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Na Vianoce, keď svet stíchne,
Nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stoja popri boku!

Požehnané a veselé Vianoce
a do Nového roka
veľa pevného zdravia,
šťastia a úspechov
Vám praje

Karol Pavlovič, starosta obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo zasadnutia 10.

Obecného zastupiteľstva obce
Beckov 7.10.2011:

Uz.č. 106/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie in−
formáciu o návrhu usporiadania
pozemkov – námestie (Obec Bec−
kov – Ján Pienčák).

Uz. č.107/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo zrušilo uznesenie č.
98/2011/b zo dňa 2.9.2011.

Uz.č. 108/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo usporiada−
nie pozemkov parc.č. 629 o vý−
mere 319 m? vo vlastníctve p.
Jána Pienčáka, bytom Beckov č.
5 a obce Beckov podľa postupu
uvedeného v prílohe zápisnice.

Uz.č. 109/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie in−
formáciu o prácach naviac pri re−
alizácii projektu Regenerácia cen−
trálnej časti obce Beckov, časť A
– Ctiborovo námestie.

Uz.č. 110/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo práce naviac
pri realizácii stavby Rekonštrukcia
rozvodov NN a slaboprúdu za cenu
uvedenú v prílohe zápisnice.

Uz.č. 111/2011 − Obecné za−
stupiteľstvo schválilo práce naviac
pri výstavbe kanalizácie na Cti−
borovom námestí − dažďová ka−
nalizácia v sume 8214,77 eur a
neschválilo práce naviac pri vý−
stavbe kanalizácie – splašková
kanalizácia v cene 7507,94 eur.

Uz.č. 112/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo opravu a
doplnenie verejného osvetlenia
za cenu uvedenú v prílohe zá−
pisnice.

Uz.č. 113/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo zmenu ceny
za rekonštrukciu vodovodných prí−
pojok a dokončenie dlažby v dol−
nej časti Ctiborovho námestia za
cenu uvedenú v prílohe zápisnice.

Uznesenia zo zasadnutia 11.
obecného zastupiteľstva dňa
28.10.2011:

Uz. č.114/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
kontrolu uznesení zo zasadnutí,
ktoré sa konali 2.9 2011 a
7.10.2011 bez pripomienok.

Uz.č.115/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
Prevádzkový poriadok pohrebis−
ka – návrh VZN obce Beckov.

Uz.č.116/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
návrh na využitie štiepkovača s
pripomienkou – pripraviť kalkulá−
cie cien za štiepkovanie pre ob−
čanov obce Beckov a cudzích
zákazníkov – komerčnú cenu a
navrhnúť pravidlá prevádzky

štiepkovača.
Uz.č.117/2011 – Obecné za−

stupiteľstvo vzalo na vedomie zlo−
ženie jednotlivých inventarizač−
ných komisií na vykonanie inven−
tarizácie majetku, záväzkov a roz−
dielu záväzkov ku dňu
31.12.2011 bez pripomienok.

Uz.č.118/2011 – a) Obecné
zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 2/
2008 schválené obecným zastu−
piteľstvom dňa 9.9.2008 uznese−
ním č. 288/2008.

b) Obecné zastupiteľstvo
schválilo VZN obce Beckov o výš−
ke mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti škôl a šk. zariadení v obci
Beckov bez pripomienok.

Uz.č.119/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vyjadrilo svoj nesú−
hlas so zámerom ťažobných spo−
ločností týkajúcich sa povolenia
rozšírenia prieskumného územia
v lokalite Považského Inovca a
žiada MŽP SR o zrušenie rozhod−
nutia o predĺžení platnosti urče−
nia prieskumného územia Hôrka

nad Váhom – Kálnica – U rudy.
Uz.č.120/2011 – Obecné za−

stupiteľstvo vyjadrilo svoj nesú−
hlas s pripravovanou zmenou fi−
nancovania obcí, ktorá by usku−
točňovaním v čase finančnej a
hospodárskej krízy ohrozila nie−
len princípy samosprávy, ale aj
paralyzovala základné funkcie,
úlohy a služby, ktoré mestá a
obce musia poskytovať svojim
obyvateľom.

Uz.č.121/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie in−
formáciu o príprave otvorenia
sezóny na NKP Hrade Beckov v
roku 2012.

Uz.č.122/2011 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
správu nezávislého audítora o
overení účtovnej závierky k
31.12.2010 bez pripomienok.

Uz.č.123/2011 – Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie infor−
máciu o stave prác na realizácii
projektov financovaných z EF a štát−
neho rozpočtu bez pripomienok.

Uz.č.124/2011 – a) Obecné

zastupiteľstvo vzalo na vedomie
návrh poslanca Jaroslava Zbudi−
lu na funkciu predsedu KOŽP. b)
Obecné zastupiteľstvo zvolilo do
funkcie predsedu KOŽP Ing. Da−
rinu Jarábkovú, bytom Beckov č.
428. c) Obecné zastupiteľstvo
odvolalo členov KOŽP, schvále−
ných uz. č. 21/2011/b zo dňa
28.1.2011. d) Obecné zastupiteľ−
stvo uložilo predsedníčke KOŽP
Ing. D. Jarábkovej pripraviť návrh
členov KOŽP do ďalšieho zasad−
nutia obecného zastupiteľstva.

Uz.č.125/2011 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
žiadosť p. Patrika Kollára, bytom
Beckov č.163, o poskytnutie jed−
norazovej sociálnej dávky. b)
Obecné zastupiteľstvo prerokova−
lo žiadosť p. Patrika Kollára, by−
tom Beckov č.163, o poskytnutie
jednorazovej sociálnej dávky,
vzalo na vedomie odporúčanie
sociálnej komisie a neschválilo
poskytnutie jednorazovej sociál−
nej dávky žiadateľovi.

Zapísala A. Benková

Zastavme sa, stíchnime a vnímajme, čo sa deje
okolo nás. Možno aj v tento deň, keď budete čítať
Beckovské noviny, sa bude diať niečo zvláštne,
čo si treba zapamätať.

Bol 1. december a  ja som nečakane prežila
niečo, o čom sa chcem, milí spoluobčania, s Vami
podeliť. Bolo 10.45 hod, keď som pred obecným
úradom stretla p. Jurčackovú a p. Badžgoňovú,
slovo dalo slovo a šla som s nimi na hrad. Je
tomu už 13 rokov, čo som sa takto rýchlo rozho−
dla, že budem na hrade zastu−
povať jeden mesiac a bolo z toho
12 rokov.

Pri ceste hore hradovkou som
sa už viac zadýchala, ale ľudská
zvedavosť zdolá všetky prekážky.
Vykladaná cesta, pohľad na ob−
novenú strážnu vežu, zvedavosť
stúpala. Cesta pokračovala k brá−
ne hradu, nevedela som, čo mám
prv pozerať – obrovská zmena,
pristavené budovy k východné−
mu múru lahodia oku. Čo je tam?
Sú to sociálne zariadenia, WC,
muzeálna časť, javisko. Pekne
upravená celá plocha s vysypa−
nými cestičkami, schodisko, kto−
ré nás privedie na druhé nádvorie. Za krátky čas
bol urobený kus práce. (Spomínam si, keď sme
stavali rodinný dom a pozerala som sa smerom
na hrad obkolesený lešením a na ňom ticho, žia−
den pohyb, to trvalo 20 rokov, čo sa neodborne
zabetónovala časť hradu).

Naše kroky smerovali na tretie nádvorie, ku
kaplnke. Pre mňa to bolo ako prebudenie zo sna.
Čo bolo: v roku 1935 ochránili maľby v kaplnke
šindľovými strieškami, do roku 2010 tu boli iba

zvyšky. Maľba i omietka časom plne opadala. V
rokoch 1970−1990 sa na kaplnke previedla čias−
točná rekonštrukcia, západná stena bola doko−
nale zabetónovaná. Kaplnku postavil vojvoda Sti−
bor na prelome 14. a 15. storočia. Kamenný Sti−
borov erb bol pôvodne umiestnený v hradnej ka−
plnke (toho času v múzeu v Beckove), mal by sa
vrátiť späť na pôvodné miesto. Môj pohľad na ka−
plnku v čase môjho pôsobenia na hrade si zvykol
na stav v akom bola.

Po zdolaní posledných scho−
dov a malom oddychu v sedíliu
som neverila vlastným očiam, pre−
dýchala som,  prekvapenie bolo
veľké, pohľad na kaplnku z vý−
chodnej strany je úžasný. Z domu
som pozorovala práce na cimbu−
rí, človek tam vyzeral ako vtáča,
ale pohľad z nádvoria stojí za to.

Pozrela som kalendár Malého
regiónu na rok 2012 a zistila som,
že obyvatelia okolitých obcí sa
starajú o 5 krížov a 8 kaplniek,
vážia si dedičstvo svojich pred−
kov. To, že naša obec získala
peniaze z eurofondov dalo veľa
práce, nie každá obec získa ta−

kéto financie, nie každá obec má takýto hrad.
Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o obnovu hradu.

Zakončím slovami PhDr. Marty Mácelovej, rod.
Lompartovej, PhD z monografie Beckov I.: “Hr−
dosť na vlastnú minulosť by nemalo zatieniť jed−
nostranné obhajovanie súkromných záujmov.
Ochrana kultúrneho dedičstva by sa mala stať čr−
tou vlastnou aj pre obyvateľov prekrásnej obce
Beckov sídliacej pod starobylým hradom.”

Margita Bubeníková

ZASTAVME SA
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NA SLOVÍČKO, PÁN STAROSTA
Informácie „z prvej ruky“ o ak−

tuálnom dianí v obci nám posky−
tol starosta obce Beckov p. Karol
Pavlovič.

1. Koncom novembra 2011
sa vzdal poslaneckého mandá−
tu jeden poslanec OZ Poviete
nám kto a aký dôvod uviedol?

Ku dňu 30.11.2011 sa písom−
ne pán Marián Polák, poslanec
OZ Obce Beckov, vzdal mandátu
z osobných dôvodov.

2. Obec pripravuje nový pre−
vádzkový poriadok pohrebiska.
Došlo k podstatným zmenám
oproti predchádzajúcemu VZN?

Prevádzkový poriadok pohre−
biska sa pripravuje hlavne z dô−
vodu legislatívnych zmien v zá−
konoch. V návrhu, ktorý bol čle−
nom OZ predložený, nie sú žiad−
ne zásadné zmeny.

3. Obecný štiepkovač je
funkčný, v októbri bol predve−
dený verejnosti, zaujímalo by
ma akým spôsobom bude k dis−
pozícii záhradkárom na likvidá−
ciu orezaných konárov?

Štiepkovač bude prevádzkovať
naša prevádzkareň a bude vyu−
žívaný hlavne v období vegetač−
ného pokoja od októbra do mar−
ca. Samozrejme, že je ho možné
využiť aj mimo tohto termínu, ale
predpokladáme, že len v prípa−
de kalamitných udalostí. Požia−
davky občanov budú evidované
na obecnom úrade u pani Marti−
šovej alebo na prevádzke u ve−
dúceho. Materiál na štiepkovanie
sa bude štiepkovať buď na po−
žiadanie na pozemku žiadateľa,
v prípade že si chce žiadateľ po−
štiepkovaný materiál ponechať, v
prípade že nie, bude materiál na
štiepkovanie odvezený na do−
hodnuté miesto a tam spracova−
ný. Vyprodukovaná štiepka po
určitej dobe zvetrania bude pou−
žitá či už za účelom kúrenia ale−

bo ako mulčovacia kôra.
4. Nastanú v budúcom roku

zmeny vo financovaní miest a
obcí podľa vládneho návrhu ale−
bo sa zachová doterajší spôsob
financovania?

Národná rada SR schválila
alternatívu pôvodného spôsobu
financovania miest a obcí s tým,
že niektoré zmeny nastanú až od
1.12.2012. Nakoľko sa začína
prehlbovať kríza nielen v Európe,
ale i v celom svete, nikto nevie
zagarantovať, akým spôsobom sa
slovenská ekonomika bude ube−
rať. Prognózy uvádzajú na jed−
nej strane plusový a na druhej
strane  mínusový rast hrubého
domáceho produktu. Táto situá−
cia naznačuje, že bude potrebné
veľmi zvažovať, na čo každé euro
z obecnej pokladnice použiť a a
načo nie. Myslím si, že to nebu−
de ľahký rok pre samosprávu vše−
obecne ako takú, ale i pre našu
obec. Chcem však vyjadriť pre−
svedčenie, že ho prežijeme so
cťou.

5. V októbri sa dokončili prá−
ce na hradnej kaplnke, priznám
sa, že jej zastrešenie mi pripa−
dalo ako nereálne, ale výsledok
je vynikajúci, rovnako aj fasá−
da je v súlade s archeologicko
historickým výskumom. Urobí
sa časom aj ostenie portálu a
okna? Ste spokojný s prácou
reštaurátorov zo spoločnosti
Obnova z Banskej Štiavnice?

Som veľmi rád, že sa nám
podarilo zabezpečiť aspoň časť
finančných prostriedkov, ktoré
napomohli zrealizovať zastreše−
nie kaplnky. Je to pre nás histo−
rický okamih. K tomuto cieľu vie−
dla nemalá výmena názorov, či
už s odborníkmi, ale hlavne s
pamiatkarmi pri hľadaní spoloč−
ného riešenia. Určite by sme
chceli pokračovať v ďalších prá−
cach. To sa však odvíja od toho,
či sa nám podarí získať finančné
prostriedky na horný hrad a keď,
tak v akom množstve. Práce na
rekonštrukcii časti kaplnky sú
najmä o odbornosti, a preto keď
sú spokojní odborníci, sme spo−
kojní i my.

6. Rekonštrukčné práce na
hrade sa chýlia ku konci (vidieť
to aj na fotografickej prílohe), je
na čase sa spýtať na otvorenie
sezóny na hrade. Kedy je na−
plánované (a kto ho bude zabez−
pečovať)?

Členovia správnej rady Zdru−
ženia hradu Beckov sa pravidel−

ne stretávajú a pripravujú všetky
podklady a náležitosti pre úspeš−
né otvorenie sezóny na hrade
Beckov. V prvom rade je však
potrebné dokončiť práce a sko−
laudovať uvedenú stavbu. Nerád
by som hovoril o termíne, ktorý
nie je definitívne určený. O všet−
kom budeme pravidelne občanov
informovať.

7. Komisia ochrany životné−
ho prostredia má od posledné−
ho zastupiteľstva nového pred−
sedu a na ďalšom zastupiteľ−
stve budú zvolení noví členovia.

Na poslednom zasadnutí OZ
bola za predsedu komisie ochra−
ny životného prostredia zvolená
Ing. Darina Jarábková. Na ďal−
šom zastupiteľstve si navrhne
predseda svojich členov do ko−
misie, ktorých musí schváliť OZ.
Som presvedčený, že komisia
pod vedením Ing. Jarábkovej
bude plniť svoj účel.

9. Pripravujeme na budúci
rok zmeny vo vývoze odpadu?

Odpady sú v tomto období vo
všeobecnosti v samospráve sklo−
ňované vo všetkých pádoch, na−
koľko sa jedná o veľmi významnú
položku v rozpočte každej obce,
teda i našej Na strane výdavkov
je čiastka omnoho vyššia ako na
strane príjmov, a preto je  našou
snahou hľadať rezervy vo vlast−
ných radoch, ale i ďalšie riešenia.

10. Občania dostali aj tento
rok stolové regionálne kalendá−
re zadarmo, rovnako ako i v
minulých rokoch. Je to pekný
darček občanom v celom regi−
óne. Ako vôbec vznikla myšlien−
ka pripraviť spoločné kalendá−
re v našom mikroregióne?

