deň!

Dana Badžgoňová

Vzácny predvianočný dar
Pri práci na hrade stretnete množ−

stvo zaujímavých ľudí. S väčšinou z
nich prehodíte len zopár zdvorilých
slov, s inými sa však pustíte do hlb−
šieho rozhovoru. Popravde, ide skôr
o starších ľudí, ktorí sú plní životných
skúseností a ktorí majú už niečo za
sebou. Úctivo, so záujmom sa pýta−
jú a dokážu oceniť vašu chuť odpo−
vedať, komunikovať. A tak aj vy sem−
tam načriete do ich životných osu−

dov a občas i zážitkov spojených s našou zrúcaninou.
Raz v lete som natrafila na jednu pani, ktorá vyčkávala

svoje pobehujúce vnúčatá. Dali sme sa do reči a vysvitlo, že
na Beckovský hrad sa vrátila po dlhých desaťročiach. Nos−
talgicky, no s láskou spomínala na výlet so svojím pedagó−
gom Dominikom Štubňom−Zámostským. Učil na viacerých
miestach, dlhé roky pôsobil aj na Gymnáziu M.R. Štefánika

v Novom Meste nad Váhom, kde sa podľa neho volá i mest−
ský park – starý židovský cintorín. Bol spisovateľom pre deti
a mládež. Na počesť jeho osvetovej činnosti vznikol regio−
nálny Festival D. Štubňu−Zámostského, určený pre talento−
vané deti. V roku 1966 napísal knihu Beckov dar s peknými
ilustráciami a pútavo vyrozprávanými povesťami. Ak by ste
mali záujem prečítať si ju, dva kusy nájdete v ZŠ s MŠ J.M.
Hurbana. A že mal Beckov skutočne rád, o tom svedčí aj
fotka, ktorú mi podarovala pani Eva Ondrová z Uherského
Hradišťa. Často sa stáva, že ľudia veci sľubujú, no nesplnia
ich alebo na ne zabudnú. Preto krásny list od tejto výnimoč−
nej ženy, ktorá mi takýmto spôsobom poslala svoju vzácnu
spomienku, ma neuveriteľne potešil.

Milá Kristínka,
dúfam, že Vás môžem

takto osloviť z pozície môjho
veku. Trošku dlhšie to trvalo
nájsť a poslať sľúbenú foto−
grafiu. Prázdniny sú pre mňa
ako správnu starú mamu ča−
som stráženia vnúčat. Ale ro−
bím to rada, užívam si to. Fo−
tografia je z r. 1969, vtedy som
rok učila na Starej Turej. Pán
profesor (pozn. red.:
uprostred fotografie) ma učil
v 1. ročníku gymnázia v No−
vom Meste, tak som ho po−
prosila, aby s mojou triedou absolvoval tento výlet na Bec−
kov spojený s jeho pútavým rozprávaním. On, zlatý a ochot−
ný, vyhovel, a tak vznikla táto fotka. Dúfam, že u Vás bude
lepšie využitá než u mňa v krabici.

So srdečným pozdravom Eva Ondrová
P.S.: Ja som tá „Karkulka“ s košíčkom a napadli mi slová

básnika J. Kostru: „...a život krásny je, no prudký máva spád.“

Ďakujeme, pani kronikárka!
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V polovici novembra, 14.11.2012, oslávil
75. narodeniny Ing. Gustáv Rumánek, pôvod−
ným povolaním technik a dnes známy literát,
majúci korene v Beckove a náš dlhoročný
prispievateľ, ktorý žije a tvorí v Starej Turej.

Študoval na priemyslovke v Novom
Meste nad Váhom a na Strojníckej fakulte
SVŠT v Bratislave. Celoživotné zamestna−
nie našiel v podniku Chirana Stará Turá,
kde bol úspešným autorom a spoluauto−
rom asi 30 patentovaných vynálezov.

Dovŕšenie dôchodkového veku zname−
nalo prelom aj v živote Gustáva Rumánka.
Jeho tvorivosť, ktorá sa dovtedy uplatňo−
vala v objavných technických riešeniach,
si našla priestor v umení slova. Napísal štyri
zbierky básní (2003 − Napokon odložím
husle; 2006 – Po splne slnečníc; 2009 –
Zdvihnutá minca; 2011 – Sto haiku a ver−
še) a štyri literárno−historické práce (2009

BLAHOŽELANIE
Je ťažké uveriť, že čas tak rýchlo letí.
Na torte tvojej 65 sviečok svieti.
A kým tú tortu budeš deliť medzi hostí,
všetci ti zaželáme v živote veľa radosti.
A pokiaľ tú tortu celú zjeme
stokrát na Tvoje zdravie pripijeme!

Anne BENKOVEJ

k jej narodeninám zo srdca blahoželajú manžel Milan,
dcéry Lenka a Sonka s manželmi a vnúčatá David, Adam,
Anenka, Samko a Šimonko.

Spoločenská kronika

MANŽELSTVO UZAVRELI
Vladimír Potoček a Ivana Wilfertová

NARODILI SA
Patrik Záruba, Martin Bandík, Maxim Porubský,
Rebeka Klčovská

BLAHOŽELÁME
50 rokov: Ľudmila Vazovanová, Jaroslav Fiedler
55 rokov: Václav Syrůček
60 rokov: Viera Senková, Anna Vaculíková, Alena Šimková,

Marta Pavlíková
65 rokov: Marián Bartek, Ján Strieženec, Vladimír Hanáček,

Ivan Čičmanský, Anna Benková, Emília Hubinová,
Jozef Štefánik, Ivan Vazovan

70 rokov: Jaroslav Prokopenský, Július Klaba,
Mária Ivanová, Jaroslav Švehla

75 rokov: Valérie Školárová, Jozef Lacko
80 rokov: Jozef Gestinger, Mária Koníčková
85 rokov: Valéria Haščicová
90 rokov: Mária Sládková

ROZLÚČILI SME SA
Alica Nožinová

Anna Benková

Blahoželáme Márii Sládkovej
„Len málo ľudí na svete
sa dožije takého krásneho veku.
Len málo ľudí si Zem váži tak,
že ich nechá po sebe kráčať
90 a viac rokov.“

Naša najstaršia spoluobčianka pani
Mária SLÁDKOVÁ
je jednou z tých mála ľudí, ktorým bolo dopriate dožiť sa

krásneho veku − deväťdesiatky. Toto svoje okrúhle životné
jubileum oslávila v kruhu svojej rodiny dňa 26. novembra 2012.

Ku gratulantom sa pripojil aj starosta obce p. Karol Pavlo−
vič − na fotografii Mariána Sládka z 5.12.2012.

BLAHOŽELANIE
Dňa 19. novembra 2012 oslávila 65 rokov mama a babka,
pani EMÍLIA HUBINOVÁ.

Skôr ako ti šepne ráno a oči tvoje precitnú,
skôr ako to povie vánok, čo pošle spať už tmu,
a skôr ako prezradí nám Mesiac, že napĺňa sa deň,
v ktorom uzrela si svetlo sveta a preruší tým sen,

dovoľ popriať:
Šťastie sveta nech sprevádza tvoj krok,
nech úsmev sídli v tvojich perách a to rok čo rok,
nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.

Tak skôr než vstaneš krokom rozospatých očí,
nech prebudí ťa veršík prianí, čo do sna ti vkročí.
Nech pohladí ťa ešte v spánku dlaňou ruky Šťasteny,
lebo veru so šťastím v ruke zaženieš i ťažké sny.

Za starostlivosť mame a babke ďakujú a k narodeninám všetko len to najlepšie, veľa
zdravia, šťastia, lásky, radosti a Božieho požehnania prajú dcéra Iveta s manželom, syn
Peter s manželkou, vnúčatá Aďka, Veronika, Paťko, Hanka a Eliška.

– Bryndziarske pastorále; 2009 – Starotu−
rianske trvalky; 2012 – V zrkadle času, Za
vôňou bryndze).

Literárnej činnosti, piesňovej tvorbe a
maľbe sa venuje aj jeho manželka Elena
Mária Rumánková, inak učiteľka. Ich syn
Mgr. Ivan R.V. Rumánek, PhD je známym
japonológom, učí na Masarykovej univerzi−
te v Brne a dcéra Ing. Martina Monošová je
úspešnou slovenskou spisovateľkou, žije
a pracuje v Pezinku (posledný román Zlo−
deji bozkov vyšiel vo vydavateľstve Ikar v
marci 2012).

Gustáv Rumánek má korene po meči v
beckovskej zemianskej rodine Ondrejovi−
čovcov (1693) a po praslici v českom rode
Benešovcov (1220).

Oslávencovi gratulujeme a želáme veľa
tvorivých síl do ďalšej literárnej a publicis−
tickej činnosti!                                  (b)

Blahoželáme Gustávovi Rumánkovi

Bratranca Dr. Štefana Gracu, Pavla Kro−
čitého, moja generácia volala z úcty „ujo Paľo“,
a to z toho dôvodu, že mal rád mladú gene−
ráciu a nikdy jej nebrá−
nil k rozvoju a novým
nápadom. Bol čestný
chlap a vždy vedel po−
môcť. Spolu sme v re−
víri Beckov prežili 15
rokov. Jeho obľúbená
celoročná obuv na po−
ľovačkách boli papuče
na gombičku. Bola ra−
dosť dívať sa počas zim−
ných poľovačiek ako
Milan Hladký prenáša
uja Paľa cez Váh v
miestach pod Červe−
nou horou a niže Prie−
vozu. Našťastie sa to
vždy podarilo a obidvaja boli suchí. Krásu tých−
to poľovačiek umožňovalo množstvo drobnej
zveri v revíri. Veľkoplošné obhospodarova−
nie a chemizácia túto zver úplne zdecimovali
nielen u nás, ale na celom Slovensku. Jeho
spoločníkom na poľovačkách bol MUDr. Mi−
lan Urbánek, skvelý urológ trenčianskej ne−
mocnice, ktorý však na zver nikdy nevystre−
lil, plnil ujovi Paľovi úlohu honca.

Do jeho mariášovej partie patril MUDr.
Kratina, Doc. MUDr. Omaník a Viliam Höhne.