Obec Beckov je členom Zdru−
ženia obcí Beckov−Zelená voda−
Bezovec, teda 11 obcí od Becko−
va až po Novú Lehotu. Je to pre−
krásna oblasť na Považí so svo−
jou výnimočnou flórou a faunou,
historickými pamiatkami, pod−
mienkami pre tu−
ristický a cestov−
ný ruch a rôzny−
mi inými pred−
nosťami, ktoré je
potrebné si pri−
pomínať, propa−
govať a byť na
ne hrdí. V našich
obciach sa pra−
videlne rok čo
rok organizuje
veľké množstvo
kultúrnospolo−
čenských podu−

jatí, ktoré pripravujú rôzne zdru−
ženia, či už hasiči, športovci a  iní.
Preto sme sa spolu so starosta−
mi jednotlivých obcí dohodli vy−
dávať regionálny kalendár, kde sú
zvečnené rôzne aktivity z regió−
nu. Ohlasy na jednotlivé ročníky
vydaných kalendárov boli dopo−
siaľ poväčšine len kladné. Pokiaľ
bude záujem a dobrá vôľa bude−
me v tejto aktivite pokračovať i
ďalej.

Pán starosta, blížia sa Viano−
ce, čas radosti a veselosti, preto
sa spýtam: ako budete tráviť tohto−
ročné sviatky? Písal ste už list
Ježiškovi?

Vianoce sú sviatkami rodiny a
zároveň aj najkrajšími sviatkami
roka. Chcel by som ich stráviť v
kruhu svojej rodiny za účasti
všetkých, čo však celkom nebu−
de možné. Ale život je už taký.
Teším sa na chvíle strávené s
našimi malými vnučkami a na to,
že si trochu odpočiniem. List Je−
žiškovi som nestihol napísať, ale
každý večer, keď si líham k spán−
ku, ho prosím o zdravie, trpezli−
vosť, vnútorný pokoj a požehna−
nie pre celú moju rodinu, blíz−
kych, známych, ale i ostatných.

Touto cestou chcem všet−
kým našim spoluobčanom, ro−
dákom a priaznivcom našej
obce Beckov popriať požehna−
né, šťastné a veselé prežitie via−
nočných sviatkov a do nového
roka 2012 popriať veľa pevné−
ho zdravia, šťastia, osobných i
pracovných úspechov.

Za informácie k dianiu v obci
ďakujem v mene našich čitateľov
a s príchodom vianočných sviat−
kov a Nového roka Vám želám
predovšetkým Božie požehnanie,
zdravie a vytrvalosť v práci pre
blaho našej obce.

Redaktorka Beckovských
novín Dana Badžgoňová.
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Obnova hradu v zmysle projektu „Muzeálne nádvorie NKP Beckov“ je
pred ukončením, pre budúci rok nám zostane len malá časť dokončovacích
prác, vybavenie objektov interiérovým a exteriérovým zariadením, výpočto−
vou a telekomunikačnou technikou.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátne−
ho rozpočtu Slovenskej republiky. Kaplnka je jeden z najvzácnejších ob−
jektov hradu a sme veľmi radi, že sa nám podarilo dokončiť prvé kroky jej

Obnova hradu november � december
rekonštrukcie. Neprehliadnuteľný je jej nový vzhľad, hlavne západného prie−
čelia, kde už nevidíme tak výrazné následky predchádzajúcej nevhodnej
prestavby. Strecha samozrejme nie je replikou pôvodnej, ale jej úlohou je
zamedziť ďalšej erózii a zároveň dať tomuto objektu možnosť lepšej prezen−
tácie a využitia.

Tento projekt je financovaný vo výške 100 % zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, z účelovo určených finančných prostriedkov z roz−
počtovej kapitoly Ministerstva dopravy, regionálneho rozvoja SR.

Pohľad na novú prístupovú cestu k hradu

Zakonzervovaný západný múr predhradia s terénnymi úpravami

Zrekonštruované priečelie kaplnky hradu Nová strecha kaplnky
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Realizácia projektu  Regenerácia centrálnej časti obce Beckov – Ctiboro−
vo námestie, sa podobne ako projekt Muzeálne nádvorie NKP Beckov, chýli
ku koncu. Pre budúci rok nám zostala výsadba zelene, osadenie lavičiek,
informačných tabúľ, smetných košov a ostatného exteriérového vybavenia.
V marci sa po dohode s akademickým sochárom J. Filom,  bude inštalovať
socha sv.Trojice.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátne−
ho rozpočtu Slovenskej republiky.

OBNOVA NÁMESTIA

Rozsvietené námestie (mimo úľavy, ktorú  určite pocítili obyvatelia tejto
časti obce, ale  aj dodávateľ a investor) evokovalo aj otázky  prečo majú
lampy taký tvar, prečo je ich tak veľa... Takéto stavebné objekty sa projektujú
podľa záväzných technických noriem, ktoré určujú akej intenzity má byť verej−
né osvetlenie pre konkrétny priestor, a tak to bolo i na našom námestí.  Výber
tvaru svietidiel je vecou architekta, ktorý berie do úvahy  priestor, ktorý má
lampa osvetľovať. To znamená, že iné požiadavky sa kladú na tvar lampy pre
osvetlenie námestia s vysokými budovami, iné pre námestia s bohatou zele−
ňou  a iné pre námestia nášho typu.

Text Ing. M. Jurčacková, foto D. Badžgoňová

Pohľad z roku 2009

Súčaný stav príjazdovej cesty na námestie a nová autobusová zastávka.

Trojičné námestie − súčasný stav
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Na začiatku sa mi vôbec nepozdávala predstava, že by mal Miku−
láš rozsvietiť vianočný strom niekde inde, ako na Trojičnom námestí.
Neverila som, že by sa mohlo nájsť miesto, ktoré by prilákalo toľko
ľudí, koľko chodieva na námestie. Do úvahy prichádzali dve: parko−
visko pri parku a nádvorie školy. Keďže na prvom by bol problém
nájsť, prípadne osadiť vhodný vianočný strom, „konkurz“ nakoniec
vyhrala škola. A že to bol výborný výber, som sa presvedčila v sobo−
tu 3. decembra 2011.

Na nádvorí školy pracovníci obecnej prevádzky už deň vopred
rozložili stánky, ktoré sa v sobotu ráno zaplnili vianočným tovarom: v
ponuke boli chutné oblátky, trubičky a fánky, krásne adventné vence
a ikebany, sviečky, medovníky, vianočné pečivo, med, na zahriatie
medovina, varené víno, káva, čaj. Svoje výrobky tu ponúkali aj deti z
NODAMu a zo základnej školy. Pochutnať ste si mohli na zemiako−
vých plackách, palacinkách, lokšiach a iných dobrotách. Na spríjem−
nenie vyhrávala príjemná vianočná hudba.

Komu bolo zima, mohol sa zohriať v krásne vyzdobenej škole, kde
pani učiteľky spolu s deťmi vytvorili na chodbe čajovňu a pripravili
výstavu detských prác. Počas dňa bolo možné si prezrieť celé priestory
školy, čo využilo veľa návštevníkov, ktorí sa sem inak nedostanú.
Uzatvorené priestranstvo školy ocenili najmä rodičia menších detí,
ktoré viac ako stánky, lákala naháňačka s rovesníkmi, zatiaľ čo rodi−
čia mohli nerušene nakupovať.

Menší rozruch medzi prítomnými na nádvorí nastal po 14.00 h,
kedy sa na koči na svoju cestu za deťmi vydal mikulášsky sprievod .
Sprevádzal ho zvuk zvoncov a vianočná hudba z obecného rozhla−
su. Detičky a rodičia, ktorí našli odvahu a vyšli von, boli obdarení
sladkosťou, tí menej odvážni, alebo chorí im aspoň zamávali z okna.
Tí ostatní ich čakali pred školou.

I keď návštevníci v menších, či väčších skupinkách sem prichá−
dzali po celý deň, najviac ich prišlo pred 16−tou hodinou. To sme už

všetci deti i dospe−
lí netrpezlivo čaka−
li, či sa Mikuláš so
svojim sprievodom
nepomýli a nepôj−
de nás hľadať na
námestie. Obavy
boli zbytočné.
Krásne vyzdobený
koč ťahaný párom
koní priviezol Miku−
láša, anjela a čer−
ta rovno na nádvo−
rie.

Tu Mikuláš naj−
skôr pozdravil a

privítal všetky deti, rodičov a ostatných prítomných a po krátkom do−
hadovaní s deťmi o spôsobe odpočítavania, rozsvietil vianočný strom.
Pre všetky deti mal Mikuláš pripravené balíčky. Avšak ani Mikuláš
neobišiel naprázdno. Deti si na oplátku pre neho pripravili množstvo
básničiek a pesničiek. A keďže Mikuláš mal pre každého milé slovo,
zaspievali mu aj tí, ktorí najskôr nemali odvahu. S rozdávaním balíč−
kov Mikulášovi pomáhali anjel aj čert. Ten nakoniec odišiel s prázd−
nym čertovským vrecom, pretože všetky deti svorne tvrdili, že po celý
rok poslúchali.

Naprázdno neobišli ani predajcovia v stánkoch, ktorých Mikuláš
tiež obdaril balíčkom. O tom, že sa páčilo aj dospelým návštevníkom
svedčí i to, že ešte dlho po odchode Mikuláša so sprievodom zostá−
vali v priestoroch školy, či už pri medovinke, vínku, alebo len tak pri
rozhovore s priateľmi.

Moje počiatočné obavy, či deti, rodičia a ostatní návštevníci prídu
na podujatie až do školy, sa ukázali ako zbytočné. Ba dokonca sa mi

zdalo, že si sem cestu našlo viac ľudí, ako predchádzajúci rok. I ba−
líčkov sa rozdalo viac, ako po minulé roky.

Na záver chcem v mene kultúrnej komisie poďakovať: − všetkým
vám − návštevníkom za to, že ste si našli čas a prišli medzi nás a že
vás neodradila vzdialenosť od miesta podujatia; − predajcom v stán−
koch, ktorí svojou prítomnosťou a predávaným sortimentom dotvárali
príjemnú predvianočnú atmosféru; − vedeniu školy, pani učiteľkám a
žiakom za to, že nám vytvorili príjemné prostredie a umožnili usku−
točniť toto podujatie; − veľké ĎAKUJEM patrí tým, bez ktorých by sa
toto podujatie nezaobiš−
lo: Mikulášovi, anjelovi a
čertovi. Svoju úlohu zo−
hrali na výbornú.

A na úplný záver:
Keďže ozajstný Mikuláš,
anjel a čert mali v tento
deň veľa práce po celom
svete s obdarovávaním
detí, k nám do Beckova
poslali svojich zástup−
cov: Mikuláš poveril tou−
to dôležitou úlohou p.
Ľuboša Macejku, anjel
poveril Veroniku Marti−
šovú a čert si vybral čer−
ticu Paulínku Bánovskú.
Na koči ich priviezli
manželia Drobenovci z
Krivosúd – Bodovky, kto−
rým tiež ďakujeme.

Za kultúrnu komisiu: I.
Martišová

Tradičné podujatie na netradičnom mieste
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Milé deti, milí mladí chlapci a dievčatá, vážení Beckovčania
mladší i starší, veriaci i neveriaci, milí priatelia!

V piatok 4. novembra tohto roka som oslávil prvé výročie môj−
ho pobytu z 38 rokov môjho kňazstva, čo som tento posledný rok
v mojom doterajšom živote prežil v našom kňazskom domove ako
duchovný správca, ale aj ako jeden z obyvateľov tejto malebnej
obce na Považí pod majestátnym beckovským bralom a predo−
všetkým ako Váš brat vo viere kresťanskej pre mnohých z Vás.

Aj tento úsek môjho života prežívam a prijímam ako veľký Boží
dar. Veľmi rád sa,prihováram ku všetkým Vám, ktorí prichádzate
na sv. omše k nám hlavne na nedeľné bohoslužby do nádherné−
ho kláštorného kostola sv. Jozefa robotníka. Rovnako sa rád pri−
hováram aj všetkým obyvateľom Beckova na stránkach „našich“
Beckovských novín, ale aj
ostatným čitateľom, kto−
rým sa tieto noviny dostá−
vajú do rúk. Vždy kladne
reagujem na oslovenie
pracovníkov miestneho
obecného úradu, ktorí ma
poprosia o príspevok pri
významných udalostiach,
ktoré sa opakujú v ne−
ustálom rytme rokov ale−
bo historických udalostí.

Jednou z najväčších
udalostí ľudských dejín sú
sviatky Božieho narode−
nia Vianoce. Sú to sviat−
ky, kedy si pripomíname
z dejín spásy tú nádher−
nú skutočnosť, „...že Boh
tak miloval svet, že nám poslal svojho Jednorodeného Syna za
Spasiteľa a urobil nás natrvalo svojimi deťmi a bratmi a sestrami
navzájom.“

V takomto kresťanskom radostnom duchu prijmite aj slová, kto−
ré nasledujú a ktoré nech sú povzbudením pre kvalitu našej viery
a rovnako i pre dôstojnosť nášho ľudského života.

Priznávam sa Vám pokorne, že môj strach pred Vianocami hust−
ne ako adventná tma. Napísať niečo o svojej viere, nádeji a láske,
o tom, čo nás teší aj trápi, neopakovať sa a byť poctivý. Keď roz−
právam o svojom živote, právom vždy hovorím ako o veľkom zá−
zraku. Je to úžasné, že smiem pripomínať, ako to bolo za starých
čias, keď sme ako deti ku koncu Adventu netrpezlivo odrátavali
dni a počítali na prstoch koľkokrát sa ešte vyspíme a JEŽIŠKO sa
narodí!!! Vianoce nikdy pre mňa neboli a nie sú len nostalgickou
spomienkou. Vo svojom celoživotnom výskume a zápase o to ich
jadro som nepostúpil ďaleko. Zdá sa mi, že toho viem menej, ako
keď som bol malý. Lebo deti sú múdre. Chápu podstatu. Ja ako
pavúk sa zamotávam do siete slov o tom, čo je dôležité.

Keď pozorujem Vaše deti, žasnem, do akých krehkých nádob
zverujete Vy, my, Pán Boh to najcennejšie, na čom nám tak hroz−
ne záleží. Naše zdedené a nažité poklady.

Pres siedmymi rokmi, keď som ako farár a dekan pôsobil ako
katolícky kňaz v „kráľovskom“ prekrásnom meste Skalici, bolo to
koncom novembra, pozvala ma mladá doktorka, lekárka do ska−
lickej nemocnice, aby som zaopatril jej babku. Sedeli sme pri nej
a podarilo sa mi z nej vylúpnuť tajomstvo.

„Keď som mala asi dvanásť rokov, so svojou priateľkou sme
sľúbili, že zomrieme na Ježiška.“ Mladej som vysvetlil, aby sa
nedala pomýliť slovami a starkej som zablahoželal, že sa to
stalo a teraz sa to pomaly končí. Umierajúca babka dala svo−

jej vnučke taký dar, že si ho bude pripomínať po celý život.
Smútok nad umierajúcimi tradíciami. Deti už nevedia, čo je to

advent. Poznajú predvianočnú reklamu. Už nečakajú baránka, len
hračky, darčeky, elektronické „hračičky“, ktoré ich uvedú do boha−
pustého sveta, do nekonečného vesmíru, kým šťastie, po ktorom
túžia, je tu doma, je v nás!

Pred tridsiatimi dvoma rokmi moji spolužiaci hrali adventnú hru
na tému hľadania prístrešia. Chudobní mladí manželia, ona zjav−
ne „na rozsypanie“ vo veľkom meste márne hľadajú útulok. Školy,
banky, kláštory zamknuté ako trezory. Nedobytné vchody do by−
tov a domov. Márne klopú. Len občas zašteká pes. Chladní stráž−
covia bohatých inštitúcií si ich ako horúci zemiak posúvajú až sa
dostanú na autobusovú zastávku. V tom prístrešku na okraji ulice

a mesta, pod rozžiarený−
mi oknami a hviezdami
sa to dieťa narodí. Dej
pretkaný vianočnými ryt−
mickými piesňami je ne−
zabudnuteľným zážitkom,
aj symbolom pre náš
svet.

Niektoré zázraky sa
zopakujú možno raz za
sto rokov. Niektoré nikdy.
Máme ešte šancu, aby na
naše dvere zaklopali tí,
ktorým ide o život?

Milí priatelia, milí bra−
tia a sestry!

Odkaz každých Vianoc
i tých tohtoročných je
vždy krásny a nemenný:

„Oplatí sa byť dobrým človekom, ak lásku rozdávaš, ona sa ti vráti
ako bumerang, všetci, veriaci i neveriaci, môžeme nájsť svoje miesto
pri jasličkách, pri Ježiškovi, ktorý sa nás neopýta, akí sme boli v
minulosti, ale sa nás opýta, koľko je v nás síl potlačiť sebectvo v
prítomnosti a otvoriť sa dôstojnosti života pre budúcnosť, lebo toto
betlehemské Dieťa nám prináša radosť, pokoj a pravé ľudské
šťastie!“

Ako sa mám? Vzdorujem únave, chorobe, rezignácii a smútku.
Teším sa z pekných chvíľ, udalostí, správ a hlavne a veľmi sa
teším z ľudí, ktorí si ma vážia a majú ma radi a ktorých milujem aj
ja. Vážim si každý deň. Tento predvianočný a vianočný čas. Jeho
atmosféru, hlavne hĺbku posolstva pravdy o živote a o človeku.

Vyhýbam sa polovičatej práci. Ignorujem falošnú reklamu a pro−
pagandu. Hľadám nové dôvody k tvorbe a dúfam, že aj ja sa
dožijem dôchodku. Žijem na ceste medzi teľacím optimizmom tých,
čo tvrdia, že všetko je v poriadku a panike tých, čo sa hnevajú, že
všetko je inakšie a zlé. Delím sa o život v atmosfére nášho charit−
ného domova, kde denne stretám starších oltárnych bratov kňa−
zov a kde denne som svedkom obetavej a láskavej služby našich
rehoľných sestričiek vincentiek.

Keby som mal žiť sto rokov o chlebe a vode, neprestanem ďa−
kovať za to, že mi bolo dopriate mať spolu s Vami účasť na Ježišo−
vom programe a cieli. Modlím sa s Vami, modlím sa za Vás a
želám Vám tú radosť.

Požehnané Vianoce, veľa Božích milostí v novom roku 2012 a
ochranu Božej Matky Márie!

Mgr. František Kurkin
duchovný správca kňazského domova v Beckove

Foto: Hugo van der Goes (1440 – 1482/1483: Monfortský oltár,
olej na dreve, 150x247 cm; Gemäldegalerie, Berlin

Vianoce 2011
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Keď sa všetci pripravujú na krás−
ne sviatky roka, vo farárskej rodine
je to spravidla niečo celkom iné. Nie−
žeby sme sa nepripravovali, ale nie
je to iba pečenie,
varenie, upratova−
nie a „dobaľovanie“
darčekov.

Najnáročnejším
obdobím v roku je
práve Štedrý deň.
Celkom iné to bolo,
keď som bola na
fare bez rodiny a
Vianoce som slá−
vila s rodičmi, a
potom len s mami−
nou.

Celkom iné
(samozrejme, bo−
hatšie) je to teraz,
keď sme na všet−
ko dvaja a že nám
Pán Boh dal naj−
drahší dar, našu
dcérku Leu Ruth.

Už advent je pomerne frekvento−
vaným časom, pretože bývajú ad−
ventné večierne a treba sa na ne
pripravovať. Nie je to tak, že vezme−
te do rúk Bibliu a začnete kázať. To
by bolo rúhanie sa Pánu Bohu. V ad−
vente stále prebieha vyučovanie ná−
boženstva a k tomu sa pripájajú aj
nácviky vianočného programu detí,
ktoré bývajú zvlášť v Beckove aj v
Kálnici, kde mávame aj stretnutia
spevokolu. Je potrebné zabezpečiť
vianočné balíčky pre deti a iné drob−
nosti, ktoré si vyžadujú koordinátora
a hlavne čas, ktorý tomu venujete.

No a sú aj ďalšie práce, ktoré sa
nedajú vymenovať. A potom to všet−
ko, čo pozná každá gazdinka – do−
mácnosť, upratovanie, pečenie a pod.
Samozrejme, že to nie je pred Via−
nocami iba o Vianociach. Musíte za−
bezpečovať aj mnoho iných povin−
ností a prác.

Tak ako v iných rodinách, aj u
nás sa na Vianoce chystáme v pred−
stihu (tento rok skúšam prípravy už
od konca novembra) a v mnohých
veciach sa môžem spoliehať na po−
moc môjho manžela a mojej mami−
ny, ktorá sa opäť bude naplno veno−
vať dcérke (ďakujem jej, že v jej ro−
koch sa dokáže pre nás obetovať).

Pokiaľ ide o prípravy, prioritou u
nás je predovšetkým zmysel Vianoc
a nie to, či stihneme napiecť viacero
druhov koláčov, alebo úplne doko−
nale vyupratovať byt. Samozrejme,
že sa stáva (ako aj pri písaní tohto
rozhovoru), že niektoré veci doťahu−
jem a dorábam i v noci.

Štedrý večer býva na fare veľmi
pekný, hoci veľmi rušný. Už od sko−
rého rána sa púšťame do príprav.
Kým som bola slobodná, kuchyňa
„bola“ v tento deň mojej maminy. Tá
zabezpečila všetky chody, ktoré sme
zvykli u nás tradične dodržiavať. Sa−
mozrejme, keď som sa vydala, túto

štafetu prevzal Mirko. S tým rozdie−
lom, že sme prevzali ich zvyky. Pre−
tože on varí, tak varí to, čo pozná z
domu.

Po jednoduchom obede sa za−
čínam sústreďovať a pripravovať na
štedrovečerné chvíle. Do Kálnice
odchádzam 30 – 20 minút pred za−
čiatkom Služieb Božích, ktoré bý−
vali o štvrtej, v tomto roku však
budú o 15.00 h. Tam si ešte upres−
níme so sestrou kantorkou poria−
dok Služieb Božích, treba tiež sko−
ordinovať program detí a mládeže
s Táničkou. V tomto roku by mal
do programu Služieb Božích prispieť
aj spevokol, ktorý obohacuje Služ−
by Božie najmä na Božie narode−
nie, čo je 1. slávnosť vianočná, inak
25.12., teda na Vianoce. Po skon−
čení Služieb Božích v Kálnici na−
sledujú Služby Božie v kostole v
Beckove. V tomto roku budú po
rokoch skôr, už o 17.00 hod. Po−
dobne aj tu dotiahneme potrebné
veci pred ich začiatkom. Verím, že
detičky t iež prispejú pekným
programom ako v minulosti. Do
budúcnosti mám prianie, aby sa pri−
dali aj dospelí.

Po skončení Služieb Božích a po
podaní rúk všetkým veriacim (v mi−
nulých rokoch asi o 19.45 hod) prí−
dem domov, pripravím ešte slávnost−
ný štedrovečerný stôl, aby sme mohli
spoločne asi o pol deviatej zasadnúť
ku večeri, ktorú pripravil manžel
(začo mu chcem touto cestou vy−
jadriť veľké poďakovanie) a ešte stih−
ne ísť na oboje Služby Božie. Okolo
stola budeme sedieť štyria – spolu s
nami moja mamina, pozvali sme aj
Mirkovu maminu, tak uvidíme.

Najskôr zaspievame niekoľko via−
nočných piesní, prečítame si Božie
slovo, potom sa pomodlíme a nave−
čeriame. Nechýbajú oblátky s me−
dom a cesnakom, kapustnica a ako
som už spomínala, ďalší chod je
„brezňanský“: jaternice a klobáska
s bielym chlebom, tzv. „štricer“ s
cviklou a chrenom. Potom ryba so
zemiakovou kašou a nakoniec ma−

kové pupáčiky s medom z „dielne“
mojej maminy. Tento rok si chcem
nájsť čas na prípravu zemiakového
šalátu. Robievam výbornú varenú

majonézu, na kto−
rú mi dala recept
moja kamarátka.

Až potom prídu
na rad darčeky
pod stromčekom –
a to aj preto, lebo
si uvedomujeme,
že na Vianoce nie
sú darčeky priori−
tou, hoci, samo−
zrejme, nechýbajú.
A televízia? Voľa−
kedy som doma s
rodičmi stihla po−
zerať program prie−
bežne s príprava−
mi, lebo sme mali
kuchyňu spojenú
s halou, kde bol te−
levízor. Ale aj vte−

dy to bolo ohraničené tým, že som
sa v cirkevnom zbore venovala de−
ťom a na Štedrý deň boli dvoje Služ−
by Božie, najskôr s programom detí
pre rodičov a potom hlavné štedro−
večerné Služby Božie. Na oboch sme
vystupovali s deťmi alebo mládežou,

O Vianociach ...vo farárskej rodine
takže v kostole som trávila čas už
od druhej. Dnes už nie je toľko času
na televízne programy. A často vás
už nemajú ani čím osloviť, najmä na
záver kalendárneho roka, na Silves−
tra.

Aj v prvý vianočný sviatok po
slávnostných Službách Božích aj v
Beckove aj v Kálnici zasadneme k
slávnostnému stolu a popoludní k
nám prichádza rodinná návšteva. Na
Štefana po oboch Službách Božích
ideme zase na návštevu k môjmu
bratovi do Nitry alebo príde on s ro−
dinou k nám.

Chcem povedať, že naša rodina
nie je v ničom odlišná, aj keď všetky
farárske rodiny to majú na sviatky
zložité a rušné, a nie je možné tu
všetko, čo s nimi súvisí opísať, ale aj
toto všetko má svoje „čaro“ – vní−
mame to s manželom ako našu služ−
bu a ňou naplnený život.

Všetkým Vám želám Božie požeh−
nanie, veľa lásky, milosti, pokoja, ra−
dosti, aby ste vedeli nájsť cestu z
problémov, boli vnímaví aj na malič−
kosti a mali k sebe bližšie a to nielen
počas Vianoc, ale i po ďalšie dni a
celý budúci rok 2012.

Vaša Monika Cipciarová
zborová farárka s rodinou

Lutherova ru�a
Lutherova ruža, tiež známa aj ako
Lutherova pečať, je najznámejším

symbolom luteranizmu. Martin
Luther sa osobne pričinil k vy−
tvoreniu tohto symbolu. Sym−
bol v krátkosti vystihuje jeho
vieru a vieru, ktorá je spoloč−
ná pre všetkých kresťanov.
Čierny kríž v srdci znamená

vieru v Ukrižovaného, ktorý nás
zachraňuje. Čierna farba kríža

predstavuje farbu úmrtia a boles−
ti. Srdcu ponechal pôvodnú červenú

farbu, akou sa označovalo, pretože nás nezabíja, ale ponecháva
nažive. Srdce stojace v strede bielej ruže znázorňuje, že viera
dáva radosť, útechu a pokoj. Biela farba je farba duchovných by−
tostí a anjelov. Ruža stojí na modrom poli, ktoré symbolizuje du−
chovnú radosť. Terajšia viera je začiatkom nebeskej radosti. Oko−
lo poľa je zlatý prstenec zobrazujúci nekonečné (nemá koniec)
žehnanie v nebeskej večnosti, ktoré je také významné ako hodno−
ta zlata na zemi.

ZMENA času Služieb Božích na Štedrý večer
24.12.2011 − Služby Božie budú v Beckove už o 17:00 h

25.12.2011 − 1. slávnosť vianočná, Božie narodenie o 8.30 h

26.12.2011 − 2. slávnosť vianočná so spoveďou
  a s Večerou Pánovou o 8.30 h

31.12.2011 − Silvester, Záver občianskeho roka o 18.00 h

1.1.2012 − Nový rok o 8.30 hod

6.1.2012 − Zjavenie Krista Pána mudrcom o 8.30 h
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Vianočné darčeky balím vždy ne−
skoro v noci pred Štedrým dňom. Je
to taký môj predvianočný rituál. Ro−
bím to tak už roky a ak by som to
porušila, mala by som pocit, že som
niečo „odflákla“. Už týždne pred Via−
nocami upratujem a vypekám, chys−
tám a nakupujem na poslednú chvíľu,
skrátka stresujem, ale najväčší ad−
renalín zažívam aj tak poslednú noc
pred Štedrým dňom.

Najskôr treba počkať až všetci za−
spia. Do 22.00 čakám celkom trpezli−
vo, ale decká sa od telky stále nehý−
bu, čím sú staršie, tým ťažšie je ich
dostať v rozumnom čase do postelí.
Jediná možnosť je požiadať o pomoc
pri vianočných prípravách – to zmiznú
všetci hneď. Kedysi som uhovorila
môjho muža, aby mi pri balení pomo−
hol, alebo tam aspoň bol so mnou. Ale
jeho nadšenie pomáhať a robiť mi spo−
ločnosť haslo rovnako rýchlo ako mi−
zol zemiakový šalát z misky, ktorým
som ho podplatila a odvtedy som ho
už na to neprehovorila.

Takže som sama – ja a moja tajná
misia. Zo všetkých tajných úkrytov na−
znášam darčeky na kopu a znovu
ešte raz všetky tajné úkryty prejdem,
darčekov sa mi zdá nejako málo... No,
veď kríza! Ešte nožnice, lepiaca pás−
ka a zo špeciálneho super tajného
úkrytu prinesiem rolky vianočného
baliaceho papiera. Rozhliadnem sa
spokojne okolo seba, na jednej strane
nezabalené darčeky, na druhej vzor−
ne zrovnaný baliaci materiál, hlboký
nádych a rituál začína. Strihám, balím,
lepím a stále dokola strihám, balím, le−
pím a balím a balím... Už sa mi tých
darčekov nezdá tak málo, ale radosť
pozrieť na úhľadné balíčky, ktoré pek−
ne zoradím najprv podľa budúcich ma−
jiteľov, potom podľa farby, veľkosti...
Nejako sa veľmi s tým bavím – asi
preto to vtedy môj muž hneď po po−
slednej lyžičke šalátu vzdal.