Venoval sa aj poľovníckej kynológii, obľubo−
val rasu českého fúzača a vycvičil z tejto
rasy psa, ktorý počúval na meno Rex. Po−

sledný psík, ktorého
vycvičil a vlastnil, po−
čúval na meno Argo.
Počas pôsobenia v po−
ľovníckej spoločnosti
vedel krotiť funkcioná−
rov, aby sa nepovyšo−
vali, ale tvorili kolektív
schopný realizovať plá−
ny v revíri Beckov.
Zrastený s poľovníc−
tvom a pôdou ako
funkcionár PD presa−
dzoval porasty ďateli−
ny v dolnom poli kvôli
drobnej zveri. Vychoval
silnú generáciu vodičov

poľnohospodárskych mechanizmov. Včely boli
jeho hobby, čím prispieval k rozkvetu chotá−
ra. Do chotára veľa dával, ale nebral ani to,
čo vyprodukoval. Nemal rád ľudí, ktorí do cho−
tára nič nedali, ale len zobrali, čo videli.

Mnohé jeho vlastnosti a spôsoby riade−
nia kolektívu prenášam s výborom PZ do
poľovníctva aj ja, čo určite sleduje z nadpo−
zemských výšav a fandí nám.

Česť Tvojej pamiatke, ujo Paľo!
Pavol Hladký, PZ Hurban Beckov

Dodatok k článku Vo víre života
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SPOMIENKY NA ROKY 1950 – 1968 A NASLEDUJÚCE (12. − dokončenie)

Napísala sr. Cecília M. Kosecová

26. POSLEDNÝ ROK V POHRANIČÍ
Rok ako rok a predsa iný. Ubiehajúce roky preriedili naše rady. Postupne

sme prepúšťali svoje miesta civilným zamestnancom. Začiatkom januára 1980
odišli naše sestry z Vejprt. Nás v Kovářskej zostalo len päť sestier. Deviateho
januára večer, keď odchádzali sestričky z Vejprt motorovým vlakom do Cho−
mutova, ktorý prechádzal cez Kovářskú, urobili sme si s deťmi večernú vy−
chádzku na stanicu. Išli sme ich ešte naposledy pozdraviť. Deti veľmi dobre
poznali tieto sestry, pretože každý rok aj tam sme chodievali z príležitosti
Medzinárodného dňa žien so svojim kultúrnym programom. Myslela som si,
že si nás málokto všimne, pretože stanica je v lese a dosť za obcou. Predsa
sa táto večerná vychádzka neutajila a známi sa nás pýtali, kde sme vlastne
boli večer. Veď už bola tma a k tomu zima. Po vysvetlení sa uspokojili.

Už sme na stanici, deti čakajú v napätí, už počuť motoráčik. Vlak na stanici
vždy chvíľu postál, tak aj teraz. Deti vbehli do vlaku, čo pravda, veľmi prekva−
pilo sestry a tam sa ešte rozlúčili. Zostala som na peróne a dávala pozor na
výpravcu. Dobre to skončilo, postáli sme ešte chvíľu na peróne, motoráčik sa
dal do pohybu a o chvíľu nám zmizol z očí; stratil sa za zákrutou medzi
stromami. Toto bol i pre nás pokyn, aby sme sa chystali na cestu.

Severočeský kraj každoročne, tak aj v tento rok, usporadúval športové
hry. Ústavy sociálnej starostlivosti v rôznorodých vystúpeniach podávali pri
nich ukážky zo svojej kultúrnej činnosti. V roku 1981 sa Športové hry konali
v dňoch 9. až 11. júna v Českej Lípe. Náš ústav v Kovářskej sa predstavil
zborovými piesňami a nástrojovou hudbou, fúkacie harmoniky rôzneho dru−
hu, akordeón, husle a rôzne rytmické nástroje. Za výkon v športe sa zase
zapísali nejaké medaily, celkom desať, z toho štyri zlaté a štyri strieborné
okrem bronzových. To bolo posledné verejné vystúpenie chovancov za
prítomnosti sestier.

V roku 1981 sa v ústave nekonali už žiadne väčšie opravy. Bolo ich za

štvrť storočia, počítajúc od roku 1957, viac než dosť. Ešte posledný rok pred
odchodom sa robilo nové ústredné kúrenie nielen v ústave, ale aj v našom
byte. Vtedy sa celý ústav musel vysťahovať na niekoľko mesiacov a vrátili
sme sa všetci až keď bolo všetko hotové. Kde sme sa zdržiavali? Kde bolo
miesto po rôznych letných táboroch. A potom už išlo do tuhého. Ešte prišli
posledné Vianoce tu v pohraničí. Chceli sme zvýrazniť svoju rozlúčku cel−
kom nejakým iným spôsobom. Podávam tu presný opis tejto udalosti.

Boli tu posledné Vianoce. Radostné aj pre naše deti, lebo sa mohli zú−
častniť ich slávenia aj v kostole. Mali sme pripravené koledy, ktoré sme
spievali vždy pred sv. omšou. Vilko, náš huslista, hral tento rok so mnou
Vianočnú pastorálnu omšu, on prvé husle a všetko spamäti. Po oslavách v
kostole posledný týždeň v roku sme sa rozlúčili s týmto krajom vianočnou
koledou po dedine. Bol nádherný zimný čas aký len môže byť v horách. A
my sme sa vydali na cestu, teda skupina hráčov a spevákov, našich detí,
do dediny „na koledu“ po našich známych. Jemné snehové vločky, ktoré
nás sprevádzali na tejto ceste a zvuky Vilkových huslí i flauty vytvárali v
klenbách starých domov hotové čaro. Nikde nás nečakali, bolo to prekvape−
nie, ale všade sme boli dobre prijatí.

Týždeň nám to trvalo, až sme prešli dedinu od jedného konca k druhé−
mu. Nakoniec sme sa odvážili zahlásiť i na národnom výbore. A tak vianoč−
né posolstvo lásky a pokoja, ktoré tieto vianočné piesne obsahovali, zaznie−
vali a rozlievali sa do všetkých sŕdc, ktoré nás prijali a počúvali. Kiež by boli
zanechali i v týchto ľuďoch, ktorí nás počúvali, túžbu po Bohu a jeho pokoji!

Potom už udalosti mali rýchly spád, niesli sa naďalej v znamení odchodu.
V dobe pôsobenia sestier v Kovářskej (pôvodne to bol domov dôchodcov) v

rokoch 1957−1981 sa veľa urobilo na zveľaďovaní ústavu po stránke vonkajšej
i na pozdvihnutí úrovne zverených chovancov. Po vonkajšej stránke v skratke.

Generálna oprava ústrednej budovy, nové elektrické vedenie, prístavba

balkóna pre ležiacich chovancov, výmena okien i dvier, rôzne úpravy na
celkové vylepšenie ústavu a nakoniec nové ústredné kúrenie.

Predovšetkým chovancom sme sa snažili dať čo najviac. Mnohí sa nau−
čili čítať, písať, vyšívať, pliesť, háčkovať, ba i hrať na hudobné nástroje, takže
ústav mal v posledných rokoch i malú kapelu. Pritom, prizerajúc k chápaniu
jednotlivých chovancov, poučovali sme ich o pravdách sv. viery, pripravo−
vali na prijatie sviatostí a viedli k plneniu Božích prikázaní. Zo skúseností sa
vie, že takíto ľudia sú vnímaví a prístupní pre Božie slovo a radi ho prijímajú,
lebo duša každého človeka vo svojej prirodzenosti je kresťanská.

O našom odchode z Kovářskej sa vedelo asi deväť mesiacov pred roz−
viazaním pracovného pomeru. Posledné služby v ústave mali sr. Charitas,
sr. Viera a sr. Cecília.

Dňa 18. augusta 1981 pricestovala Provinciálna predstavená sr. M. Imber−
ta Šinská so sr. M. Patríciou do Kovářskej. Cestovali autom, aby na spiatočnej
ceste uľahčili nemocnej sestre Alfonze, ktorá by bola ťažko znášala cestu
vlakom alebo autobusom. S menovanou provinciálnou predstavenou odchá−
dzala ešte z Kovářskej vtedajšia miestna predstavená sr. M. Bonavita Bujno−
vá. Pozostávajúce tri sestry spolu s vdp. P. Júliusom Kajtárom zostali ešte v
Kovářskej, aby pripravili veci na odvoz a urobili v byte poriadok.

Z príležitosti odvozu tovaru zo Slovenska do Čiech po vyprázdnení voza
veľké kryté nákladné auto prišlo do Kovářskej 28. augusta. Naložili sa veci
a s týmito vecami sa šťastlivo prišlo do Beckova ráno pred 9. hodinou 29.
augusta 1981.

Medzitým bola ešte rozlúčka so zamestnancami ústavu, a to 20. augus−
ta. Zúčastnil sa jej aj riaditeľ ústavu p. Fotr, vedúca ústavu p. Mária Sudko−
vá, predseda Miestneho národného výboru p. Bařtipán a cirkevná tajomníč−
ka z Chomutova p. Ernestová.

Pán riaditeľ ústavu i predseda MNV zhodnotili prácu sestier veľmi kladne.
Vyzdvihli zvlášť konanie dobra a priali sestrám, aby to dobro, ktoré preuka−
zovali a konali tam, konali aj ďalej. Zaiste, nič lepšieho na svete nám nemohli
odporúčať. Celkom presne podľa hesla nášho zakladateľa: „Nikomu neško−
diť, všetkým osožiť!“

Predseda MNV poukázal na skutočnosť, že sestry nekonali dobro iba v
ústave, ale aj v obci, a to i na poli kultúrnom, hoci pracovali s deťmi mentálne
postihnutými. Ako príklad uviedol, že pred piatimi tokmi počul hrať a spievať
deti z ústavu. Na to si povedali, že keď také deti môžu s toľkými úspechmi
vystupovať verejne, prečo by v miestnej škole nemohol byť činný spevácky
krúžok. Zriadili ho a skoro potom sa tiež tešili z pekných výsledkov a úspe−
chov vlastných žiakov. Ba dotiahli to tak ďaleko, že raz do roka sa tam konali
prehliadky speváckych súborov z celého širokého okolia. Boli to spevácke
súbory zo základných škôl, ale veľmi pekné boli aj súbory z materských škôl.

Veľmi srdečne, až dojemne, sa lúčili s nami známi občania a snažili sa
rôznymi pozornosťami nám urobiť radosť.

A nakoniec už len veľmi krátky záver.
Po naložení vecí a po dokončení potrebného v dome vdp. p. J. Kajtár a

sestry sr. Charitas, sr. Viera a sr. Cecília odchádzali. Miestny pán adminis−
trátor dp. P. Miroslav Cón ich odviezol i s P. Kajtárom do Chomutova, odkiaľ
potom pokračovali v ceste rýchlikom, ktorý ich unášal do novej budúcnosti.