No teda polnoc je už dávno za
nami, všade ticho, v rádiu skoro nič
nehovoria a hrajú mizerne, veď pre
koho? Každý normálny už spí a teší
sa na Štedrý deň. Keďže ja ešte ne−
spím, je jasné že som nenormálna. A
čo keď ešte niekto nespí?! Zježili sa
mi vlasy na krku, po chrbte prebehol
mráz, nasucho som preglgla a ob−
zrela sa za seba do okna. Je tam!
Určite! Úchylák, čo o polnoci pred
Štedrým dňom obchádza dedinu a
nakúka do okien, kde sa ešte svieti!
So svitom šialenca v očiach prepa−
dáva nočných baličov a zvlášť brutál−
nym spôsobom ich olúpi o vianočné
darčeky, ktoré sám nestihol nakúpiť!
Viem, že to človeka môže dohnať do
šialenstva, sama som aj tento rok
zháňala darčeky do poslednej chví−
le... No hádam mu ich teraz len tak
nenechám! Takže čo tu mám po ruke
na obranu? Nožnice, tie by mohli po−
môcť v prípade že ma jeho útok ne−
prekvapí. A ešte lepiacu pásku, s tou
neviem čo, ale je mi jasné že s rolkou
baliaceho papiera sa vianočnému hrd−
lorezovi neubránim. Kričať nemôžem,
decká by sa zobudili, aj ten jeden, čo
verí, že darčeky donesie Ježiško, by
všetko naraz pochopil. A možno by

bolo ešte hroznejšie, keby som chcela
kričať, ale z tej veľkej hrôzy by zo
mňa nevyšiel ani hlások alebo by
vôbec nikto neprišiel na pomoc. Vide−
la som to raz v telke. No jasné! To je
pre mňa typické, hneď ako sa ocit−
nem niekde sama, v tichu, nebodaj v
tme, začnem sa strašiť vražednými
monštrami od psychopatov, cez du−
chov až po vesmírnych narušiteľov
zo všetkých štyroch hororov, čo som
za celý svoj život videla. No, tak to je
fakt choré sa takto blázniť v mojom
veku... Musím sa sústrediť na to ba−
lenie! Alebo na to, či mám všetko na
zajtra nachystané. Takže: koláčiky na−
pečené sú, ryba je už namočená v
mlieku, klobáska, slivky a hríby do
kapustnice v špajze a dolu v pivnici
kapusta v súdku... Zemiakový šalát
v chladničke. Ozaj! Veď ani neviem,
či je dobre premiešaný, či majonéza
dobre spracováva všetky tie chute
okolitých ingrediencií a či si jednotlivé
prísady sadli a spolu správne reagu−
jú. No, nič sa nedá robiť – idem skú−
siť. Vyťahujem polievkovú lyžicu, ale
z detského príbora, lebo z tej dospelý
človek nepriberá. Pristúpim k chlad−
ničke. Zrak mi padne do medzierky
medzi ňou a stenou kuchyne a v tom
mi došlo! Nemám sa báť nepriateľa
za oknom, ale tu vnútri domu! No jas−
né, veď mňa aj na Vianoce celkom
zreteľne môže ohroziť MYŠ! Ten malý
odporný hlodavec, čo obhryzie všet−
ky koláčiky na stole, salónky na
stromčeku, úhľadne pobalené darče−
ky, aj jednotlivé kusy nábytku. Zrazu
len tak prebehne cez miestnosť, ne−
bodaj po mojej nohe! A určite sa obja−
ví teraz – v noci a v tichu, keď som
tu celkom sama! No, asi budem kri−
čať – je mi celkom jedno, kto sa zo−
budí. Bárs aj ten najmenší, len nech
ma ktosi pred besným zverom za−
chráni! Splašene sa obzerám po ku−
chyni – všade samé tiene, tmavé kúty,
preniká sem len slabé svetlo z obý−
vačky, to preto, aby som nevidela ten
nedojedený koláčik na stole. Myš nikdy
nebýva jedna, vždy ich je viac a roz−
besnený myší klan môže číhať úplne
hocikde, aby zaútočil. Rýchlo premýš−
ľam, kam ujdem a čím sa obránim, v
ruke len lyžička – jéééj, lyžička, sko−
ro som zabudla, čo som s ňou chce−
la. Načase zase rozmýšľať ako do−
spelý človek, zodpovedná matka pri−
pravujúca Vianoce, konkrétne teraz
obetavo testujúc zemiakový šalát.
Tak, jedna lyžička na boj proti bes−
ným myšacím zverom, druhá proti via−
nočnému psychopatovi, tretia aby
som zistila, či tá majonéza reaguje
ako má. Musím rýchlo zavrieť tú chlad−
ničku, začína sa to totiž zvrhávať...
Pri odchode z kuchyne mi padne zrak
na ten nedojedený koláčik. V preni−
kajúcom slabučkom svetle ho je pred−
sa len vidieť dosť zreteľne. Banda jed−
na, človek sa snaží, vypeká po no−
ciach, vyzdobuje, toho materiálu, tej
energie, času a oni to len tak nedoje−
dia... Miska na zvyšky pre sliepky je
odo mňa asi na tri kroky. To nie je
ďaleko, ale bližšie ako ja je k miske
okno, za ktorým číha maskovaný via−
nočný lupič. A na dĺžku troch krokov

sa môže zmestiť asi osemnásť kom−
pletných myších rodín! Tak tých
osemnásť som prehnala, ale aj jedna
myš je dosť vážna hrozba. Rýchlo
hádžem nedojedený medovník do úst.
Dobre, asi to nie je najrozumnejšie
riešenie, ale je najrýchlejšie a ja mám
dosť málo času, keďže sa blíži pol
druhej.

Už len pár posledných darčekov
a môžem končiť. Teda toto vianočné
balenie je fakt zdĺhavé. Balím posled−
nú knižku, tie balím veľmi rada. Krás−
ne voňajú, tak ako len nová knižka
môže voňať. Už roky si kupujem pod
stromček knižku sama, raz som to
zverila môjmu mužovi. Na papierik
som mu napísala zoznam knižiek, z
ktorých hociktorá by ma potešila.
Papierik skončil tam, kde všetky pa−
pieriky s poznámkami, dôležitými čís−
lami a nákresmi zákaziek u môjho
muža končia, teda užmolené, rozma−
zané a úplne nečitateľné v najspod−
nejšom rohu jeho montérok, riflí, ves−
ty alebo bundy. Keďže by to nikdy
dobrovoľne nepriznal, vybral sa do
kníhkupectva aj bez zoznamu a vy−
bral knižku, ktorej názov mu bol po−
vedomý. Sám na seba pyšný, pre−
svedčený o svojej absolútnej pamäti
mi ju daroval. Nemohol potom uveriť,
že názov mu bol povedomý len pre−
to, že tú istú mi dal pod stromček
pred rokom. A odvtedy si knihu na
Vianoce sama vyberiem, kúpim, za−
balím, pod stromčekom rozbalím a se−

riózne sa z nej teším. Ale zatiaľ len
stojím a ovoniavam a jedným očkom
čítam prvý riadok – takú upútavku,
aby som sa mohla ešte viac tešiť. A
čas neúprosne beží – to fakt budú
dve hodiny??? Pobalené darčeky
rýchlo do vreca a poslednýkrát scho−
vať na najtajnejšie miesto v pivnici. Piv−
nica – úplne prirodzené prostredie pre
vianočných psychopatov a myšiu di−
vočinu! Nedá sa nič robiť, siaham po
osvedčenej zbrani, detskej polievko−
vej lyžičke, šupsnem do seba nevy−
hnutnú dávku zázračného bojovného
šalátu a vyrážam do pivnice. Jedným
okom sledujem okná, či sa za nimi
nemihla postava darčekovchtivého
vrahúňa, druhým okom sledujem dláž−
ku, či niekde nezhliadnem myší fúz.
Hmm, a akým okom budem sledovať
schodisko, či tam nenakúka strapatá
hlava náhodou zobudeného zvedavé−
ho potomka? No nič, treba konať,
moja tajná misia sa blíži ku koncu.

Krátko po druhej hodine rannej,
za nežného blikotu hviezdičiek , ble−
dého svitu mesiačika, tichučkého
poletovania sniežika a dosť hlasné−
ho chrápania mojich najbližších si lí−
ham do postele. Aj keď sa už cítim
vcelku bezpečne, stále musím roz−
mýšľať, či som na žiadny skrytý dar−
ček nezabudla a trochu ma omína
majonéza v žalúdku, takže chvíľu
potrvá pokým zaspím... Asi na čase
vymyslieť nový predvianočný rituál.

Lenka Martišová

O BALENÍ DARČEKOV

Tie najkraj�ie dni
Mnohé z toho, čo človek prežíva tvoria zážitky pekné, radostné, na

ktoré rád spomína. Ale sú aj spomienky menej pekné, či nepekné (napr.
krivdy), ktoré človek potláča. A chvála Bohu, vďaka tej niekedy negatívne
hodnotenej vlastnosti pamäti, akou je zabúdanie, časom na všetko negatív−
ne zabudne. A keď aj niekedy povie tomu, kto mu tú krivdu spôsobil
„odpustiť som ti odpustil, ale zabudnúť nemôžem“ – lebo tá spomienka
úplne nevymizne, možno iba jej obsah časom stratí svoj charakter zloby.

Nuž tak je to v našom živote. Niekedy sú to dni nepríjemné, počas
ktorých sa nám nedarí, smola sa nám lepí na päty a nálada je pod psa. A
niekedy je to naopak. Od rána sme v úplnej pohode. Všetko klape podľa
našich predstáv. Sme veselí, práca nám ide od ruky a všetko je ako sa
vraví OK. Koľko máme v živote tých pekných a koľko tých nepekných dní,
bolo by ťažko posúdiť a spočítať ich. Je to rozdielne, každý človek sa od
všetkých ostatných odlišuje množstvom vlastností a schopností, ako i ďalších
zložiek svojej osobnosti. Každý človek je jedinečnou osobnosťou. A pokiaľ
ide o to, koľko máme, či budeme mať tých pekných, či nepekných dní,
závisí od množstva okolností, ale aj od samotného človeka a od ľudí nás
obklopujúcej society, s ktorými prichádzame do styku. Pozastavme sa pri
tých pekných, radostných a obšťastňujúcich dňoch, ktoré nám poskytujú
zážitky niektorých životných udalostí, tiež výročí, jubileí, ale najmä sviatkov
so spomienkami biblických udalostí, z ktorých medzi tie najkrajšie určite
patria Vianoce, sviatky narodenia nášho Vykupiteľa, sviatky pokoja a mie−
ru, ktorých príchod každoročne túžobne očakávame. Atmosféra Vianoc, tá
vôňa ihličia, padajúce iskry prskaviek, rozžiarené očká detí, ich radostné
pohľady na Jasličky s dieťatkom a Svätou rodinou, znejúce koledy, darče−
ky pod stromčekom, to sú tie jedny z najkrajších dní roka – Dni Vianoc.

Napĺňajú nás láskou a nehou. Otvárajúc nám naše srdcia, stávame
sa lepšími, empatickými, lepšie chápajúcimi človeka, s ktorým prichádza−
me do styku. Treba si však zaželať, aby takúto atmosféru, ktorá by nás
naďalej viedla cestou srdečných a vzájomne chápajúcich sa medziľud−
ských vzťahov, sa nám darilo vytvárať nielen počas sviatkov, ale i počas
všedných dní nášho každodenného života. Popri radostných a veselých
chvíľach Štedrého večera, modlitbami a zapálením sviečok spomíname aj
na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.

Na záver všetkým Vám, čitateľom týchto riadkov, želám milostiplné,
veselé a pokojné prežitie tých krásnych dní Vianoc v hrejivom kruhu
svojich blížnych a veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v nastávajúcom
novom roku 2012.                                     PhDr. Štefan Graca, CSc.
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Ane�ke Ilavskej k jubileu

Zastav sa na chvíľu, vypi si čaj,
nemysli na prácu, len počúvaj.
Pesničky, básničky, dlhé, krátke,
všetky sú pre teba k šesťdesiatke.

Na tvojej života púti
jedným tónom srdcia vravia.
Spoločne prajeme Ti
veľa šťastia, zdravia.

K životnému jubileu Mgr. Anežky Ilavskej všetko
najlepšie prajú svojej dirigentke

členovia Beckovského speváckeho zboru.

Blaho�elanie k �esťdesiatke
Ane�ke Ilavskej

Nepozerajte sa spiatky,
tešte sa z krásnej šesťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť? Nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Vám vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku a šťastie.
Drahá pani riaditeľka,

V nedeľu 1. januára slávite svoje jubileum a my by
sme sa Vám chceli poďakovať za všetko, čo robíte pre
žiakov, pre učiteľov, ale i pre školu samotnú.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlast−

nosti vznešených ľudí.“
J. A. Komenský
V tomto citáte sa hovorí o Vás, o človeku, ktorý do−

káže slúžiť a pomáhať. Ktorý sa dokáže obetovať pre
dobro iných. Hovorí o človeku, ktorý si zaslúži byť v
sieni vznešených ľudí.

Dovoľte nám, aby sme Vám my všetci zaželali veľa
zdravia, síl a trpezlivosti do ďalších rokov a nech Vás
dobrotivý Boh žehná a odmení Vás za každé dobro,
ktoré tu medzi nami rozsievate.

Všetko len to najlepšie zo srdca želajú všetci zamest−
nanci školy a pripájajú sa aj žiaci a bývalé kolegyne.

Všade okolo nás sú festivaly, kde sa
mladí ľudia tejto doby zabávajú pri hudbe. V
našej škole sme sa rozhodli mať knižný
minifestival. Nepočúvali sme hudbu, ale čí−
tali sme našich klasikov. A aby to bolo pre
deti atraktívnejšie, pokúšali sme sa o zápis
do Knihy slovenských rekordov, a to naj−
dlhším knižným maratónom. Tento pokus
sa nám aj podaril. Čítali sme 26,5 hodiny a
náš rekord sa stal ustanovujúci. Ale to je
koniec a kde je začiatok?

Dňa 20. októbra 2011
bola škola ako jeden malý úľ.
Všetci sme čakali na pol de−
siatu, kedy sa mal začať re−
kord. Po chodbách boli nale−
pené rozpisy, podľa ktorých
vedeli žiaci, kedy je ich čas,
aby išli čítať. Deti sa pri čítaní
striedali každých 10 minút.
Prišiel čas 9.25 a celá škola
sa zhromaždila na chodbe,
aby sme spoločne odštarto−
vali rekord. A ten za začal
presne o pol desiatej 20.ok−
tóbra. Čítalo sa nepretržite do
ďalšieho dňa, kedy dvanásta hodina tento
rekord ukončila. Celý tento rekord prebiehal
v tretej triede. Použili sme ozvučenie, aby aj
v Beckove mohli ľudia počúvať, čo čítame.
A išlo to. Najťažšia bola noc, kde sa nám
všetkým chcelo spať, ale vydržali sme. Bol
povolený aj doping v podobe kávy a ener−
getických nápojov. Na nočné čítanie tu okrem
učiteľov zostali aj ôsmaci a deviataci, ktorí
sa s učiteľmi striedali.

Počas rekordu sa prečítalo sedem kníh.
Okrem rodičov detí, nás chodili podporovať
aj ľudia z dediny, ktorým sa tento nápad
páčil. Dokonca jeden pán nám aj povedal,
že konečne si vypočul celú Zbojnícku mla−
dosť. Ale na náš rekord neboli zvedaví len
ľudia z dediny. Prišiel redaktor Trenčian−
skych novín, ktorí o nás písal. O pol noci
prišla návšteva z
TASR. Veľmi sa jej pá−
čil tento nápad. A na
druhý deň televízia
POHODA. Takže
všetko bolo zdoku−
mentované tak, ako
sa patrí.

 Ale čo by to bol
za festival, keby tam
neboli aj iné akcie.
Sprievodné akcie pre−
biehali počas troch
dní.

Vo štvrtok to boli
tvorivé dielne, kde sa
deti učili variť, aranžo−
vať, vyrábať rôzne vý−

robky z ovocia. Starší žiaci pripravili výsta−
vu jesenných plodov, ktorú potom mohli
ľudia obdivovať počas troch dní. Túto vý−
stavu sme tu nainštalovali v spolupráci s
Kultúrnou komisiou pri obci Beckov. Výher−
kyňou tejto výstavy sa stala Zdenka Múd−
ra.

Ďalšou akciou knižného festivalu sa stala
Šarkaniáda, ktorá prebiehala v sobotu. A
práve touto akciou sme zakončili aj náš
festival. Kultúrna komisia zorganizovala

súťaž o najlepšieho šarkana. V sobotu
22.10.2011 zaplavilo nebo asi tridsať šar−
kanov. Počas dvoch hodín sa školský dvor
premenil na čínsku spartakiádu. Deti behali
po celom dvore a šarkany lietali v povetrí.
Okrem týchto šarkanov boli pre deti pripra−
vené aj iné športové súťaže, kde sa mohli
deti preukázať svojho športového ducha. A
tak prebehli dve hodiny, kde sa mohli deti
vyšantiť. Rodičia, ktorí tam boli, si pochva−

ľovali toto popoludnie a
ich želanie bolo, aby ta−
kýchto akcií bolo viacej
v Beckove.

A prišiel koniec tých−
to dní. Unavení, ale
šťastní. Opäť sme spra−
vili niečo dobrého a zvi−
diteľnili sme v dobrom
nielen našu školu, ale aj
obec Beckov. Z celého
srdca by som sa chce−
la poďakovať našim žia−
kom, ktorí sa stali spo−
luorganizátormi rekordu
a aj si ho celý viedli.
Chcela by som sa po−

ďakovať mojim kolegyniam a kolegovi, ktorí
boli nápomocní počas rekordu a samozrej−
me veľké poďakovanie patrí aj Kultúrnej
komisii pri obci Beckov za ich akcie, ktorý−
mi sme mohli doplniť náš knižný festival.
Veľká vďaka všetkým a nech dobrotivý Boh
odmení všetkých za toto krásne dielo.

Mgr. Martina Striežencová

Kni�ný minifestival v Beckove

Počasie síce púšťaniu šarkanov
veľmi neprialo, ale deti si našli spô−
sob, ako ich prinútiť lietať.

Odmenu za poskyt−
nutie materiálu na
výstavu získala
pani Zdenka Múdra.

foto I. Martišová
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Spoločnosť Sevotech so sídlom v Starej Turej a prevádzkou v Beckove sa
zaoberá servisom špeciálnej spojovacej techniky. Prevádzku v našej obci
otvorili v roku 2004. Pred jej založením bola hlavná náplň zameraná na vyko−
návanie pozáručného servisu tankových spojovacích prostriedkov. V tom
istom roku došlo k zmene vlastníckych vzťahov v spoločnosti a taktiež jej
názvu. Túto prevzal terajší spolumajiteľ a riaditeľ Ing. Ján Hodermarský. Po
získaní bezpečnostných previerok obdŕžali povolenie na obchodovanie s vo−
jenským materiálom v zmysle zákona č. 179/98 Z.z., čím sa im otvorili dvere
smerom do zahraničia. Ale viac nám o tom povie manažér spoločnosti.

Pán Hodermarský, čo Vás
viedlo k otvoreniu prevádz−
ky v Beckove?

Do roku 2004 som pracoval
v Novom Meste nad Váhom
ako profesionálny vojak na po−
zícii náčelníka opravovne, kto−
rú koncom roka zrušili. I na−
priek ponuke ostať v Ozbroje−
ných silách som sa pevne roz−
hodol skončiť po 24 rokoch
služby. Už v tomto období som
pracoval na podnikateľskom
pláne, ale základom bol vhod−
ný priestor. V Starej Turej som

nepochodil, tak som hľadal aj mimo nášho mesta. Dostal som informáciu, že
v Beckove je priestor, ktorý by nám mohol vyhovovať, ale je v zlom stave.
Po rokovaniach, predložení podnikateľského plánu a výberovom konaní,
ktoré zabezpečoval priamo starosta obce p. Pavlovič, došlo už v roku 2004
k podpis zmluvy o prenájme. Budova je ale vo vlastníctve spoločnosti od
roku 2006.

To máte pravdu. V roku 2005 sme žiadali obec o rekonštrukciu z dôvodu
zatekania strechy, boli poškodené ríny, okná, dvere, elektroinštalácia, kúrenie
a celé oplotenie s dvorom boli v dezolátnom stave. Obec nakoniec uvoľnila
financie len na ríny, čo bolo nepostačujúce a stav bol ozaj vážny. Jediným
riešením bolo odkúpiť túto nehnuteľnosť a vykonať kompletnú rekonštrukciu na
vlastné náklady. V prvom rade bol spracovaný súdnoznalecký posudok a
bola vyhlásená verejná súťaž. Predložili sme najvýhodnejšiu ponuku a budovu
sme odkúpili. A preto ma mrzí, že sa našli ľudia, ktorí sa snažili poškodiť meno
vedúceho prevádzky pána Jaroslava Zbudilu počas komunálnych volieb v
minulom roku, ktorý kandidoval do obecného zastupiteľstva.

Starý dom sa zmenil na nepoznanie, postačujú vám dané priestory
na podnikanie?

Súhlasím s Vami, že dom sa zmenil. Rekonštrukcia trvala takmer 18
mesiacov, ale pomocou hypotekárneho úveru sa nám podarilo stavbu úspešne
dokončiť. Na stavbe pomáhala celá rodina takmer celé víkendy. Bolo to
náročné obdobie, ale zvládli sme to. Čo sa týka priestorov, tie nám zatiaľ
postačujú, ale potrebovali by sme väčšie parkovisko a určite by nás poteši−
lo, keby sa opravil chodník, ktorý je vo veľmi zlom stave.

Koľko máte zamestnancov? Zamestnávate aj ľudí z Beckova?
Je to menšia prevádzka s deviatimi zamestnancami, vrátane pracovní−

kov na dohodu. Od nového roku prijímame nového zamestnanca pre zahra−
ničnú činnosť. V spoločnosti je mojou pravou rukou vedúci prevádzky, po−
slanec zastupiteľstva a zástupca starostu v jednej osobe p. Zbudila. Praco−
val som s ním od príchodu do Nového Mesta a vážim si jeho prácu. Snažím
sa mu vytvárať podmienky aj pre prácu v komunálnej politike. Ďalej u nás
pracovala p. Bubeníková, jej syn u nás praxoval počas štúdia. Teraz nám
ešte vypomáha p. Jurovichová a s prácou som veľmi spokojný.

Aké je vaše vzdelanie a kde bolo prvé Vaše pracovisko?
Po nástupe na základnú vojenskú službu v Poprade som absolvoval

poddôstojnícku školu. Tu som dostal zároveň možnosť zamestnať sa v
armáde. V roku 1985 som sa s manželkou a malým synom presťahoval z
rodinných dôvodov do Starej Turej. Z Popradu som bol na vlastnú žiadosť
prevelený do Nového Mesta nad Váhom, na funkciu technik – špecialista.
Popri zamestnaní som diaľkovo vyštudoval Vojenskú akadémiu v Liptov−
skom Mikuláši, odbor vojenská spojovacia a telekomunikačná technika.

Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z východného Slovenska z Hačavy, okres Košice okolie.

Obec sa nachádza na území Slovenského krasu. Je tam pekné a zdravé
prostredie, čo bolo dôvodom môjho rozhodnutia zrekonštruovať rodičovský
dom za účelom jeho využitia na oddych a relax.

V armáde ste získali skúsenosti, ale odvahu ísť do rizika a začať podni−
kať, aj keď v oblasti vám dobre známej, ste našli zrejme niekde inde.

Nie, presne naopak. Odvahu ísť do rizika a začať podnikať som našiel u
svojho bývalého zamestnávateľa. Podnikanie znamená riziko, režim a zod−
povednosť. S režimom a zodpovednosťou som nemal nikdy problém. Ale
riziko je nevyspytateľné. Cítil som, že mám na viac. Spracoval som podnika−
teľský plán, ktorý mi vyšiel takmer na 100%.

Obchodujete s  partnermi z celého sveta. Máte jazykové predpokla−
dy pre kontakt so svetom?

Získali sme certifikáty, ktoré nám otvárajú cestu k ďalším kontraktom.
Prvé obchodné rokovania sme mali v roku 2004 s českým partnerom, kto−
rého sme sa snažili presvedčiť o našej odbornosti. Výrobca si stanovil krité−
riá, ktoré sme museli splniť. Súčasťou bolo získanie povolenia na obchodo−
vanie s vojenským materiálom a certifikáty kvality v zmysle platnej legislatí−
vy. Až neskôr sme sa pustili aj do techniky od USA a od tohto roku zabez−
pečujeme servis aj na techniku z Izraela. Predtým sme ale museli spracovať
na každú techniku technické podmienky, ktoré nám musel rezort obrany
spolu s Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie
kvality schváliť. Začínali sme ale s ruskou technikou, ktorá je stále vo vý−
zbroji našej armády. Čo sa týka jazykového vybavenia, človek sa má stále
v čom zlepšovať. Zahraničný obchod, popr. rokovania so zahraničnými part−
nermi riešim so synom Ladislavom, ktorý je spolumajiteľ firmy a anglický
jazyk ovláda veľmi dobre. Už počas štúdia na VŠ bol na 4−mesačnej stáži v
USA. Dcéra Silvia končí 2. stupeň VŠ v Českej republike, odbor financie a
bankovníctvo, tiež  pracuje vo firme na ekonomickom úseku a absolvovala
podobnú stáž v USA o rok neskôr.

Kedy a v ktorej krajine ste vyhrali prvý tender?
Prvý tender sme získali už v roku 2005 v Českej republike, a to bol pre

nás odrazový mostík k ďalším úspechom.
Nie je komplikované bývať v Starej Turej a pracovať v Beckove?

Zostáva Vám priestor na aktívne trávenie voľného času?
Dochádzka zo Starej Turej, a to by určite povedali aj zamestnanci, ktorí

dochádzajú z Nového Mesta nad Váhom, Považian a Čachtíc, je bez problé−
mov. Je to pár kilometrov. Snažím sa v práci vytvárať podmienky tak, aby
neboli pod stresom a kontrolou ohľadom príchodov a pod. Každý zamestna−
nec vie, čo má robiť a kontrola z mojej strany je minimálna. Voľný čas najrad−
šej trávim na futbalovom ihrisku so starými pánmi, v zime v telocvični opäť pri
futbale a stolnom tenise. V súčasnosti musím ale obmedziť športové aktivity
na minimum, zo zdravotných dôvodov, som totiž po operácii kolena. Často ale
relaxujeme s celou rodinou aj pri bowlingu, je to menej náročný šport.

Podnikateľ sa
musí aktívne zaují−
mať o politické dia−
nie doma aj vo sve−
te. Je ťažké sa pre−
sadiť a potom si
udržať postavenie
na trhu v dosť zlo−
žitých spoločen−
sko−politických a
e k o n o m i c k ý c h
podmienkach pa−
nujúcich na Slo−
vensku?

V tomto máte
pravdu. Záujem z
mojej strany je znač−
ný, zaujímam sa o
dianie ako doma, tak
aj vo svete. Problém
sme mali aj my u nás
v roku 2008 počas
krízy. Roboty by bolo
dostatok, ale pridelili
nám menej finanč−
ných prostriedkov na
servis a my sme
skončili so stratou. V

minulom roku vyhlásil rezort obrany verejnú súťaž, kde sme boli úspešní.
Zároveň sme podpísali rámcovú zmluvu s rezortom na 4 roky, čo by malo
znamenať určitú stabilitu do roku 2014. Okrem iného máme na starosti aj
zahraničné misie, kde zabezpečujeme servis v spolupráci s Vojenským
opravárenským podnikom a.s. Trenčín. Ja si myslím, že s našou prácou sú
v rezorte veľmi spokojní. Menej práce máme na českom trhu, kde sme
vlastne začínali. Preto sa snažím hľadať zákazky aj mimo našej republiky.

Určite sa snažíte pomáhať, ktoré oblasti najviac podporujete?
Samozrejme, že od vzniku sa snažím podporovať oblasti športu, kultúry

a školstva. Naša spoločnosť pravidelne prispieva futbalovému klubu, športo−
vým klubom v Starej Turej, sme partnerom Zväzu vojakov SR. Ďalej sme
podporili futbalový klub, klub dôchodcov, základnú školu v Beckove a aj
rodnú obec Hačavu.

A keďže sa blížia Vianoce − sviatky pokoja a mieru, dovolím si popriať
Vám, ako i všetkým občanom Beckova ich pokojné prežitie, veľa zdravia a
úspechov v Novom roku 2012.

Pán Hodermarský, želáme vám pokojné vianočné sviatky a veľa
Božieho požehnania v novom roku!

Zhovárala sa Mgr. Dana Badžgoňová

Spoločnosť  SEVOTECH s.r.o. s prevádzkou v Beckove

Ing. Ján Hodermarský,
konateľ a riaditeľ

spoločnosti

Účasť na výstave IDEB. Zľava: Ing. Ladislav
Hodermarský − spolumajiteľ, Jaroslav Zbudila –
vedúci servisu, Michal Maconka – pracovník
kvality, Vladimír Bača – technik špecialista, Ing.
Ján Hodermarský – riaditeľ
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Blahoželanie – Zlatá svadba

„Muž a žena sú dve noty,
bez ktorých
struny ľudskej duše
nevydajú správny a plný akord.“

V sobášnej matrike obce Beckov z roku 1961 je uve−
dené, že dňa 4. novembra vykročili na spoločnú cestu živo−
tom Dominik ŠIMKO a Mária Marta JAŠKOVÁ.

Osobne oslávencom prišli zablahoželať aj starosta obce
Karol Pavlovič, Mgr. Badžgoňová a I. Martišová.

Ku zlatej svadbe manželom Šimkovcom blahoželáme a
do ďalších rokov prajeme veľa pevného zdravia, šťastia, spo−
kojnosti, lásky a vzájomného porozumenia.          RR BN

V stredu 23. novembra 2011 sa v Kon−
gresovej sále Trenčianskeho samospráv−
neho kraja uskutočnil slávnostný večer pri
príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a
jednotlivcom z oblasti kultúry.

Z rúk predsedu TSK MUDr. Pavla Sed−
láčka, MPH prevzalo ocenenie Za osobitný
prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja
deväť jednotlivcov a tri kolektívy. Za jednot−
livcov ocenenie prevzali Ilja Holešovský, ke−
ramikár z Trenčianskej Teplej, Vojtech Kor−
vas, výtvarník z Nemšovej, Ing. Zuzana
Máčeková, starostka obce Uhrovec, Ing.
h. c. Ivan Masár, amatérsky výtvarník a
literát z Trenčianskej Teplej, Jana Mucho−
vá z Trenčianskeho osvetového strediska
v Trenčíne, Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš,
dlhoročný spolupracovník a podporovateľ
rozvoja umenia v Trenčianskom samo−
správnom kraji, Ing. Jozef Vydrnák, výtvar−
ník z Dubnice nad Váhom, Bc. Zuzana Zi−
gová, riaditeľka Domu kultúry Javorina Stará
Turá a Mgr. Vladimír Zvalený, riaditeľ Tren−
čianskeho osvetového strediska. Za kolek−
tívy to bola Dychová hudba Drietomanka z
Drietomy, Dychová hudba Buč−
kovanka z Nového Mesta nad
Váhom a Literárny klub Ome−
ga pri Verejnej knižnici Michala
Rešetku v Trenčíne.

Ocenenie Za uchovávanie a
rozvoj kultúrneho dedičstva ná−
roda predseda TSK udelil sied−
mim jednotlivcov a piatim ko−
lektívom, a to: Elene Beštovej,
riaditeľke Miestneho kultúrneho
strediska a Uhrovského múzea
v Uhrovci, Viliamovi Harušťáko−
vi, riaditeľovi Miestneho osve−
tového strediska v Lubine−
Miškech Dedinke, Anne Ištoko−
vej, starostke obce Čachtice,
Eleonóre Kubalovej, zakladateľ−
ke Folklórneho súboru Trenčan
z Trenčína, Ing. Jozefovi Le−
hockému, zberateľovi, autorovi zborníkov
ľudových piesní i tancov, Milanovi Mikušo−
vi, publicistovi a ochrancovi prírody z Tren−
čína, Alžbete Tukovej, starostke obce Va−
ďovce, ako aj Folklórnemu súboru Drieno−
vec z Bánoviec nad Bebravou, Folklórnej
skupine Bukovina z Kšinnej, Detskej folklór−
nej skupine Selčanka zo Selca, Folklórnej
skupine Dolinečka zo Soblahova a Folklór−
nemu súboru Véna pri Strednej zdravotníc−
kej škole v Trenčíne.