Navečer 28. augusta 1981 sme opustili Kovářskú a tým i pohraničie a
Krušné hory, kedysi také pekné, husté a tmavé šumeli smutnou piesňou
odchodu a rozlúčky. Tak sme sa presne – aspoň niektoré z nás – dostali ta,
odkiaľ nás v roku 1950 odvážali. Nebolo to do roka, ani do dňa, ale za tridsať
jeden rokov, do dňa a do hodiny!

27. PREHĽAD
V auguste 1978 zomiera pápež Pavol VI. Nastupuje Ján Pavol I., je

pápežom iba 33 dní. V októbri 1978 je zvolený za pápeža Karol Wojtyla,
Poliak, pod menom Ján Pavol II.

V apríli 1984 je menovaný za kardinála Slovák ThDr. Jozef Tomko, pred−
tým generálny tajomník celocirkevnej biskupskej synody. Je to rodák z
východného Slovenska, z Udavského.

13. mája 1981 je spáchaný atentát na pápeža Jána Pavla II., je smrteľne
zranený, ale Božia moc ho zachránila. Po operatívnych zákrokoch strávi
istý čas v nemocnici. Dokonale uzdravený zastáva ďalej svoj úrad. Atentát−
nika sa podarilo chytiť.

V roku 1983 Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlasuje „Svätý rok vykúpenia“.
Rok 1985 – 1100. výročie smrti sv. Metoda. Na moravskom Velehrade

sú veľkolepé oslavy. Veľká púť z celej republiky vyznela ako mohutné vy−
znanie viery, i keď sa usilovalo o to, dať tejto slávnosti celkom svetský
charakter, nepodarilo sa to. Tu sa ukázalo, ktorým smerom a kam národ
smeruje. Pre nás Slovákov je potešiteľné, že naša slovenská mládež, mlá−
dež novej generácie, viedla. Sv. Otec, nakoľko neprichádza sám, posiela
svojho legáta kardinála Agostina Cassaroliho.

August 1986 – výbuch atómovej elektrárne v Černobyle v ZSSR. Rádio−
aktivita zasiahla aj naše kraje.

A v kongregácii? Sestry v Klentnici ešte zostali. Bol to jeden z ústavov,
ktorý sme videli vyrastať akoby „zo zeme“, keď pomyslíme na začiatky, ako

Kovářská 1981− sestry
s pátrom pred odchodom
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nám ich ukazujú dobové fotografie. Sestry opustili toto pracovisko 15. no−
vembra 1986. Väčšina prišla do Beckova a sem tam aj na iné pracoviská do
Trnavy a do Rožňavy.

28. DOSLOV
Dočítali ste Spomienky. Možno sa vám počas čítania alebo na konci

vynorila otázka: „Kto to napísal?“ Jedna z tých, ktorá to všetko, o čom sa tu
píše, spoločne prežívala s ostatnými a sledovala udalosti jednu po druhej
majúc takrečeno ruku na dianí doby. Možno by ste ju celkom ľahko objavili

na týchto stránkach. Napísala som to pre vás, ktoré vyoranú brázdu na poli
Pánovom budete ďalej vyorávať. Ak ste si pozorne prečítali článok „Modlitba
rehoľnice,“ je v nej odkaz na volania nastúpiť na Pánovu roľu. Keď sa pod
dojmom týchto slov zahľadím naspäť, nemožno, aby som si nespomenula na
to, ako ma Pán volal a pripravoval na cestu. Žeby to všetko bola náhoda?
Slepá náhoda určite nie! Ale „náhody“ Božie, Prozreteľnosť či riešenie Božie
a starosť o každého z nás.

Písal sa rok 1934, keď som začala chodiť do školy. Rodičia ma zapísali
do Štátnej ľudovej školy v Topoľčanoch, pretože Katolícka dievčenská škola
sa práve v tom roku stavala. Bola to rehoľná škola práve našich sestier de
Notre Dame. Naše sestry už v roku 1934 učili v Topoľčanoch. Prvý školský
rok mali triedy v katolíckej chlapčenskej škole. V roku 1935 začali už naplno
učiť v novej budove školy.

Začiatkom nového školského roka mi moji dobrí rodičia povedali, že bu−
dem chodiť do školy sestričkám. Na počudovanie, začala som sa brániť, že
tam chodiť nebudem. Ale oni vôbec nevzali moje protesty do úvahy a za−
viedli ma do školy k sestričkám. Zvykla som si tam veľmi rýchlo a chodieva−
la som tam rada.

Bolo to v tretej triede, učili sme sa písať čosi ako slohovú prácu, a to vo
forme listu. Každá žiačka mala napísať krátku prácu na tému Čím chcem
byť. Uhádli by ste, čo som napísala? Chcem byť sestričkou!

Naša triedna učiteľka si dala s tým prácu a odpovedala nám každej
jednej povzbudivými slovami. Každá žiačka mala v zošite vloženú malú
obálku s odpoveďou.

Otvorila som obálku, vytiahla lístok, na ktorom stálo: „Chceš byť sestričkou?
Je to veľká milosť. Modli sa každý deň Zdravas Mária za milosť povolania.“

Nechápala som vtedy, že by to mohla byť veľká milosť, ale Zdravas som
sa od toho dňa začala modliť každý deň. Nikdy som s tým neprestala a
modlím sa dodnes už ako vďaku za milosť povolania.

A potom to išlo ďalej. Mala som rada spev, páčili sa mi hlavne hudobné a
spevácke vystúpenia spolužiačok. Všetky boli z mesta, len ja jediná som
vtedy dochádzala vlakom z blízkej dediny. Rodičia volili pre mňa to najlepšie.
Pretože sme bývali na „vochterni,“ ďaleko od dediny, bola by som musela
chodiť každý deň dva, ak nie aj viac kilometrov ta a späť, a to za každého
počasia. Takto, vlakom to bolo bližšie. Vochterňa bol strážny dom pri želez−
ničnej trati. Býval tam „vochter“ strážnik so svojou rodinou, ktorý obsluhoval
závory. Tieto strážne domky sa stavali tam, kde železničné koľaje pretínali
poľné cesty alebo hradské, kde boli závory, a tieto sa museli obsluhovať.
Prestali byť obývané a zanikli až v časoch mechanizácie a automatizácie po
päťdesiatych rokoch podľa toho, ako rýchlo to kde postupovalo. Tu a tam je
ich možno ešte pri trati vidieť blízko železničnej stanice.

V piatej triede ľudovej školy som povedala rodičom, že by som sa rada
učila hrať na husle. To bol v tých časoch, po klavíri, druhý nástroj, ľahko
dosiahnuteľný a prenosný. Veď ho mal skoro každý cigáň! Trochu váhali,
pretože peňazí bolo málo. Nakoniec sa mi túžba splnila, v niečom sme sa
uskromnili a husle som dostala, aj keď som ich spočiatku nosila vo veľkom
papierovom vreci na múku. Vydržala som tento nedostatok a po čase som
dostala aj púzdro. A mám to všetko doteraz!

Spomínam si ešte na tú chvíľu, keď som ako školáčka vykročila z domu,
nesúc si pod pazuchou husle. Vlastné husle! Kráčala som na malú železničnú
stanicu, ktorá sa skrývala pod zasneženými konármi mohutných stromov.

Odtiaľto potom vlakom do mesta do školy a na svoju prvú husľovú hodinu. A
tieto tóny vylúdené ešte malými prstami, sa rozrástli, zmnožili, rozleteli do
priestoru a spojili sa s tým množstvom tónov, ktoré nás obklopujú.

Môj dobrý otec ma po večeroch, keď som už vedela narábať s husľami,
veľmi rád počúval a sám ich bral do rúk, skúšajúc vylúdiť nejaké tóny.

Dnes vďačím z celej duše rodičom, ktorí mi túto túžbu „učiť sa na husle“
umožnili. Aj keď to bolo vtedy pre nich azda veľa venovať mi 40 korún
mesačne, ale venovali ich. Tak tá prvá chvíľa nebola márna, nebola zbytoč−
ná, nebolo daromné nič z toho, čo sa na to venovalo. Bola to obeta od
mojich rodičov a ja som sa nikdy nechcela stať nehodnou tej ich obety.

Takto ma teda Božia náhoda uviedla do sveta hudby a ani neviem ako
ľahko mi rodičia dovolili aj vstup do kláštora. A bola som v tom, čomu som
sa na začiatku bránila, že „nechcem chodiť k sestričkám“ do školy.

Svet hudby som už potom nikdy neopustila. Malo to byť po skončení
noviciátu mojim zamestnaním, vyučovanie hudby. To sa ale nestalo, iba na
krátky čas.

Prišiel rok 1950, kedy krútňava rozhádzala všetky kláštory a ich členov
po celej republike a do všetkých možných zamestnaní, do tovární, na polia
a inde.

I keď človek nemôže vždy robiť, čo by chcel, dobro môže robiť vždy, a
to má rôznu podobu. Nemohla som vyučovať hudbu, ale mnohým poradiť,
pomôcť, napísať tú alebo onú pieseň, dať každému, čo v tomto smere poža−
doval, toho bolo vždy dosť. Veľa si môže človek osvojiť a naučiť sa hlavne v
mladších či mladých rokoch. Mal by to robiť každý, získať vedomosti, byť
odborníkom v jednom, ale rozumieť tisícim veciam, aby osožil svojim blíž−
nym. A o to som sa snažila.

Prečo to máme robiť a ako, to je obsiahnuté aj v týchto výrokoch.
Niektorí študujú, aby veľa poznali, to je zvedavosť.
Iní študujú, aby boli známi, to je márnivosť.
Niektorí študujú preto, aby iným mohli dávať svoje vedomosti bez šľachet−

nosti – to je vypočítavosť.
Sú aj takí, čo štúdiom seba vzdelávajú, to je múdrosť.
Napokon, niektorí študujú preto, aby poučili svojich blížnych, a to je láska.
Je to niekedy obeta, ale nič sa z toho nestratí, všetko je zapísané. Aj keď

má človek menej vecí než potrebuje, aj vtedy sa dá urobiť dosť. Počas
svojho putovania z miesta na miesto, nebolo niekde ani potrebného nábytku,
napr. stoly – dalo sa písať a tvoriť aj bez stolov!