Ocenenie – Pamätný list za dlhoročné
pôsobenie udelila Verejná knižnica M. Re−
šetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsob−
nosti TSK, a to šiestim jednotlivcom − Júlii

Beňovej, Anne Cmarkovej, Ľudmile Helio−
vej, Janke Kováčikovej, Emílii Marettovej,
Terézii Štefánikovej a pamätný list Za tvori−
vý čin roka kolektívu pracovníkov oddele−
nia knižnično−informačných služieb Verej−
nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
pod vedením Márie Špánikovej za zorgani−
zovanie V. stretnutia spisovateľov a literá−
tov s blízkym vzťahom k Trenčianskemu
kraju.

Trenčianske osvetové stredisko udelilo
Pamätný list za dlhoročné pôsobenie piatim
jednotlivcov – Jánovi Hubinskému, amatér−
skemu výtvarníkovi z Trenčína, Mgr. Flori−
ánovi Jantoľákovi, zakladateľovi folklórne−
ho súboru Srňan z Horného Srnia, Márii
Kosovej, organizátorke kultúrneho a spolo−
čenského diania v Bošáci, Milanovi Suché−
mu, predsedovi kultúrnej komisie pri Obec−
nom úrade v Dolnej Porube, Ing. Jánovi
Zemanovi, ľudovému umelcovi zo Starej
Turej. Ocenenie prevzalo aj sedem kolektí−
vov – BECKOVSKÝ  SPEVÁCKY  ZBOR  z
Beckova, Detský folklórny súbor Kukulien−
ka z Hornej Súče, Dychová hudbu Chabo−

vienka z Hornej Súče, Detský folklórny súbor
Kamenček z Horného Srnia, Detský folklórny
súbor Bysterec z Mníchovej Lehoty, taneč−
ná skupinu AURA DANCE z Trenčína a
tanečná skupinu GOONIES z Trenčína.

Zvláštne ocenenie Národného osveto−
vého centra získal Viliam Harušťák pri prí−
ležitosti životného jubilea 70 rokov za celo−
životné kultúrno−osvetové pôsobenie a roz−
voj kultúry v obci Lubina – Miškech Dedin−
ka a Milan Mikuš pri príležitosti životného
jubilea 85 rokov za dlhoročnú publikačnú
činnosť v kultúrno−osvetovej oblasti.  Zdroj:
www.tsk.sk − krátené

Uverejnené s vedomím TSK

Smútočné oznámenie
Dňa 19.11.2011 rodinní príslušníci,  priatelia a bývalí spo−

lupracovníci odprevadili na poslednej ceste nášho spoluob−
čana pána

Jána SEDLÁČKA,
ktorý ukončil svoju životnú púť vo veku 62 rokov.

V produktívnom veku pracoval ako murár a mnohé nehnu−
teľnosti v obci, ako aj na Slovensku nesú stopy jeho práce.
Brigádnicky napomohol pri výstavbe kultúrneho domu, domu
smútku a pri výstavbe strelnice pre PZ Hurban Beckov.

Našiel si čas aj na reprezentáciu obce ako aktívny hráč
TJ Slovan Beckov s číslom 4. Ako turista precestoval celé
Slovensko, ako aj mnohé krajiny Európy. Mal veľa priateľov
medzi športovcami, ochranármi prírody a poľovníkmi. Česť
jeho pamiatke.                                           Pavol Hladký

Spoločenská  kronika
(december 2011 – január 2012)

NARODILI SA:  Sabina Bartošová

BLAHOŽELÁME:
50 rokov:Peter Krajčovič, Milan Haščic,

Peter Nožina, Soňa Sibillová,
Edita Paceková

55 rokov:Ľubomír Tupý, Milan Koníček,
Ján Úradníček, Miroslav Uherčík,
Jozef Šutovský, Jaroslav Zverbík,
Mária Bodnárová

60 rokov:JUDr. Marián Lacko, Veronika Bartošová,
Dušan Hladký, Mgr. Anežka Ilavská,
Mária Hanáčková

65 rokov:Anna Sládeková

ROZLÚČILI SME SA: Božena Ondrejovičová, Ján
Sedláček, Zora Ilavská, Anna Križanová

Ocenenia pre jednotlivcov
i kolektívy z oblasti kultúry

Beckovský spevácky zbor si vás do−
voľuje pozvať na svoj Vianočný kon−
cert, ktorý sa uskutoční v pondelok
26. decembra 2011 o 15.00 hod v
evanjelickom a.v. kostole v Beckove.

Vo vynovenom chráme zaznejú známe koledy, staršie, ale i nové via−
nočné piesne.

Tešíme sa, že spolu s Vami piesňami a milým slovom oslávime narode−
nie Kráľa kráľov.

Pozvánka na vianočný koncert
„Ale tá pieseň, čo vytryskla z pera,
ako Boží dar, čo prijala viera
z Božej dlane,
tá ďalej nesie sa k Božej chvále,
znieť nikdy neprestane!“



Zhodou okolností, náhod a zvláštneho riadenia „osudu“ sa podarilo do−
hodnúť stretnutie s p. Dominikom Šimkom až na november 2011, teda v
čase príprav posledného čísla Beckovských novín. Posledné číslo, to sú
Vianoce, čas mimoriadny pre všetkých bez ohľadu na akékoľvek odlišnosti
v názoroch, vyznaní, príslušnosti k čomukoľvek. Čas porozumenia, odpus−
tenia a zmierenia. Čas lásky. A práve takýto príbeh máme pre Vás, vážení
čitatelia, pripravený.

Rozpráva Dominik Šimko (1935), syn vojnového komisára v obci Bec−
kov, ktorý dostal pri krste zvláštne meno Eleuter Šimko (22.6.1889−
07.05.1974).

Môj otec bol pokrstený v Beckove 23.6.1889 ako Eleuter Šimko. Jeho
otec bol Ján Šimko záhradník a matka Anna Kunda z Rakoľúb. Prečo dostal
takéto nezvyčajné meno neviem, ale mal sa volať Elemír. Otec nemal súro−
dencov.

Spomínam si, že môj dedko mu
hovoril Eluš Šimko. Ako mu hovo−
rila mama?

Doma ho volali tiež Eluš, ale suse−
dia aj „báči“, tak volali všetkých star−
ších chlapov.

Ako sa stalo, že máte spolovice
ruské korene?

Tato bojoval v 1. svetovej vojne, v
Rusku sa dostal sa do zajatia. Niekoľ−
ko rokov bol v zajatí na Kaukaze v
Abcházsku, odtiaľ si priviedol domov
aj ženu. Mamin prvý manžel sa volal
Neščedimov, stratil sa niekde vo voj−
ne a vyhlásili ho za nezvestného, až
potom sa mama mohla vydať druhý−
krát. Mala s ním jedného syna Grego−
ra. Otec u nich pracoval na statku ako
zajatec. Mama sa volala Jevdokija Viš−
nivecká, volali ju „Duša“; s otcom sa
vzali hneď po vojne v Beckove (pres−
ný dátum neviem, nezachoval sa žiad−
ny doklad). Mama bola pravoslávna
Ruska, ale pri sobáši prešla na kato−

lícku vieru podľa otca. Na Slovensko prišli aj s jej synom Gregorom (1914).
Uvidela sa mama ešte so svojou rodinou v Rusku?
Mama mala dve sestry, ale už sa nestretli. Do vlasti sa vrátila v roku

1956, úrady umožnili cestu len jej a Gregorovi. Tato zostal doma. V rodičov−
skom dome bývala neter s rodinou.

Ako sa mame žilo v Beckove?
Mama v Beckove bývala u svokrovcov, asi to bolo pre ňu ťažké a máva−

la nezhody s našou krstnou mamou a otcovou sesternicou Teréziou Juren−
kovou, ktorá bývala na Lipkách.

Odložili ste aj doklad o otcovom prepustení z armády. To zname−
ná, že po príchode do vlasti zo zajatia bol stále vojakom?

Po príchode domov už nebol vojakom. Tento doklad je o prepustení z
armády po mobilizácii. Dňa 31.12.1939 bol prepustený z brannej moci – Peší
pluk 5 v Trenčíne, potvrdenie vydal 22.1.1940 náhradný prápor Trenčín.

Bola už druhá svetová vojna a otec bol vojnovým komisárom obce.
Otec bol gardista a beckovský richtár cez vojnu. Kamarátil sa s Jánom

Ševčíkom z Kálnice, tiež vojnovým richtárom a gardistom. Chodieval k nemu
páliť.

Prečo sa práve E. Šimko stal richtárom cez vojnu?
Za tým bol št. notár Ilavský, kamarátili sa spolu, býval tam, kde je dnes

zdravotné stredisko, mal tam pred vojnou kanceláriu. Notár Ilavský, Štefan
Ondrejovič (dedko Petra O.) a Hanulík (dnes je tam lekáreň) bývali na jednej
ulici a boli kamaráti. Ulica vtedy vyzerala inak. Od dnešnej lekárne až po
Ambrov boli domy, mäsiari tam mali ľad; býval tam Jedenástik, Cigánka
Gejzová, pekár Valenta, pani Ambrová (chovala husi).

Váš otec zastával svoju funkciu pre dobro obce a o tom, že by sa
stotožňoval s ideológiou fašizmu nemôže byť ani reči. Jeho žena bola
Ruska. Mali šťastie, že ich nikto neoznámil Nemcom.

Brat Gregor robil cez vojnu spojku partizánom. Otec zachránil dedinu
pred vystrieľaním. Zaručil sa svojou rodinou, že v Beckove nie sú žiadni
partizáni ani židia. Matiáška by bola vyhorela. Otec vedel o ukrývaných
židoch, brat bol Rus, aj mama Ruska, ale nikto ich neudal. Nemci priviedli
162 chlapov do Hotela Kollár na dvor pred guľomety, boli asi dva alebo tri, od
Lackov bolo jedno guľometné hniezdo, chlapi boli od Starej Lehoty, Mnícho−
vej Lehoty, z Kálnice, z Beckova jeden, SamoKrajčovič. Bolo to na Ondreja
1944 (30. novembra). Samo Krajčovič bol očitý svedok. Nemci ho odviedli
kopať zákopy v Lieskovom. Nemci chlapov prepustili, hoci našli dvoch židov
a jedného partizána, ale tí neboli z Beckova. Odviedli ich nad Bánovských
(Vavrisov), museli si vykopať jamy a zastrelili ich.
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Richtár �IMKO
Odkiaľ boli títo židia a partizán?
Nepamätám si, kde ich chytili, ale partizán bol od Topoľčian a židia asi z

Kálnice.
Na čo si ešte spomínate z tých čias?
Pamätám si, že cez vojnu k nám prišiel nejaký muž, žid so synom

Adolfom, bol odo mňa o rok mladší, prišli cez záhradu. Mama s bratom sa
dohodli, že ho zachránia, bývali v Hochmanovci. Jozef Hochman bol žid,
sedliak, mali štvorročného syna Ivana, chodil sa k nám hrávať. Bolo veľké
riziko vziať si židovské dieťa, mama však šla k Hochmanovcom, aby dieťa
dali k nám, že sa ho pokúsia zachrániť, ale povedali jej: „Keď máme zomrieť,
nech zomrieme všetci.“ Nemci ich vzali v nedeľu 8. apríla (rok si nepamä−
tám), gestapáci ich naložili a odviezli preč.

Brat Gregor má dcéru, bývajú v Bratislave, raz sa jeho zať stretol s
nejakým Hochmanom, vraj sa volá Marián a Beckov mu niečo hovorí. Ani
Peter Kurz nič k tomu nepovedal, stretli sme sa pri rozdelení JRD. Teda
neviem, či to bol on. U Hochmanovcov bolo sídlo Nemcov od roku 1944; po
odchode židov tam bývali Fleischmanovci a u nich Nemci. Oproti cez cestu
mali v záhrade stádo kráv, okolo 30 kusov, vlasovci.

Ako si pamätáte na oslobodenie?
Videl som cez kľúčovú dierku ako k nám prišli traja gestapáci, dvaja sa

bavili s tatom, tretí stál pri dverách, Nemec lámal češtinu s nemčinou. Otec
mal do dvoch hodín zohnať 6 pecňov chleba (pôvodne chceli 12), pár koní a
ľahký voz. Jeden kôň bol od Kurza, jeden od nás (mladá dvojročná kobyl−
ka), teta Martišová mala v peci dva chleby, ostatné vzali niekde inde. Vošli
nám do chlieva a zastrelili tam prasa, naložili ho do vlečky, ani ho neočistili.
Voz vzali od Jula Hajduška. Išli niekam na Trenčín. Neviem prečo, tým
smerom, Váh bol na týchto miestach 4−6 metrov hlboký. Pamätám si, ako
nám búchal na bránu Jaro Filip, chcel vedieť, či sa nič nestalo, keď počul
streľbu.

Na druhý deň prišli rumunskí vojaci, prespali u nás 1−2 noci. Potom ich
vystriedali Rusi, asi týždeň u nás spali.

Váš otec spravoval dedinu len cez vojnu, krátko po oslobodení
jeho richtárstvo skončilo. Zmenili sa politické a spoločenské pomery
aj v obci. Ako to bolo?

Z Nového Mesta nad Váhom (z okresu) prišli dvaja páni, chceli od otca,
aby sa stal richtárom, teda predsedom MNV, ale ten im povedal: „Ja som bol
gardista, nájdite si dakoho iného.“ Predsedom sa potom stal Štefan Krcho.

Okolo roku 1950 nastali ďalšie zmeny, znárodnenie a združstevňovanie.
Otec sa rozhodol, že vstúpi do družstva, ale nechcel byť medzi prvými,

a tak sa aj stalo. Členom JRD sa stal v roku 1951, role dal do družstva. Bolo
to jediné riešenie, aby deti mohli ísť do učenia.

Našli ste tzv. poklad?
Po starých rodičoch sme mali záhradníctvo, jarky na vodu boli až na

koniec záhrady, kôň ťahal gepel, voda tiekla do kanála a polievala záhradu.
Polievalo sa večer. Mama po vojne vykopala jamu, pomáhal som jej pri tom,
uložila tam nejaké veci do debny, pamätám si otcovu gardistickú čiapku,
peniaze, slovenský kríž, ale po rokoch sa nenašli.

Kedy umreli Vaši rodičia?
Otec umrel v máji 1974 a mama v októbri 1977. Obaja rodičia robili v

JRD, mama za jednu jednotku, čo bolo 13 Kčs na deň a otec za poldruha
jednotky. Tato dokázal ušetriť peniaze, každému nám dal po 600 Kčs. Otec
ležal pol roka, kupovali sme mu víno, opatrovali sme ho s mamou, mal
kôrnatenie ciev, krv mu vôbec neprúdila. Pred Štedrým dňom v roku 1973
spadol, všetci sme boli v robote, musel čakať v bolestiach, až prídeme
domov. Od vtedy ležal, až do mája, kedy umrel. Mama umrela náhle v
nemocnici na infarkt v náručí tety Katušincovej.

Koľko detí mali Vaši rodičia?
Rodičia vychovali päť detí, najstarší bol mamin syn Gregor z prvého

manželstva a spolu mali ešte dve, vlastne tri dcéry a dvoch synov: Gabrielu
(1923), Milana (1926), Dionýzu (1930), Melániu, ktorá zomrela na záškrt
ako 5 ročná a mňa (1935). Brat Milan už zomrel.