Nikdy som neoľutovala, že som si svoj obzor či už vo svete hudby alebo
aj v inom rozširovala. Vždy som mohla z toho dávať na každom mieste a v
každom zamestnaní použiť.

Často pri takomto postoji budete sami, ale nedajte sa znechutiť. Treba
vytrvať! Ak poznáte, že vás vedie vnútorné presvedčenie, vytrvajte na začatej
ceste. Pri konaní dobra je človek často sám – s Bohom. Dnes ma blaží
pomyslenie, že v posledných rokoch najviac z toho dostali mentálne postihnu−
té deti. Aké boli šťastné, keď si dokázali na nejaký nástroj zahrať alebo ináč,
aspoň rytmikou, sa zapájať do hudobnej výchovy. A ako rady spievali! Pri tejto
práci človek s nimi aj veľa získal pre seba a zase sa to mohlo dať ďalej.

Keď som neskoršie prišla do Charitného domova v Beckove, tieto skú−
senosti som mohla veľmi dobre uplatniť. Zobcovú flautu ako najlacnejší a
najnenápadnejší a ľahko prenosný nástroj som poradila deťom aj tu. Naučila
som ich zaobchádzať s týmto nástrojom, aby si dokázali samostatne zahrať
a okrášliť svoje detstvo, hlavne milé vianočné sviatky peknými vianočnými
melódiami. Spomienka na tieto pekné chvíle detstva a mladosti môže ich raz
v živote blažiť. A o to mi vždy pri všetkom išlo – pre Boha osožiť blížnym! Ak
sa mi to s Božou pomocou podarilo, potom nič z obety, ktorú moji rodičia
priniesli, nebolo stratené. Pre vyššie veci slúžila táto ich obeť.

Sr. M. Cecília Kosecová, Školské sestry de Notre Dame
(prvá časť Spomienok bola napísaná v roku 1968,

druhá časť v roku 1981)

Kovářská − pri detoch v zime

Kovářská 1981 – rozlúčka so sestrami z Mariánskej
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O Darčekove
Ľudstvo od nepamäti miluje dary a darčeky aj za cenu,

že môžu priniesť skazu a nešťastie – takým hovoríme „da−
najské dary“. Danajský dar možno lepšie poznáte ako „Troj−
ský kôň,“ bol to dar od Dánajcov pre obyvateľov Tróje, ktorú
roky nedokázali dobyť. V bruchu obrovského dreveného koňa
boli ukrytí danajskí vojaci, ktorí sa v takomto „dare“ dostali
za hradby mesta, aby v noci otvorili brány svojim spolubo−
jovníkom a konečne mesto dobyli. Našťastie, oveľa viac je
darčekov dobrých, milých, príjemných, z lásky alebo vďač−
nosti, no niekedy aj z povinnosti alebo slušnosti. Dary môžu
byť nehmotné − úsmev, pozdrav, milé slovo a tak ďalej, no
všetkým nám je to známe, až všedné, preto si asi ani nevší−
mame, keď taký dar dostaneme. Ale taký hmotný dar – tak
to si musí predsa všimnúť každý. Darčeky narodeninové,
meninové, svadobné aj krstové, veľké, malé aj drahé a vý−
hodne kúpené, chcené aj nechcené, zaslúžené aj nezaslú−
žené, nezabudnuteľné aj zabudnuté, hranaté aj okrúhle, mäkké
aj rozbitné. Niektoré darčeky nie sú z obchodu, napríklad 2
kg vylúpaných orechov od mojej babičky − a ako pred sviat−
kami potešili!!! Poznáme aj darčeky „rotujúce“, to je, keď
zablahoželáte napríklad mame k narodeninám s bonbonié−
rou a tú istú v tom istom darčekovom papieri vám prinesie o
tri mesiace sesternica k meninám... Sú dary „praktické“ – tie
bývajú, keď sa žena vydá a od tej chvíle od svojich blízkych
dostáva len kuchynské pomôcky... Tiež sú dary „nepraktic−
ké“ ako otrasná zelená nočná košeľa od manžela – „aby ti
nebolo v noci zima!“, ktorá je taká úzka a dlhá, že sa počas
spánku natuho omotá okolo nôh a človeku sa potom sníva,
že mu na končatinách parkuje kamión... A „krásne zbytoč−
né“ − to je napríklad kryštál od kamarátky, čo sa dá zavesiť
do okna a slniečko cez to pekne hádže iskričky... Darčeky
„tradičné“ – vianočný trojboj P−P−P, teda pyžamo, ponožky,
papuče a darčeky „netradičné“ − synova písomka z nemčiny
s jednotkou, zarámovaná v peknom rámiku, lebo také niečo
už viac v živote neuvidíme...

Darčeky „papierové“ – napríklad ku Dňu matiek. Usmole−
né a ulepené, čo si detičky pri odovzdávaní mamičkám ne−
šťastne pomiešajú, a tak vám na chladničke potom pol roka
visí papierové srdiečko s menom škôlkarského spolužiaka...

A sú darčeky „dojímavé,“ keď blahoželajúci pri pätnásť
minútovom gratulačnom príhovore máva so škatuľou, v kto−
rej je drahá brúsená váza, kým mu tá škatuľa z rúk nevy−
padne... Plače gratulant aj jubilant, také dojímavé!

K nemému úžasu, predstavte si že existujú aj darčeky
„grandiózne,“ keď študenti na jednej stužkovej darujú svojej
triednej bicykel, tak vedľajšia trieda ich tromfne víkendovým
pobytom v kúpeľoch (kde sú časy, keď naša triedna dostala
len veľkú kyticu...).

Darčeky „na zabitie“ – to keď vám kamaráti k narodeni−
nám venujú takú vtipnú sošku, čo sa červenáte už pri pre−
beraní daru a zostane schovaná niekde v šuplíku, lebo ju
niet kam položiť tak, aby ste sa nevyhli zvedavým detským
otázkam a prísnemu pohľadu rodičov...

Darčeky „na porazenie“ – osobná váha, tričká XXXXL a
knihy o diétach a cvičení na schudnutie, keď je jasné, že
nám nič také nie je treba, možno novú práčku, lebo v tejto sa
naše oblečenie sperie na detskú veľkosť...

Darčeky z ciest – od niekoho kto vám zo svojej dovolen−
ky priniesol milé morské mušle alebo nevkusné keramické
tanieriky s obrázkom mesta, kde ste vy v živote neboli...

No a, samozrejme, „VIANOČNÉ“ – tie úplne najviac, pre−
tože na Vianoce je predsa hlavne Darčekovo. Keď náš naj−
starší syn zistil pravdu o Ježiškovi a vianočných darčekoch,
rozhodol sa obdarovať aj on nás. Darček kúpil za ušetrené
peniaze a celé zvyšné tri týždne, čo zostávali do Vianoc,
nám naznačoval a následne zahmlieval a znovu medzi re−
čou pripomínal, že pod stromčekom bude darček od neho.
Hlavne sa nemohol dočkať, kedy ho už rozbalíme... A tak sa
stalo, že v tom roku bol najvzácnejší a pre mňa asi navždy
nezabudnuteľný vianočný darček voňavá sviečka a sadro−
vý anjelik....

Nech už sú darčeky také či onaké a nemusí ich byť ani
veľa a ani drahé, hlavne nech sú od srdca, aby sme mali aj
na tohtoročné Vianoce krásne Darčekovo....

Lenka Martišová

Vianoce sú dni, keď ožívajú tradície. Sú
to chvíle pre malých i veľkých. Vôňa ihličia,
blikajúcich sviečok, farebné ozdoby a svetlo
vianočného stromčeka vytvárajú čaro Via−
noc. Rok čo rok ich vítajú milióny ľudí. Via−
noce slávia ľudia na celom svete.

Pripomínajú si narodenie Ježiša Krista v
Betleheme. Je to čas, keď zaznievajú slová
želaní zdravia, pohody a pokoja. Sú to naozaj
zázračné sviatky. Ktosi raz o nich napísal,
citujem: ...„zázračné už iba preto, že tu boli
skôr než my a budú, aj keď my nebudeme.“

Všetci sa tešíme na štedrovečerný stôl,
darčeky, možno i spev kolied a všetko nám
vytvára tie neopakovateľné dni vianočné. Už
niekoľko storočí zapaľuje človek svetlo na
vetvičkách vianočných stromov. Uctievanie
prírody je staré ako ľudstvo samo. Jablko je
jedným zo symbolov Vianoc, ale zdobili ním
stromy aj starí Germáni a to tak, že ich ve−
šali na holé konáre ako náhradu za opada−
né lístie. Už v 11. storočí bola obľúbená hra
zobrazujúca život v rajskej záhrade. Vtedy
používali pri nej strom zdobený najmä jabl−
kami. Pravdepodobne to bol začiatok zvy−
ku zdobenia vianočného stromčeka. V 16.
storočí ho poznali takmer vo všetkých ne−
meckých rodinách. Najprv stromček zdo−
bili len červené jablká, sviečky a lesné plo−
dy. Neskôr pridali aj ozdoby zo slamy, dre−
va, sladkého cesta a tiež zvončeky. Roz−
machu sa dočkal v rokoch tridsaťročnej
vojny v Nemecku (1618−1648). Maľované
sklenené gule ako vianočné ozdoby sa
objavili okolo roku 1750. V 19. storočí bol
vianočný stromček už neodmysliteľnou
súčasťou Vianoc skoro v celej Európe.

Pred Vianocami sa začína adventné ob−
dobie. Sú to štyri nedele pred Štedrým dňom,
každú nedeľu symbolizuje jedna zapálená
sviečka na adventnom venci. I Štedrý deň
mal svoje obrady. Na štedrovečernom sto−
le nechýbali orechy, med, cesnak, jabĺčka,
šošovica. Orechy boli nielen na stole, ale
hádzali ich na Štedrý večer do studne, aby
nevyschla a vody bol dostatok. Od stola v
tento deň sa hádzali orechy do všetkých
kútov izby, aby domu priniesli zdravie,
šťastie a požehnanie. Taktiež, podľa sta−
rých zákonov, každý člen rodiny mal dos−
tať od toho najstaršieho do úst lyžičku medu,
a to preto, že treba žiť v rodinnej zhode.
Cesnakom sa natierali zámky domov, maš−
talí, aby nemali prístup strigy. Tiež bývalo
zvykom, že pri večeri musel každý zjesť
strúčik cesnaku, aby ho ochránil pred cho−
robami. Krájalo sa jabĺčko kolmým rezom
na stopku. Ak sa v rozkrojenom jabĺčku
objavili jadierka v podobe hviezdy, tak ten
bude zdravý po celý rok.

Vianoce spájajú ľudí, každý sa v tomto
čase ponáhľa domov. Chce ich prežiť v ro−
dine, s najbližšími či priateľmi. Celý svet je
v pohybe, križujeme si cesty navzájom. V
týchto dňoch počuť krásnu vianočnú pie−
seň. Sprevádza nás po celý vianočný čas
– áno, je to Tichá noc. Spieva ju celý svet.
Nevieme si ani predstaviť, že by sa nespie−
vala v kostole na Štedrý večer!

Tak teda, vám všetkým, krásne vianoč−
né sviatky! ...Veď purpura na platni vonia,
krásne vonia... Ubehlo to, zas je rok preč.
A Vianoce prichádzajú...

Ľubomír Paulus

VIANOCE

V jednom z pokojných zákutí beckov−
ského chotára, len kúsok vzdialená od ci−
vilizácie a ruchu bežného života, stojí uču−
pená pod korunami stromov chatka. Svo−
jich majiteľov, ich priateľov a náhodných
okoloidúcich víta týmito slovami:

Buď vítaný, kto s dobrým úmyslom pri−
chádzaš.

Vodu tu nájdeš, vzduch máš vonku tiež
– čo viac potrebuješ?

Sú vypálené na drevených tabuľkách a
umiestnené priamo pri vchode nad oddy−
chovým kreslom a fľašou vody. Čo je ďa−

lej, vo vnútri, vedia však aj nepozvaní, ktorí
neprišli s dobrým úmyslom (t.j. zlodeji).
Dostali nápad, ako si bezprácne a zadar−
mo, bez vlastných výdavkov, zabezpečiť
darčeky k blížiacim sa Vianociam. Koncom
novembra sa surovo vlámali do uzamknu−
tej chatky, z ktorej si odniesli veľmi praktic−
ké veci, od motorovej píly po maľovanú
čutoru so slivovicou.

Nech si ňou pripijú na zdravie! Ale aký
budú mať úžitok z takto nadobudnutých
„darčekov“?

Ing. Darina Jarábková

Vianočný stromček
Ak máme prichystaný živý vianočný

stromček a chceme, aby nám dlhšie vydr−
žal, treba mu pripraviť vhodné podmienky.
Najdlhšie vydrží jedľa kaukazská. Vydrží
dlho a ihličie nepadá. Ďalej je to jedľa
douglaska s tmavozeleným mäkkým ihli−
čím. Borovica je trváca, ale má redšie ihli−
čie. Tradičný smrek je veľmi citlivý na tep−
lo, rýchlo usychá a opadne nám. Striebor−
né jedle sú odolnejšie, hustejšie a príjemne
voňajú. Ak sa rozhodnete pre niektorý druh
stromčeka, nezabudnite ho nechať vonku
vo vode a do Vianoc určite vydrží.       ĽP

Nový rok
Prvý január je prvým dňom nového roka. Nebolo to tak stále, platí to až od roku

1582. Predtým sa všetko riadilo podľa pohanských bohov a ich zvykov. Keďže Mars
bol bohom roľníkov, Rimania začínali Nový rok 1. marcom. Bolo to obdobie, keď sa
začala príroda prebúdzať zo zimného spánku a ľudia sa tešili, že zem im dá za ich
prácu odmenu v podobe dobrej úrody obilia ovocia.                                      ĽP

November – december
Keď na Katarínu stojí hus na ľade, po−

tom na Vianoce bude stáť na blate.
Na Martina kúri sa už z komína.
Sneh, čo na Ondreja spadol, dlho leží,

on len na Gregora do potoka beží.
Na svätú Katarínu schováme sa pod

perinu.
V studenom decembri zem snehom po−

krytá, dáva budúcemu roku hodne žita.
Barbora vyháňa drevo z dvora.
Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok

bez ryby, to sú samé chyby.
Štedrý večer jasný každému je milý, to

vraj Pán Boh vína požehná v obilí.

Štedrý deň v predstihu
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Beckov v dielach Ladislava Mednyánszkeho
Tento pohľad na Beckovský hrad Beckovčania urči−

te poznajú. Pohľad z východu, z vlastných záhrad. Na−
maľoval ho náš slávny rodák, maliar Ladislav Medny−
ánszky (23.4.1852 Beckov −17.4.1919 Viedeň). Verej−
nosti ho predstavili na predaukčnej výstave vo výstav−
ných priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA na Pan−
skej 4 v Bratislave od 5.11.2012 do 12.11.2012. Na
107. večernej aukcii dňa 13.11.2012 bol vydražený za
9.500 eur. Obraz s názvom Súmrak pod hradom Bec−
kov vznikol okolo roku 1885 (olej na dreve, 16x21 cm)
a pochádza zo súkromnej zbierky zo Slovenska. Na

aukcii SOGA bolo vydražených aj ďalších sedem diel
autora – Údolie v mesačnom svite, Dravá rieke, Pri
jazere v lese, Krojovaný chlapec s vojenskou čiapkou
a cigaretou, Paholok v klobúku, Traja a Tulák pri ohni.

Uvádzame niekoľko záznamov z maliarových den−
níkov, v ktorých spomína rodný Beckov, zimu, ktorú tu
zažil i príchod Nového roka 1882. Spomienky ako ob−
razy uložené v umelcovej pamäti.

Beckov, 31.12.1881
„Sedím v izbe, ku ktorej ma viaže toľko šťastných

spomienok už po niekoľko rokov, cítim to zakaždým,
keď prídem do Beckova. Táto izbička bola mojím by−
tom aj pracovňou. Je po jedenástej, onedlho odbijú
Nový rok. Nech Boh dá mojim drahým šťastný nový rok
tu aj v Strážkach.“ Cit. Ladislav Mednyánszky, Denníky
1877−1918. SNG – Kalligram 2007, s. 59.

Zimné spomienky na Beckov, napr. „Vozenie v zime
smerom na Rakoľuby na sánkach. Veľa snehu, žiara
slnka, nad Váhom slnečná žiara, osvetlenie – aj tu sa
skôr pamätám na pôsobenie slnka. Okno na otcovej
izbe, pri ktorom je môj stolík, ranná modrá obloha, sln−
ko a inovať. V zime skoro ráno modrý tieň veľkých vr−
chov pred domom priateľov (františkánov). To je zima
najživšia a jej výraz.“ (tamže, s. 65)

Alebo Dávne beckovské spomienky, vyberáme zim−
né: „Zamrznutá zimná, slnečná, zasnežená nálada pri
dome Bobokobcov. Sivé zasnežené obrazy na ceste
medzi katolíckou a evanjelickou farou popri skalistých
úbočiach vrchov. Nálada pri odmäku na saniach sme−
rom na Rakoľuby. Sivé nálady – hrad, skaly, kavky vo
veľkej záhrade, pod lipami. (tamže, s. 188)

Ako sa díval okolo seba, ako videl Beckov naprí−
klad 25.1.1909? „Beckov, veľká zima, čistý vzduch, nový
mesiac, modrozelenkastá obloha na severe. Sneh je
zvláštne bledo zlatistý. Stromy a kríky sú čierne. Tiene
ešte bledé.“ (tamže, s. 204) Pohľad maliara.          (b)

K aukciám spoločnosti SOGA pozri viac na: http://
www.soga.sk/aukcie−obrazy−diela−umenie−starozitnosti/
aukcie/108−zimna−aukcia−vytvarnych−diel−a−starozitnosti

Prvý ročník som chodil do štátnej školy,
potom od druhej triedy do cirkevnej. Vtedy
ešte bol učiteľom na evanjelickej škole oproti
kostolu pán Dauda. Býval za kostolom v
rodnom dome Dionýza Štúra, rechtorovec
sa tomu hovorievalo. Pán učiteľ sa o nie−
koľko rokov presťahoval do Kálnice. Pred
vianočnými sviatkami sa robieval „zosyp“.
To chodievali cirkevníci po evanjelických
rodinách a vyberalo sa obilie, čo najkvalit−
nejšie zrná, aby sa z nich pomlela múka.
Dávalo sa mlieť do Nového Mesta nad Vá−
hom alebo k Brezovákovi do Rakoľúb, ten
mal tiež mlyn. Z tejto múky sa na rechto−
rovci piekli oplátky pre všetkých evanjeli−
kov, ktorí dali do „zosypu“ svoju úrodu. Bolo
tam pripravených niekoľko želiez – foriem
na pečenie oplátok. Starý pán Pavlovič, kto−
rý bol vtedy kostolník, býval na Lipkách.
Bol to otec Marianny, ktorá sa potom vyda−
la za Viktora Šatkovského. Tento pán Pav−
lovič bol pri tom pečení majstrom a siedma−
ci – ôsmaci mu pomáhali. Dievčence, ktoré
boli v piatej a šiestej triede, potom upečené
oplátky dorovnávali a obstrihávali. My, čo
sme boli najmladší, sme doma dostali od
mamy tanier a obrúsok. Keď boli oplátky
hotové a dievčence ich špeciálnymi nož−
ničkami poobstrihávali do pravidelného tva−
ru, pani rechtorová mala už pripravený
zoznam evanjelikov a vedela do ktorej ro−
diny pre koľkých ľudí má zabaliť oplátky.
Takto nám pripravila na každý tanierik ná−
dielku, zaviazala do obrúska a povedala:
„Ty pôjdeš tam a tam, vieš kde bývajú?.“
„Áno, viem.“ odpovedali sme. Tak sme sa

vybrali do rodín. Chalupy sme poznali, za−
búchali sme a každému sme povedali ne−
jaký veršík, či koledu a odovzdali tanier s
oplátkami pre celú rodinu. Oni nám za to
dali nejaký šesták a zase sme sa vrátili na
rechtorovec pre nádielku nachystanú do
ďalšej rodiny. Bolo nás asi pätnásť chlap−
cov, čo sme každý takto navštívili za jeden
večer päť – šesť rodín.