Na ilustráciu pre neskoršie nespokojné generácie uvedieme niečo z vášho
rodinného archívu. Ak niekto netuší, koľko dostávali dôchodcovia v 70−tych
rokoch, tak tu predkladáme doklad: Duša Šimková, 13.6.1974 dostávala
sociálny dôchodok 130 Kčs a Eleuter Šimko dostával dôchodok od 1.10.1971
starobný 990,− Kčs (pracoval v JRD).

Ako ste prežívali Vianoce?
Vianoce sme slávili každý rok, mama bola pravoslávna, u nich sa slávili

na Nový rok. Tradične sme mali rybu a šalát, cibuľový, oblátky s medom a
Ježiškovu kašičku a dospelí aj štamperlíček pálenky. Darčeky boli podľa
financií, boli to veci na nosenie, obuv. Cez vojnu bol lístkový systém. Strom−
ček sme mali priamo z hory, smrek. V pamäti mi zostal jeden darček, dostal
som ho od krstnej mamy Jurenkovej – bolo to autíčko s reflektorom, asi
nemecké, vojenské zelenožltej farby. Bolo to jediný krát, čo som dostal
hračku! Ani deti mi to neveria.

Šťastné vianočné sviatky a veľa zdravia v novom roku želá
Dana Badžgoňová
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SPOMIENKY II.
Napísala sr. Cecília M. Kosecová

V častiach XIII. až XXII. sr. Cecília rozpráva o nových nádejách, ktoré
priniesol rok 1968 do Československa, ale aj obavách, ktoré nasledovali po
krátkom uvoľnení. Uverejníme ich v ďalších číslach, teraz dávame prednosť
až nasledujúcej, pre nás aktuálnejšej XXIII. časti, v ktorej spomína na via−
nočné sviatky v Kovářskej. Ďakujeme za pochopenie. Redakcia BN

23. POHĽADY
Ďalšie moje pohľady budú viac menej z Kovářskej, kde teraz pracujem a

sledujem život v ústave i mimo neho. Budú to pohľady na ľudí, okolnosti,
rôzne drobné príbehy a zážitky.

Jeden rok prišla sem do pohraničia skupina družstevníkov zo Slovenska.
Prišli na seno. Bol medzi nimi i brat pána biskupa Pavla Hnilicu, ale toto meno
sa nesmelo vtedy ani spomenúť (slovenský biskup žijúci v tom čase v
Ríme). Lebo na juhu bolo veľmi sucho a trochu trávy, čo zostalo, spálilo
slnko. Za to tu v pohraničí bolo trávy dosť.

Je nedeľa. V obci, kde sú ubytovaní, býva sv. omša len raz za dva
týždne. Kňaz, ktorý má na starosti široké ďaleké okolie, nestačí na toľkú

prácu a aj tak pripadne na neho niekoľko sv. omší každú nedeľu.
Naši ľudia si vedeli pomôcť. Keď nebola sv. omša v tom mieste, kde boli

ubytovaní, zašli pešo alebo na traktore tam, kde bola. Tak sa stalo, že nás
tu v pohraničí objavili. Keď jednu nedeľu prišli až do Kovářskej, požiadali, či
by niektorá sestra nemohla pri sv. omši hrať, že by si chceli zaspievať.
Spevníky že majú so sebou. Nebolo nemožné im vyhovieť, ba s radosťou sa
im vyhovelo. Tak sa stalo, že raz tu a raz tam znel v chráme Božom i
slovenský spev. Miestny duchovný rozriešil celú vec tak, že do polovice sv.
omše spievali domáci ľudia a od polovice zasa naši ľudia. A mali ste vidieť,
ako spievali! Spievali od srdca, spievali pekne. Páčilo sa to i domácemu
obyvateľstvu, i starousadlíkom nemeckej národnosti, i keď reči nerozumeli.
Bol to mocný zážitok i pre naše sestry. Chrámom len tak hučalo, keď po
skončení bohoslužieb zaznela pieseň Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, tu
sa ti zdalo, že celý národ volá, i tá hŕstka tu a spája sa v jeden hlas: „Oroduj
vždy za náš národ u svojho Syna!“

Ďakujem vám, naši rodáci, touto cestou za tento príklad, ktorý ste tu
zanechali! Obyčajne nás v pohraničí poznajú po opačnej stránke, že keď
odíde niekto z domu do sveta, viac sa o Boha, vieru, o kostol nestará. Na
vás sme ale hrdí, že ste sa tak krásne zachovali! Buďte pozdravení!

Kovářská, júl−august 1969
Raz na sviatok Božieho Tela na jednom mieste v pohraničí som sa stretla

so sedemdesiatdva ročným organistom. Predo mnou stál muž poznačený
ťarchou rokov, poviete starec. Ale čo tento muž znamenal pre miestneho
duchovného, keď v celej veľkej farnosti nemal nikoho na túto službu, to sa
dá oceniť iba na mieste. Zaujímam sa. Päťdesiat rokov robil organistu v
Přísečnici a teraz ešte pracuje v lese. Obec Přísečnice už nejestvuje. V tom
údolí, v ktorom sa nachádzala, v sedemdesiatych rokoch bola zriadená
vodná nádrž na pitnú vodu hlavne pre mesto Chomutov. Tak padla za obeť
vymoženostiam nášho storočia.)

Ale poďme do kostola. Začne sa sv. omša, ktorá je v latinskej reči kvôli
zmiešanému obyvateľstvu. Prekvapí ma ako sa tento človek stavia k obno−
venej liturgii. Otvára nový misál, spieva Vstup, Medzispev i dlhú Sekvenciu
„Chváľ, Sione, Spasiteľa“, do toho zapadá aj ostatný spev, takže všetko
dohromady vytvára pekný celok. Všetky liturgické spevy sprevádza obrat−
ne na organe. Je po sv. omši. Pred kostolom sa zídeme s miestnym du−
chovným. Priateľsky potľapká tohto starého pána po ramene a odváža si ho
na motocykle do ďalšej obce, odkiaľ sa môže vrátiť domov až neskoro
večer, pretože niet autobusového spojenia.

Zamýšľam sa, či budem mať vo svojich sedemdesiatich rokoch, ak mi
ich Pán Boh dá dožiť, toľko odvahy a duševnej sily, aby som mohla vykonať
podobný čin na oslavu Božiu ako tento človek.

Zakončil svoj život tak, že raz pri sv. omši za organom odpadol. Z
kostola ho rovno odviezli do domu smútku. Tak prešiel z tohto života do
druhého, aby mal naveky účasť na nebeskej liturgii.

JEDEN ŠTEDRÝ VEČER V POHRANIČÍ
Bol Štedrý večer. Do čakárne polikliniky v neveľkom pohraničnom meste

Vejprty vstúpil už vekom poznačený muž. Čo tu chce, čo tu hľadá? Prišiel
sa zohriať. Do domova dôchodcov ešte nechcel ísť, preto často navštevoval
toto miesto, keď nechcel byť vo svojom byte sám. Lekári a sestry ho už
poznali, ale aj neradi ho videli, keď tam posedával. Stávalo as, že ho ktosi aj
vyhnal. Ale zima dnes je taká veľká! Pravda, dnes v ňom nikto nevidel
umelca, husľového virtuóza. A bol ním skutočne! Kedysi žil v Juhoslávii a
tam aj koncertoval. Neskoršie sa vrátil do svojej vlasti, do Čiech. Tento
večer však tu stojí ošumelý starec. Nemal už nikoho, a preto v tento Svätý
večer azda spomínal aj on. Ako aj nie? Či azda preto, že dnes vyzerá ako
žobrák, nie je človek?

Cez čakáreň prechádza službu konajúci lekár. Hodí pohľad na nepríjem−
ného návštevníka, ale dnes ho nevyháňa, dnes mu nič nehovorí. Čosi, čo
nevie povedať a nevedel to povedať ani vtedy, keď toto rozprával, mu v tom
bráni. Prebehne rýchlo cez čakáreň a už je hore vo svojom byte. Vraví žene
bez vysvetľovania: „Zabaľ mi trochu jedla!“ Tá sa na neho nechápavo díva,
lebo je to od neho nečakané a so slovami: „Ty si dnes akýsi mäkký,“
podáva mu balíček. On ho vezme a bez slova zmizne vo dverách, zbehne
po schodoch a už je zasa v čakárni. Tam odovzdá balíček tomu, ktorý sa
tam prišiel v ten večer zohriať.

Áno, bol Štedrý večer a moc tohto večera pôsobila neviditeľne, neodola−
teľne i na tohto lekára, ktorý sa robil neveriacim. A on nevediac ako a prečo
konal pod silou tejto, povedzme tak, Božskej moci, lebo veď je to Svätá noc
(Tento príbeh rozprával sám dotyčný lekár, keď prišiel k nám do ústavu na
pohotovosť. Poznala som obidve osoby, lekára i starca.).

Z týchto končín sme sa nevydávali na dlhšie cesty a keď, tak toho bolo
veľmi málo. Príčin na cestovanie nebolo veľa, a potom bola tu i veľká vzdia−
lenosť. Obyčajne tu sa prejavilo zmýšľanie ľudí. Ak niekto nadviazal rozho−
vor, prihovoril sa, tak to bolo predovšetkým z radov veriacich. V druhom
prípade to boli ľudia, ktorým nevadilo, že sa s nami rozprávajú. Dávali tak
najavo svoju sympatiu k nám − každý svojim spôsobom. Na ďalších strán−
kach to uvidíte.

Z Prahy do Bratislavy uháňa rýchlik. Čo všetko a aké zážitky by sa dali
vyprávať práve z ciest! Tu je jeden z nich.

„Som zamestnaná v jednej práčovni v Prahe ako vedúca. Svojho času
nám priniesli na vypranie bielizeň z jedného kostola. „Tak čo, dievčatá, vezmeme
to?“ obrátila som sa na svoje pomocníčky, keď som uvidela ich stŕpnuté a
udivené pohľady. „Toľko bielizne a samá čipka, nie, to neberte, pani! Kto to
bude žehliť?“ „Urobíme to takto, vy to vyperiete a ja to vyžehlím,“ vravela som
na to. Bielizeň sa vyprala a potom som ju vyžehlila. Viac sa o tom nerozprá−
valo. Od tej doby nosievali nám bielizeň na vypratie každý týždeň a moje
pomocníčky si na to zvykli, ba dokonca boli celkom rady. Lež jeden týždeň
nepriniesli bielizeň z kostola na vypranie. Nemôžete si ani dosť predstaviť, ako
sa čudovali: „Ako je to, že nepriniesli? Čo sa stalo?“ a podobne.

Presvedčila som sa, a to nie raz, že stačí dobré a vhodné slovo v pravý
čas, a tak ľahko sa dá pôsobiť na srdcia druhých ľudí, ktorí tiež nie sú zlí.
Mnohokrát im chýba niekto, kto by aj u nich zobudil akosi to spiace srdce a
ukázal im, že dobrým môže byť človek vždy a všade.

„Raz sa stalo, že nemal kto oprať bielizeň pre náš kostol, kde chodievam,“
pokračovala pani v rozhovore. „Niekoľko žien sa nás zišlo do sakristie. Keď
uvideli jemné čipky, zháčili sa. Vidiac to, vravím pánu farárovi: „Vezmem si to
všetko, nechajte, prosím, vyperiem to u nás.“ Ženy na mňa s údivom pohliadli:
„Osoba, ako na to všetko stačíte? Chodíte cez týždeň ráno do kostola, vezmete
si na opatrovanie ešte aj dieťa!“ „Áno, stačím na to všetko. Ráno idem na sv.
omšu a potom stačím na všetko. Mám čas na modlenie, pre rodinu i pre
druhých. A pritom my v rodine sa máme tak radi! Sme takí spokojní a šťastní!
V nedeľu sa rozdelíme na sv. omšu, aby sme sa vystriedali. Odpoludnia si za
to urobíme spoločnú prechádzku do prírody. Tešíme sa a obdivujeme tú krá−
su, i zaspievame si a tak občerstvení sa vrátime domov. Snažíme sa dávať
Bohu, čo je jeho a Boh nás za to požehnáva.“

Veľmi dobre sa teda hodí k tomuto: Dávajte Bohu, čo mu patrí a uvidíte,
že budete mať čas na všetko.

Naše stretnutia s ľuďmi sa najviac odohrávali v dopravných prostried−
koch. Tu máme zase ďalší prípad na ceste z pohraničia do Piešťan. A zase
je to rýchlik z Prahy do Bratislavy. Na takej dlhej ceste sa obyčajne cestujúci
zoznámia a vymenia si medzi sebou aspoň niekoľko slov.

V jednom oddelení tohto rýchlika cestuje jedna naša sestra. Práve sa
domodlila ruženec, po skončení modlitby odloží malé púzdro, do ktorého
vložila ruženec na operadlo sedadla. Cestuje teda zďaleka, až kdesi z po−
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hraničia do Piešťan na liečenie. Toľko vedela neznáma pani, ktorí si vedľa
sediacu sestru trochu všimla.

Naša sestrička akosi zabudla, kde si položila ruženec, prišla Bratislava, bolo
treba presadať, ba boli tu už Piešťany. Až na druhý deň, keď si trochu odpoči−
nula, zistila, že nemá ruženec. Bola si istá, že ho stratila len niekde v Charite,
lebo tam bola ubytovaná. Hľadala ho, pretože to bola pre ňu vzácna pamiatka.
Ale márne! Nakoniec sa uzmierila s tým, že ho už nenájde. Čo sa ale nestalo!

Zakrátko pošta doručila do Charity obálku s pečiatkou v Štátnych kúpeľov.
Otvorili obálku a hľa, v nej bolo púzdro s ružencom, práve to, po ktorom sa
naša sestra toľko zháňala. K tomu bol ešte pripojený list adresovaný na
Štátne kúpele Piešťany. Uhádli to dobre, v Charite už nebolo ťažko zistiť ma−
jiteľku. List uvádzam celý, tak ako ho neznáma pani napísala:

„Prosím Vás, odovzdejte tento balíček řeholní sestřičce, která nastoupila u Vás
9. května léčení. Cestovali jsme spolu v rýchliku z Prahy do Bratislavy a ona si
toto pouzdro zapoměla ve vlaku. Obracím se tedy s prosbou na Vás. Jméno
sestřičky nevím, ale doufám, že při troše dobré vůle se nám podaří majitelku najít.

Srdečně Vám děkuji, sestřičku pozdravuji a přeji ji příjemný pobyt v lázních.
Spolucestující A. Kendíková.“

Riaditeľstvo Štátnych kúpeľov túto zásielku otvorilo a pripojilo k tomu svoje
dobrozdanie: Došlo 13. mája 1970, evidenčné číslo 8143; vybavil a podpis. Po
týchto formalitách poslali teda zásielku do Charity a tam si s tým už vedeli dať
rady a adresátku našli.

Na prvý pohľad sa celá táto vec zdá byť maličkosťou a mnohí by povedali,
že to nestojí za to pátrať po majiteľke. Ale na tejto príhode, ako aj na ostatných
cítiť, ako sa jednotliví ľudia pri rôznych príležitostiach zachovali, ako boli citliví
na podobné udalosti a ako na ne odpovedali.