Cez advent sme s bratom Vladkom cho−
dievali večer zvoniť na roráty. To boli ve−
černé bohoslužby. Zvonica na Hôrkach bola
večer ponorená do tmy, tam sme vyliezli
len po pamäti. Niektorí „mendíci“ (chlapci,
ktorí zvonievali na zvonici) si nosievali ba−
terky. V ten večer sme išli zvoniť na
prostrednom zvone. V nedeľu sa zvonilo
na všetky tri. Vladko vyšiel vo zvonici hore
schodmi na vyvýšenú plošinku, o ktorú sa
pri ťahaní zvonu odrážal nohami. „Čo keby
sa tak srdce na zvone utrhlo?“ prebleslo
mu hlavou a hneď nato som ho počul skrík−
nuť. Súčasne som začul dunivý zvuk ne−
veštiaci nič dobré. Zamrel som od strachu
a čakal, čo bude nasledovať. O pár chvíľ
vyšiel Vladko zo zvonice a držal si líce.
Jeho varovná predtucha sa splnila: srdce
zvona sa počas zvonenia utrhlo a zlomok
sekundy ho zachránil pre priamou (smrteľ−
nou) ranou do hlavy. Odnieslo si to iba
oškreté líce. V nasledujúcich dňoch počas
Vianoc sme si s radosťou pripomínali nielen
narodenie Ježiška, ale aj znovunarodenie
brata Vladka.

Zo spomienok Olivera Kollára zapísala
Darina Jarábková

Hubina a Minárik boli pastieri. Pred ad−
ventom si chodili obzerať do hory brezy,
aby si z nich narezali brezové prútiky,
teda „briezie“. Robievali sa z nich aj metly.
Takéto dlhé brezové haluze roznášali pred
Vianocami do chalúp. Tam im za to dali
slaninu alebo klobásu. Nemalo to nejaký
náboženský význam, slúžilo to na postra−
šenie detí rodičmi.

Títo dvaja pastieri pásli na dvoch pa−
sienkoch. Na dolnom pasienku zvyčajne
pásli kravy a mladú junčovinu a na hor−
nom voly. Dolný pasienok bol zároveň prie−
vozný. Keď sa išlo za Vadičov, odbočka
doprava bola do horného pasienka
a doľava do dolného. Keď sa išlo poza
humná do dolného pasienka, tam mal
past ier búdu z prút ia upletenú
a pomazanú blatom. Vo vnútri si aj kú−
ril. Býval tam aj cez zimu, pretože prevá−

žal ľudí cez Váh k vlaku do Bohuslavíc
a aj opačne. Keď ktosi prichádzal od Bo−
huslavíc z vlaku, kričal na pastiera prie−
vozníka, ktorý bol na druhom brehu Váhu:
„Poj ma previééézt!“ Člnok, na ktorom pre−
vážal ľudí, sme volali „hájov“. Kedysi mal
na odrážanie dlhú palicu, a tak krížom
prerážal prúd Váhu a dopravoval ľudí na
druhý breh. Potom si to vylepšil, natiahlo
sa lano ponad Váh a ten hájov − člnok,
na ktorý sa vošlo 5−6 ľudí, obratnejšie
premával z jedného brehu na druhý.

Tohto prievozníka robil Hubina a my
ako deti sme tam k Váhu chodili cez zim−
né prázdniny. Važiny –malé jazierka oko−
lo Váhu, boli zamrznuté, tak sme tam
často hrali hokej, korčuľovali a zabávali
sa. Cez zimu sme si naozaj užívali zimné
radovánky, lebo na poliach sa nerobilo
a svoj voľný čas sme užívali po svojom.

Dievčence boli na
tom horšie. Tým sa
ušla práca pri dria−
paní peria. Nuž,
maškrty, ako boli
husacia pečienka,
tuk na čerstvom
chlebíku a pečené
husacie stehienko
si bolo treba
odrobiť. Zo spomie−
nok Olivera Kollára
zapísala
Darina Jarábková

Foto: Prievoz
cez rieku Váh na
starej pohľadnici

Vianočné oplátky

Služba pastierov – prievozníkov
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Ladislav Proks sa stal po Petrovi Klechovi druhým mladým mužom z
našej farnosti, ktorý sa pri výbere povolania vydal na duchovnú cestu. Jeho
starší kolega, beckovský rodák, je pevne zakotvený vo svojom poslaní
kňaza a učiteľa na bohosloveckej fakulte, náš mladý kňaz práve vykročil na
ceste života, a to s Ochrancom najvyšším. V lete mal slávnostné primície v
beckovskom kostole a od augusta pôsobí vo svojej farnosti v Španielsku.

Prečo sa mladý muž rozhodne pre štúdium v seminári? Predpokla−
dám v takomto rozhodnutí aj kus zrelosti, veď nie je možné nevedieť,
že povolanie kňaza prináša aj isté obmedzenia, ktoré sú proti „príro−
de“ (veľmi jednoducho povedané). Vo Vašom prípade ste asi vedeli,
čomu dávate prednosť, čí hlas počúvate a prečo. Bolo to dané výcho−
vou? Vyrastali ste v Prešove, v meste bohosloveckej fakulty...

Ďakujem za opýtanie a za záujem, ktorý ste prejavili o udalosti v našej
rodine, v mojom živote aj v živote tejto farnosti.

Vaša prvá otázka znie: Prečo som sa rozhodol pre seminár? Moje povo−
lanie do presbyterátu sa rodilo postupne a rozhodnutie odpovedať Pánu Bohu
na jeho pozvanie do tohto stavu som urobil v 22 rokoch. Pán Boh ústami
svojho Syna Ježiša Krista povedal apoštolom: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale
ja som si vyvolil vás...“ Samotné povolanie ako také je vždy tajomstvo. Moja
skúsenosť je tá, že v období puberty som hľadal naplnenie života v rôznych
záľubách a ľuďoch (v knihách, hudbe, filozofii, prírode, skautingu, dievčen−
ských láskach atď.), ale odpovede na existenciálne otázky života som nena−
chádzal. Prežíval som krízu o zmysle života, o dôvode mojej existencie aj
všetkého, čo ma obkolesovalo. Chcel som, aby ma mali radi moji rodičia,
súrodenci, priatelia, dievčatá. Zistil som, že všetci tí ľudia okolo mňa ma majú
radi, ale len veľmi obmedzene, ohraničene, odtiaľ−potiaľ. Okrem toho, to isté
som zakúsil ja voči tým druhým. Ani ja som ich nemohol mať rád neobmedze−
ne a neohraničene, najmä ak som im dával pocítiť moju neláskavosť.

V tom spočívala moja kríza. No a v tom čase zasiahla Vyššia moc − Pán Boh.
Ústami konkrétnych ľudí mi bola ohlásená Radostná udalosť. Bolo mi zvestované,
že je Niekto, kto ma miluje neobmedzene, neohraničene, absolútne. Do takej
miery, že dal až svoj život za mňa, aby som aj ja prežíval život v plnosti. Zakúsil
som, že niekto ma miluje takého, aký som. Že niekto ma má rád bez toho, aby
odo mňa vyžadoval, aby som bol dobrý. Moja skúsenosť je to, že som zakúsil, že
Ježiš Kristus prišiel na svet, aby hľadal a zachránil tých, ktorí chcú byť šťastní. Ja
som šťastný nebol, lebo som hľadal šťastie tam, kde nebolo. Ale Ježiš Kristus si
našiel mňa a dal zmysel a naplnenie môjmu životu. On ma miloval prvý, skôr než
by som ho mohol mať rád. Zistil som, že Ježiš Kristus je živý a On skutočne vstal
z mŕtvych, že žije prostredníctvom Ducha Svätého vo svojom duchovnom Tele,
Cirkvi. Preto dovoľte mi opraviť Vás, ja som sa nerozhodol pre seminár, ale pre
lásku ku konkrétnej Osobe, k Ježišovi Kristovi. Seminár je len prostriedok a čas,
kde sa človek pripraví na to, aby vedel slúžiť Božiemu ľudu podľa špecifického
povolania, ktoré dostal od Pána Boha. Druhá vec, ktorú Vám chcem vysvetliť je,
že povolanie rímskokatolíckeho kňaza sa uskutočňuje v celibáte. Viete, že gréc−
kokatolícki alebo pravoslávni kňazi majú celibát voliteľný. Vravíte, že povolanie
kňaza prináša obmedzenia „proti prírode“. Nie je to „proti prírode,“ ale je to „nadpri−
rodzené“. A keďže Boh svojou všemohúcou mocou stvoril celý vesmír, galaxie,
planéty aj našu prírodu (z ničoho), tou istou mocou môže spôsobiť, že uschopní
toho ktorého muža alebo ženu, ktorú sa rozhodne obdarovať celibátom, aby žil(a)
svoju sexualitu nadprirodzenou formou, ako prejav sebadarovania a opätovania
lásky, ktorou bol(a) zahrnutý(a).

Spomínali ste Prešov, Bohosloveckú fakultu... Áno, tie udalosti, ktoré som
Vám opisoval, sa diali v Prešove, v mojej rímskokatolíckej farnosti. Keďže moji
rodičia boli zamestnanci štátnej správy (učiteľka a vojak), dali ma za komuniz−
mu na prípravu na náboženstvo tajne do grékokatolíckej cirkvi. Tam to bolo

lepšie utajené. Takže Prvé sv. Prijímanie som dostal u grékokatolíkov. Tam
som si obľúbil byzantskú liturgiu, spevy. Hoci som rád chodil na ich obrady a
veľmi dobre sa mi počúvali ich kázne, necítil som, že by ma Pán Boh volal
vstúpiť do prešovského bohosloveckého gréckokatolíckeho seminára.

Pocítil som povolanie pre to, čo sa aktuálne nazýva „Nová evanjelizácia“.
Cirkev po Druhom Vatikánskom koncile prežíva svoju obrodu a oživenie. V
rámci príprav na Novú evanjelizáciu, odštartovanú Jánom Pavlom II., Cirkev
začala zriaďovať nový typ seminárov. Na svete je takýchto seminárov v
súčasnosti 110. Pocítil som povolanie do presbyterátu, ale súčasne do tohto
typu seminára, nazývaného „Redemptoris Mater“. Je to typ seminára platný
pre tieto časy a pre blízku budúcnosť.

Ako sa stalo, že ste študovali teológiu v španielskej Córdobe? Na
You Toube som Vás videla v katedrále v Córdobe, kde ste sa zúčast−
nili slávnostných obradov ešte 8.12.2011, a potom 30.6.2012 vysviacky
za novokňaza − diakona. Po vysvätení v Španielsku ste mali primície v
Prešove, v kostole Krista Kráľa 15.7.2012 a v Beckove vo farskom
kostole sv. Štefana Kráľa. Ale znovu ste sa vrátili do Córdoby. Aké sú
Vaše povinnosti? Ste v reholi? Kde budete pôsobiť a čo Vás čaká v
najbližšej budúcnosti? Ste šťastný (myslím tým vnútorný pocit spo−
kojnosti a vyrovnanosti s vlastnou voľbou)?

Keďže na Slovensku takýto seminár nebol, bol som na jednom stretnutí v
Taliansku, kde ma vylosovali zodpovední za správu týchto seminárov do
Córdoby, kde takýto seminár bol. (V tom čase existovalo na svete 80 semi−
nárov tohto druhu. V Španielsku sú tri takéto semináre, Madrid, Castellion,
Córdoba. U našich susedov je to Viedeň, Varšava, Kyjev, Budapešť). Na
mňa pripadol los do Córdoby.

Tam teda prebiehala moja príprava a formácia. A to, čo ste videli na
Youtoube s dátumom 8.12.2011, bola moja diakonská vysviacka. Potom, po
šiestich mesiacoch, sa prijíma kňazská vysviacka, 30.6.2012.

Pýtate sa aké sú moje povinnosti. Tunajší o. biskup mi určil za miesto
pôsobenia jedno mestečko na juhu diecézy. Volá sa Rute. Som tu ako
kaplán (nie som v reholi). Mestečko má 10. 000 obyvateľov a sme tu dvaja
kňazi. Moja povinnosť je to, čo hovorí sv. Pavol: „Beda mi, keby som neohla−
soval Evanjelium!“ Keďže sme tu dvaja na toľko ľudí, nenudíme sa...

Pýtate sa, čo ma čaká v najbližšej budúcnosti. Neviem. Ja poslúcham
svojho biskupa, svojho farára. Žijem jednoducho dnešok, diecéza má svoje
pastoračné priority. Nedávno bol vyhlásený jeden córdobsky kňaz, Ján z
Ávily, za Učiteľa Cirkvi. Boli sme v Ríme a momentálne naša diecéza žije
touto udalosťou. Ale mojou túžbou je ísť na Svetové dni mládeže do Rio de
Janeiro (už som sa zúčastnil týchto podujatí v Paríži, Izraely, Toronte, Mad−
ride). Takže v lete sa chystáme do Brazílie, ak Pán Boh dá.

Pýtate sa či som šťastný. Áno, som veľmi šťastný. To neznamená, že
nemám svoje starosti, utrpenia, trápenia a zlyhania. Ale som skutočne veľmi
šťastný a vďačný Bohu, že sa mi dal spoznať a že ma obdaroval týmto
darom, kňazskou službou.

Dúfam, že som vám zodpovedal Vaše otázky. Ešte raz ďakujem za
opýtanie aj za záujem. Prajem Vám, aby Pán Boh požehnal Vás aj prácu,
ktorou slúžite našej spoločnosti.

Pani Proksová, spomínali ste, že v našom okolí máte svoje korene.
Môžete povedať, kde konkrétne a ako sa uberala Vaša životná cesta,
až ste sa dostali do Kálnice, kde ste našli svoj domov?

Áno, svoje korene mám neďaleko, pretože som pôvodom z Nového
Mesta nad Váhom. Na Kálnicu mám však veľmi pekné spomienky ešte z
čias  detstva, keď sme chodili s rodičmi aj s bratom na chatu do Kálnice ku
jednému nášmu známemu. Zažili sme tu veľa pekných chvíľ a pre nás ako
mestské deti to bola neskutočná romantika môcť byť uprostred krásy hôr,
sedieť večer pri ohníku alebo opekať živánsku.

Nový kňaz z našej farnosti alebo Otázky pre Ladislava Proksa a jeho rodinu

V katedrále v Córdobe
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Avšak po skončení vysokej školy som nasledovala manžela, ktorý je zo
Spišskej Novej Vsi a 25 rokov sme žili v Prešove. Prešov je veľmi pekné
mesto, mali sme šťastie poznať tam mnohých dobrých ľudí.

Zvláštne je však, že čím som bola staršia, tým viac ma to ťahalo vrátiť sa
do rodného kraja. Ale neviem, či by sme sa sem vrátili, keby neboli zrušili
manželovo pracovisko...

Pretože sme chodievali každé leto na dovolenku k rodičom a videli sme,
že možnosti zamestnania sú tu predsa len o niečo lepšie, jedného dňa sme
sa začali zaujímať o kúpu nejakého staršieho domu. „Božou“ náhodou sme
sa ocitli v Kálnici.

Pán Proks, život v Prešove bol určite o inom, ako v Kálnici – metro−
pola Šariša a malá obec pod Považským Inovcom... Ako ste si zvyka−
li? Myslíte, že aj Vaše deti tu našli svoj domov?

Áno, život v Prešove bol skutočne o niečom inom, ale v živote sa dejú aj
také veci, že človek musí robiť rozhodnutia a zmeniť miesto svojej  existen−
cie, a tak to bolo aj v prípade našej rodiny. Okolnosti sa vyvinuli tak, že sme
sa našli v obci Kálnica, ktorú sme si s manželkou vybrali. Je pravda, že
život v Kálnici už nie je život ako v Prešove, ale ja som nemal problém s
dedinou, nakoľko som sa narodil a časť svojho detstva prežil na dedine,
neďaleko Spišského hradu. Mne sa život v Kálnici páči,  je to pekná obec aj
prostredie mi je veľmi blízke.

Myslím si, že naše deti, Paťka a Danko, tu našli svoj domov a sú tu
spokojní. Povolanie nášho syna Lacka nesúvisí so zmenou bydliska, nakoľko
on robil rozhodnutia v dobe nášho pobytu v Prešove a naviac bol v dospelom
veku a samostatný. Len na doplnenie, miesto nášho pobytu sme menili v
súvislosti s mojím povolaním, nakoľko som istý čas pracoval pre armádu.

Ste spokojný s voľbou povolania svojho syna?
Náš syn si vybral svoje povolanie na základe volania, ktoré dáva Boh a

ja ako veriaci otec túto skutočnosť prijímam s vierou, nakoľko milujem svojho
syna a verím, že Boh chce preňho to najlepšie.

Zúčastnili ste sa osobne synovej vysviacky v katedrále Santa Igle−
sia v Córdobe?

Áno, synovej vysviacky sme sa zúčastnili osobne všetci. Bola to mimoriad−
na milosť a v srdci som cítila veľkú vďačnosť voči Pánu Bohu za dar kňazstva,
ktorý dal nášmu synovi. Po novembri 1989 som sa totiž ocitla vo Francúzsku
na jednom stretnutí komunity Emmanuel, kde ma zavolala moja známa z Brati−
slavy, aby som vypomohla pri tlmočení. Vôbec som nevedela o čo ide, bolo to
v meste Paray le Monial, v rodisku francúzskej svätice Margity Alacoc. Bolo to
veľké zhromaždenie kresťanov z celej Európy, kde sa ľudia delili s tým, ako
prežívajú svoje kresťanstvo, spoločne spievali, modlili sa a chválili Boha. Boli
veľmi šťastní a radostní. Veľmi ma zasiahlo, keď som tam videla veľké množ−
stvo kňazov ako slúžili svätú omšu. Tam som nadobudla veľkú úctu a rešpekt
ku všetkým duchovným povolaniam. Vtedy som však skutočne netušila, že
jedného dňa sa stane kňazom aj náš syn, ktorý mal v tom čase 10 rokov.

Spýtam sa ešte inak: Kálnica bola dlhé roky takmer čisto evanjelic−
ká obec, na začiatku storočia tu žilo pár katolíkov, čo sa v súčasnosti
zmenilo a katolíci sa prirodzene snažia zaujať svoje miesto v obec−
nom živote. Nie všetci tomu prajú. Niekto tu vníma aj istú zaťatosť
evanjelikov starej školy, ich neochotu akceptovať prítomnosť druhej
cirkvi ako potrebnú pre rozvíjanie sa spoločnej obce. Stretli ste sa už
so zvláštnymi reakciami susedov ako rodičia katolíckeho farára?

Áno, keď sme prišli do Kálnice, dozvedeli sme sa, že Kálnica bola dlhé
roky čisto evanjelická obec a že údajne boli aj prejavy nevraživosti a neto−
lerancie z oboch strán. Mňa takýto postoj ľudí či už z jednej alebo druhej
strany vždy prekvapoval, nikdy som tomu nerozumela. My máme priateľky
rehoľné sestričky z komunity sv. Františka Xaverského v Paríži, ktoré vedú
špičkové školy nielen vo Francúzsku, v Európe, ale aj na Pobreží Slonoviny,
v Čade a iných krajinách (navštívili nás tu, v Kálnici, v lete 2010). Hoci sú

katolíckeho vyznania, na ich školy chodia okrem katolíckych detí aj protes−
tanti, deti mohamedánskeho aj hinduistického náboženstva alebo deti bez
vyznania. Všetci spolu krásne nažívajú, nikto nemá najmenší problém preto,
že niekto má iný názor a spoločne tvoria obdivuhodné dielo. Proste hľadajú
to, čo ich spája a nie to, čo ich rozdeľuje. A tak by to malo byť všade.

Ak boli niekedy v našej farnosti nejaké problémy medzi vyznaniami, mys−
lím, že vyplývali zo slabosti niektorých ľudí či už na jednej alebo druhej
strane. Všetci máme nielen svoje dary, ale i svoje slabosti.

Tiež mnohí ľudia bez vyznania si myslia, že kresťania či už evanjelici alebo
katolíci by mali byť dokonalí. Francúzska mystička Marta Rodinová o tom pove−
dala: „Pre toho, kto neverí, prichádza do úvahy jediná hodnota, morálka, cnosť.
Preto neveriaci človek túži vidieť kresťana cnostného, dokonalého. Je tu však
fenomén dedičného hriechu, ktorý človek bez vyznania nepozná, resp. zabudol
naň a čuduje sa, ak ho objaví v našich nedokonalostiach. My však nemôžeme
byť dokonalí, robíme, čo môžeme, kresťanstvo je putovanie, postup.“

Naši susedia veľmi dobre vedia, že ani my, napriek tomu, že Boh si
vyvolil nášho syna za kňaza, nie sme dokonalí. Veľmi si vážim, že nás
prijímajú aj s našimi slabosťami a pomáhajú nám.

Naviac, ako som už spomenula, máme veľmi dobrých susedov a život
na dedine sa nám veľmi páči. Ľudia si tu navzájom pomáhajú, to je v dnešnej
hektickej dobe veľmi vzácne. Žiť v súlade s krásou prírody je veľký dar od
Boha a ja som mu veľmi vďačná za to, že môžeme žiť práve v Kálnici.

Ako sa ako rodičia farára podieľate na cirkevnom živote obce?
A ako sa ako rodičia podieľame na živote obce? Možno by to mali pove−

dať iní, naši spolubratia a spolusestry (snažíme sa pomôcť v rámci našich
možností pri oprave našej kaplnky). Náš pán farár sa veľmi zaslúžil o to,
aby do slávnosti primičnej omše, ktorá bola 22.7. 2012 v Beckove, boli
zapojení všetci farníci. On nás vlastne takto zjednotil. Jemu patrí veľká vďa−
ka. Chceme sa mu aj touto cestou poďakovať za všetko, čo urobil pre nás,
nášho syna, pre to, aby slávnosť mohla dôstojne prebehnúť.

 Ak je možné, radi by sme sa osobitne poďakovali rodine Tatranských,
ktorá ručne vyšila nášmu synovi dve kňazské rúcha − ornáty a postarala sa
o nádhernú výzdobu kostola v Beckove a v Kálnici. Tiež by sme sa chceli
poďakovať p. starostovi Beckova za poskytnutie sály v kultúrnom dome, p.
starostovi Kálnice, že aj zástupcovia obce prijali naše pozvanie a všetkým
ľuďom, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní slávnosti. Bez ich pomoci by
sme skutočne nemali šancu zvládnuť to. Rovnako ďakujeme všetkým dob−
rodincom z Kálnice, Beckova a Rakoľúb aj z iných miest za dary, ktoré
priniesli nášmu synovi na znak úcty.

Náš syn sa vždy modlí za všetkých svojich dobrodincov slovami: „Pane,
odplať im sto za jedno“. A tiež sa modlí slovami: „Pane, pomôž nám, aby
sme mohli žiť ako kresťania“.

Ja by som k tomu chcela ešte dodať: „Pane, pomôž nám, aby sme nielen
my všetci v Kálnici a Beckove, ale aj ľudia na celom svete žili v pokoji a
mieri, aby sme sa vedeli povzniesť nad svoje slabosti a vedeli oceniť navzá−
jom svoje dary. Tak môžeme už tu na zemi žiť kúsok neba.“ Hoci žijeme v
Kálnici už 7 rokov, až táto slávnostná udalosť nás všetkých viac zblížila.

Patrícia (20), ako si sa
dívala na voľbu brata,
keď sa rozhodol pre Cir−
kev? Zmenil sa tvoj po−
hľad v niečom, keď
doštudoval?

Medzi Lackom a mnou
je vekový rozdiel 12 rokov,
vždy to bol pre mňa „veľký
brat“, ktorý bol síce často
mimo domu, ale čas, ktorý
sme strávili spolu, mi dal
veľa. Veľa sme sa spolu

smiali a bol mi príkladom; bez toho, aby akokoľvek moralizoval, som pri ňom
nachádzala odpovede na kľúčové otázky môjho života. To, že sa dal na
službu Bohu na plný úväzok, môj postoj voči nemu nejako nezmenilo, vážim si
ho a som vďačná, že som mohla sledovať jeho cestu, totiž tie životné rozhod−
nutia ukazujú a budujú charakter. Vždy to pre mňa bude brat, normálny člo−
vek, ktorý mi svojim životom tlmočí všetky tie výhody, ktoré ako kresťan v
cirkvi mám. Je šťastný, a to je nákazlivé.

Daniel (13), si hrdý na svojho brata? Nezávidel si mu tú parádu v
Córdobe 30. júna?

Na brata som hrdý a závidieť som mu nezávidel. Som rád, že je kňaz a
ináč sa k tomu nevyjadrím. Neviem to vysvetliť.

Nikto z beckovsko−kálnickej farnosti si nepamätá, že by sa niekto z
Kálnice vybral na duchovnú cestu a stal sa rímskokatolíckym kňazom. Ladi−
slav Proks je asi prvý − ak nerátame možných rehoľníkov v kláštore, ktorý
sa niekedy v stredoveku objavil v kálnických horách a po ktorom zostal len
názov „Na kláštorisku“.         Pre BN a KO pripravila Dana Badžgoňová

Vo farskom kostole
v Beckove
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Ako býva tradíciou a dobrým zvykom aj tento rok sa uskutočnili vianoč−
né trhy spojené s milou návštevou Mikuláša a jeho pomocníkov anjela a
čerta. Tento i minulý rok sa trhy odohrávali pred a v priestoroch základnej
školy. Vďaka našej škole sme získali nápad urobiť v jej priestoroch pose−
denie pre návštevníkov vianočných trhov. Keďže tento rok bola ponuka
tovaru, výrobkov šikovných gazdiniek, rezbárov, aranžérov, šperkárov či
iných zručných ľudí, naozaj bohatá a mráz štípal za nechtami, tieto teplé
priestory a možnosť posedenia v improvizovanej kaviarni využilo mnoho
Beckovčanov a návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

Trhy sa začali už dopoludnia, kedy sme mali možnosť pozrieť si a aj
zakúpiť výrobky ponúkané v stánkoch. Počas trhov prebiehala zabíjačka,
ktorá rozvoniavala do širokého okolia a mala veľký úspech. Výrobky, ako
sú tradičná zabíjačková kaša, kapustnica, klobásky či jaternice zožali ob−
rovskú pochvalu a potešili chuťové bunky mnohých návštevníkov. Med,
medovina, medovníky, medové sviečky – všetko z medu, čo nám pripomí−

na krásne a zasnežené Vianoce sa tento rok míňalo vo veľkom. Deti
potešili zdobené medovníčky, starších horúca medovina a možnosť zaspo−

mínať na zážitky z detstva v
priestoroch tried. Bolo milé sle−
dovať návštevníkov, keď sa v
spomienkach vrátili do detstva o
niekoľko desaťročí a rozprávali
nám o rôznych huncútstvach, o
kamarátoch aj o tých, čo už nie
sú medzi nami. V škole sme teda
mali možnosť sa znova na chvíľu
stať tými malými deťmi, ktoré tr−
hali nohavice a školské tašky,
keď sa šmýkali dolu kopcom za
školou.

Počas dňa prebiehali aktivity
aj pre našich najmenších. Tvori−
vé dielne, na ktorých sme robili
vianočné hviezdy a stromčeky
boli úspešné a my sme mohli
vyzdobiť krásny vianočný strom
s výrobkami od našich drobcov.
Vianočná fantázia sa rozbehla

naplno a krásne hviezdy budú zdobiť našu základnú školu až do Troch
kráľov.

Ale čo by to boli vianočné trhy bez Mikuláša? Žiarivé očká, nedočkavé
otázky, pobehovanie detí a načúvanie či už ide Mikuláš, toto všetko spre−
vádzalo čakanie na nášho vzácneho hosťa. A keď naozaj prišiel, výbuch
radosti bol veľký a naše deti recitovali, spievali, tancovali a každý chcel
vidieť, či dotknúť sa sv. Mikuláša. A kto naozaj poslúchal, ten sa ani čerta
báť nemusel. Potešili sa teda nielen deti, ale aj rodičia a hostia.

Tohtoročné vianočné trhy boli pre nás všetkých milé. I  keď bol naozaj
silný mráz, v mnohých srdciach nás hriala spomienka na detské časy.
Adventné obdobie a čakanie na čarovný čas Vianoc sme teda otvorili v
duchu priateľstva, vône detstva a radostného smiechu našich detí.

Kultúrna komisia v Beckove

Mikuláš a vianočné trhy v Beckove

Po ulici kráčali deti a v premrznutých rukách zvierali adventné lampášiky, ticho sa
ponáhľali do kostola a s napätím očakávali, čo veľkého sa dnes udeje počas omše... V
ich malých hlavičkách sa motala jedna otázka – kedy príde? A pýtate sa kto? No predsa
svätý Mikuláš, ktorý mal dnes prísť do farského kostola a deti ho mali privítať. Veselá
detská omša, ktorá býva vždy v sobotu večer prebiehala s nadšením, očakávaním,
žiariacimi očkami a občasnými komentármi zo strany detí . Najkrajšie boli odpovede
detí, keď sa ich pán farár pýtal, či vedia, čo ich dnes čaká a kto má prísť. Hlasnými
odpoveďami reagovali nielen väčšie deti, ale aj maličkí drobci. Také krásne detské
nadšenie otvorí srdce každému dospelému a prinúti nás na chvíľu za zastaviť a zamys−
lieť sa nad veľkosťou takéhoto sviatku. Na konci sv. omše sa deti zoradili do zástupu so
zapálenými lampášikmi a zrazu sme začuli zvonček. Jeho tiché zvonenie z diaľky vyvo−
lalo veľký šum v kostole a deti s nadšením privítali tak dlho očakávaného milého hosťa
− sv. Mikuláša a krásneho Anjela. Ale, čo sa stalo a čo nie, Mikuláš priniesol zlú zásiel−
ku darčekov. Napriek obrovskému presviedčaniu zo strany detí, že poslúchali, že boli
dobré a pomáhali rodičom, Mikuláš začal vybaľovať varechy, hrnce, misky, ktoré zakaž−
dým vyvolali obrovskú vlnu smiechu a komentárov. Avšak krátky telefonát do neba túto
vec vyriešil, anjelské stredisko zásielok darčekov poslalo novú zásielku, a to bola tá
naozaj pravá, ktorú sme všetci čakali. Deti recitovali básničky, spievali, tešili sa a pýtali
sa rôzne zvedavé otázky nielen Mikuláša, ale aj jeho pomocníka Anjela. Program bol
naozaj detsky veselý a úprimný. Všetci sme to prežívali s nimi a držali im palce, aby sa
problém so zlou zásielkou vyriešil v ich prospech. Pán farár Mgr. Cyril Adam predstavil
deti Mikulášovi, pochválil ich a deti zasa jeho, a tak sme nakoniec zistili, že poslúchali
nielen deti, ale aj pán farár, takže Mikuláš prišiel naozaj na to správne miesto – k nám
do Beckova. Milá rozlúčka detí s Mikulášom ukončila program a po ulici sa pomedzi
snehové vločky znova rozpŕchli malé svetielka lampášikov, ktoré mierili do teplých do−
movov v Beckove, Rakoľuboch a Kálnici. Ľubica Babulicová

Mikuláš vo farskom kostole