Na ďalších stránkach opíšem vám jedny Vianoce v pohraničí v roku 1969. V
letných mesiacoch sa na mňa obrátil miestny duchovný, jediný pre široké ďale−
ké okolie, s prosbou, či by som nemohla o nedeliach hrávať pri bohoslužbách.
Tak som sa na to podujala. Prešli letné mesiace, ak ich možno tu nazvať letom.
Bohoslužby navštevovali tí istí šudia, ten malý počet starousadlíkov. Koľko mys−
líte? Dvadsať ľudí, asi tak. Počítajte, že v zime to bude menej. Ak si môžete
predstaviť, tak si, prosím, predstavte: kostol, ktorý chátra tak ako vedľa stojaca
neobývaná fara. Vnútro kostola je ešte zachované, až na popraskané a poroz−
bíjané okná v prednej časti kostola a na chóre. Chór, veľký, ťahajúci sa po
oboch stranách až do presbytéria. Má jedinečnú vlastnosť, výbornú akustiku,
aká sa málokde nájde. K tomu všetkému patrí prázdny priestor, okrem niekoľ−
kých spevákov či speváčok, pozostatok z kedysi slávneho zboru.

O nedeliach zablúdilo sem niekoľko detí, ktoré azda počuli a zapamätali si,
že sa má ísť v nedeľu na sv. omšu. Po tejto stránke to tu bolo biedne.
Koľkokrát sa stalo, že som sedela za organom nevediac, či mám začať neja−
kú omšovú pieseň spievať. Obyvateľstvo ako všade v pohraničí v tom čase
bolo miešané. Striedali sme i české spevy. Pomaly sa blížil školský rok. Azda
by tieto deti svojim spevom oživili bohoslužby? Myšlienka ma viac neopustila.
Previedli sme ju tak, že 1. septembra v tom roku, ktorý bol zároveň aj prvou
nedeľou v školskom roku zaznel z chóru i český spev asi pätnástich detí.
Odvtedy sme pravidelne striedali český spev i nemecký, aby sa obidve ná−
rodnosti mohli zapojiť so sv. omše.

Keď sa prekonali prvé ťažkosti, pomaly pribúdalo i detí. Prišli si zaspievať
tie, čo chodili na náboženstvo. Počet stúpol na 25. Predtým ani potom sa to už
viac nestalo. Náboženstvo sa tam viac nevyučovalo, lebo nikto sa neprihlásil.
Roky uvoľnenia prešli.

Teraz išlo o to urobiť, čo sa dá a využiť čas. Možno, že viera týchto detí
vybledne v živote, stratia ju. Ale príde i tá chvíľa, že život sa schýli a mnohé si
azda spomenú na tieto dni a vrátia sa k dňom svojej mladosti. Predsa ide o dušu!

Musíme vziať do úvahy i okolnosti, že rodičia mnohých týchto detí kostol
nikdy nenavštívia. Viete si predstaviť, z akých pomerov sa tu deti poschádza−
li? Napríklad tri dievčatá, tri sestry, ale zároveň tri rozbité rodiny. Veď tieto deti
nič nevedia!? Kde sa to mali naučiť?

Začali sme sa teda učiť ako sa hovorí od noty. Pravda, nemáme spevníky,
texty piesní sme si napísali ručne. Ale začali sme. Najprv jednu pieseň, potom
ďalšiu a nakoľko...

Prešla pekná jeseň, čas sa míňal. Dotiahli sme to so spevom tak ďaleko,
že na poslednú nedeľu cirkevného roka sme si mohli zaspievať i rytmickú
gitarovú omšu „Slyš nás, ó, Pane na výsosti!“ Bola pri tom jediná gitara a
organ, ale aj to stačilo. Teraz ide o jedno. Budú Vianoce a musia byť aj tu také
pekné ako sa len dá.

Vždy po bohoslužbách, ale len krátko, lebo pribúdalo zimy, prespievali sme
jednu−dve z vianočných kolied. To sme sa už chystali na oslavu Narodenia
Pána. České koledy som nepoznala, preto som sa obrátila na všetky možné
strany, kde som dúfala získať nejakú pomoc. Dozvedela som sa, že i Supra−
phon (hudobné a gramofónové vydavateľstvo v Brne) vydal zbierku vianoč−
ných piesní „Staročeský koledníček“. Objednala som si ich.

Ale tu sa hlásili i speváci zo starého zboru. Chceli spievať tradičnú Pasto−
rálnu vianočnú omšu. Najprv som to zamietla vraviac, že to nedáme dohro−
mady. Keď som však videla ich smútok, bolo treba sa rozhodnúť ináč. Nie,
nesmiem im pokaziť radosť, nesmiem im pokaziť sviatky.

Do tohto váhania a starostí samo nebo mi poslalo malé povzbudenie. Bolo
to tretiu adventnú nedeľu. Do medzihier vplietala som pri preludovaní už via−
nočné motívy, predzvesť blížiacich sa sviatkov. Po sv. omši zasa krátky
nácvik piesní s deťmi.

Vychádzam z kostola. Znenazdania pristúpil ku mne už starší človek.
Videla som ho predtým v kostole, teraz tu ešte čakal. „Sestrička,“ začal hneď,
„pekne organujete“, len toľko. „Dnes som prišiel na sv. omšu sem. Pracujem
tu v lesoch, som od Štiavnice.“ Teda do práce a nezakopávaj talent!

Tak sme začali i s touto druhou chrámovou zložkou, so zborom. Keďže
nešlo o novú vec, bolo treba len poriadne to niekoľkokrát precvičiť. Uviedli
sme do pohybu, čo sa dalo. V kostole sa už nedalo nacvičovať, bolo už dosť
zima. Pán predseda MNV prepožičal nám na nacvičovanie svadobnú sieň,
kde bolo i harmónium. Ďalší, jeden lesník i stolár z továrne, výborný huslista,
i pán riaditeľ z hudobnej školy, čelista, prispeli svojimi nástrojmi. A keď išlo o
to, že toho posledného treba priviezť z neďalekej obce, bolo dané k službe
auto s jedinou vetou: “Můžete se spolehnout, jsem ochoten,“ a tak aj bolo.

Ďalší upravili český i nemecký text vývesky, či skôr akejsi pozvánky,
ktorú sme upevnili na kostolné dvere. Vyradený papier poskytli Severo−
české papírny z neďalekého mesta. V poslednom týždni i Supraphon Brno
dodal nám objednávku Staročeský koledníček. Naozaj bolo treba vydať sa
na takúto cestu a prebudiť týchto ľudí... Nezdá sa vám, že to bolo tak, ako
keď sa pastieri náhlili do Betlehema a každý priniesol Dieťatku to, čo vo
svojej chudobe mohol?

Za tejto prípravy prišiel tak očakávaný Štedrý deň. Dopoludnia, keď
som mala službu, myslela som na to, že za niekoľko hodín po údere
prvého akordu ožijú všetky tie tmavé škvrny rozhádzané akoby sa zdalo
po notovej osnove a spoja sa v jedinú krásnu harmóniu.

Je večer. Ľudí sa napodiv v kostole nazhromaždilo dosť. Tí, ktorí mohli
urobiť tento večer krásnym sú na svojom mieste. Sadám za organ. Po
ľavej strane mám deti, vpredu hudobníkov a napravo miestny zbor.

Začíname. Najprv deti: „Svatou dobu již tu máme z nejmilejších svátků,“
nasleduje štvrťhodinka českých vianočných kolied. Nechýba potom ani
nemecká „Kling, Glöcklein,“ ktorej refrén sprevádzaný hlasom zvončekov
akoby sa naozaj niesol po snehových závejoch. Potom nasleduje chvíľa
ticha, hudobníci ešte preladia nástroje, gong odbil dvanásť a už znie sláv−
nostná Pastoralmesse in G. von I. Reimann! Tradičná Pastoralmesse!
Spievajú husle, nádherne ako v jemných záhyboch vlnia zvuky violončela
a kráľovsky nad tým dominuje organ. Znie i tento rok na radosť mnohých!
A keď sa na Offertorium niesli z chóra zvuky starej nemeckej piesne „Ehre
sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erde – Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, “ verím, že anjeli Boží zlietli
v tú chvíľu a pripojili sa k tomu spevu...

Bohoslužby sa skončili, pohasli svetlá, rozchádzame sa. Prítomných
ľudí odhadli tak na dvesto. Kde sa tu vzali? Prišli i z okolia, viac zo zveda−
vosti si prišli vypočuť spevy, prišli sa podívať. Najviac preto, lebo cez celé
sviatky nik z nich sa tu viac neukázal. Možno ale, že si z toho večera
odniesli pekný zážitok, peknú spomienku a tá im azda v niektorej smutnej
chvíli zažiari ako hviezdička. Potom sa dosť urobilo. Nič nebolo zbytočné,
nič márne. Oplatilo sa premeriavať dedinu raz jedným, raz druhým sme−
rom. Oplatilo sa chodiť krížom krážom vo tme, v snehu, v zime a mraze,
aby sa urobila radosť druhým.

Pred spánkom potom tie melódie zneli mi v duchu, obopínali vidiny, až
nakoniec všetko ukolísali do ríše snov a obostreli na niekoľko hodín tichým
závojom mlčania Svätej noci horkosť všedných dní.

Na Nový rok zazneli ešte raz tie isté melódie. Keď som ich potom odkladala,
pohľadom i rukou som ich pohladila. Pri ukladaní naspäť na staré miesto medzi
ostatné archy notového materiálu pýtala som sa v duchu: „Povedzte mi, piesne
moje, kto oživí vo vás skryté melódie a kam povedú na rok kroky moje?“

Odložili sme sviatočné spevy, sviatočnú náladu. Ó, kiež by sme neod−
ložili sviatočnú náladu srdca a ducha, ktorý pramení niekde inde, než v
slovách a spevoch! Ktorá je ochotná konať dobro vždy a všade a za
každých okolností, i keď samy zo seba musíme vydať všetko, čo len
môžeme, aby sa urobila radosť druhým, aby sme urobili dobro, hoci je to
od nás prijímané ako samozrejmé!

V tom je všetko, čo vystihuje aj naša hymnická pieseň Karola Kuzmá−
nyho „Kto za pravdu horí,“ ktorej nádherné myšlienky zaujali i sv. Otca
pápeža Pavla VI. a aby jej lepšie rozumeli, náš básnik, žiaľ, málo známy
Bystrík Muránsky – P. Anton Macák, pretlmočil ju do latinčiny Vivant gene−
rosi!− Sláva šľachetným! Tento preklad odovzdal sv. Otcovi pri svojej náv−
števe v Ríme. Vtedy i nám ...slávou zazvoní, slávou večnou zazvoní!

A teraz mi dovoľte krátky doslov. Ako rada by som bola, keby ste aj Vy,
ktorí ste mi milí, boli bývali tiež prítomní. Videla som Vás v duchu, nemôžem
ináč, aj s Vami sa chcem podeliť. Verím, že i Vy by ste boli mali radosť a
tešili sa so mnou. Len večná nostalgia roztvára opäť túžbou podfarbené
svoje puky, a preto neslobodno sa ich dotýkať.

Ďalšie, a potom nasledujúce Vianoce už neboli za takej účasti. Obyva−
teľstvo nemeckej národnosti sa postupne odsťahovalo. Už nebolo hudobní−
kov a zbor sa skladal už len z tých, ktorí tam zostali. Aj naše sestry potom
vypomáhali v zbore. Riešili sme to ďalšie roky všelijako. Ale o tom bude
reč na nasledujúcich stránkach.

Len čisto pre záujem uvádzam opis tej našej vianočnej vývesky. Ešte
malá poznámka. Polnočná musela byť v Kovářskej o 21. hodine, vo Zvolání
o 23. hodine a skutočne o 24 bola vo Vejprtoch. Ináč sa to nedalo zariadiť,
keď bol na to len jeden kňaz.

(pokračovanie)



16 číslo 5 − december 2011Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Tento príbeh je o Jozefovi Letkovi, mojom pradedovi. Narodil sa 16.
novembra 1908 v Beckove. Vyrastal v skromnej roľníckej hlboko veriacej
rodine so siedmimi deťmi. V ľudovej škole sa učil dobre. Z vysvedčenia
viem, že obzvlášť hodiny náboženstva, písania a počtov mal rád. Od roku
1933 bol ochotníkom a členom spolku divadelného „Hurbana“ v Beckove. O
rok neskôr sa pridal aj k dobrovoľným hasičom v našej obci. Pôsobil ako
miestny hájnik, staral sa o poriadok v dedine. Pracoval ako poľnohospodár−
sky robotník či stavbár. Vraj to bol priateľský, jednoduchý muž dobrých
mravov a zásad, ktorý nevyvíjal politickú činnosť.

V roku 1928 sa začala
jeho vojenská služba. Naj−
skôr ju aktívne vykonával u
pešieho pluku 17. v Trenčí−
ne, neskôr dobrovoľne u
pešieho pluku 20. v Micha−
lovciach. Počas týchto ro−
kov sa ako vojak zaviazal
byť slobodným. Rodná hru−
da ho však časom vábila a
viackrát žiadal o preloženie
naspäť alebo aspoň niekam
bližšie k Beckovu. Dôležitá
pre neho bola rodina. Ože−
nil sa v novembri 1939 s
Annou Jablonkovou a o 11
mesiacov sa im narodila moja
babička Mária Jurzová, rod.
Letková. Bývali v malom
domčeku v časti obce na−

zývanej Matiáška. Pradedo živil rodinu, ako mohol. Hoci neboli príliš majetní,
mali sa veľmi radi.

Druhá svetová vojna bola v plnom prúde a neobišla ani Beckov, ani jej
obyvateľov. Dňa 1.8.1944 narukoval pradedo ako záložný poddôstojník v
hodnosti čatára k 2. pešiemu pluku do Trenčína. Odtiaľ bol zakrátko odve−
lený do Kremnice, kde vstúpil do SNP. Zúčastnil sa bojov pri Kremnici,
Handlovej, pri Žiline, Martine a Vrútkach.

V bratislavskom rozhlase prehovoril prezident slovenského štátu Jozef
Tiso. Slovenské obyvateľstvo dostalo výzvu k vernosti. Vypočulo si sľub o
beztrestnosti pre tých, ktorí odídu od partizánov a vzdajú sa hitlerovcom. V
radoch narukovaných nastal veľký zmätok. Keby sa vojaci snažili z povsta−
nia dezertovať, hrozila by im smrť. Hoci na druhej strane, pre Nemcov boli
už aj tak nepriateľmi. Mnohí zložili zbrane po obciach, či už na úradoch,
alebo v kasárňach, alebo ich zahadzovali a poutekali domov. Veď kto by
neuveril slovám kňaza? Už zakrátko sa Slováci presvedčili, že nacistické
jednotky prišli na Slovensko s opačným cieľom a že na ceste, po ktorej išli,
zostali po nich len krvavé stopy.

Dňa 1.11.1944 pri Turčianskom sv. Martine boli pradedo a mnohí ďalší
zajatí. Možno sa i on zúčastnil bojov pri Strečne a počas ústupu pred ne−
meckou presilou im padol do rúk. Tu sa detaily príbehu môjho pradeda už
mierne strácajú. Zajatcov odzbrojili a so slovami „schnel, schnel“ ich natlačili
do dobytčích vagónov. Cesta plná strachu a neistoty sa začala. Vlak zastal
pri Trenčianskych Bohuslaviciach a silueta Beckovského hradu sa im črtala
za riekou Váh. Domov! Pole, na ktoré stačilo vyskočiť, bolo v zime holé.
Navyše Nemci mali zbrane a beštiálnych psov. Šanca na útek sa rovnala
istej smrti. No možno tam ďalej to nebude také zlé, možno prežijú...

Povedali im, že budú odvlečení do pracovného tábora v Rakúsku. Je
možné, že po neúspešnom povstaní prišiel transport so slovenskými vojak−
mi do tábora Stalag IX C vo východnom Nemecku, odkiaľ boli prerozdelení.
Asi po dvoch dňoch ich vysadili na železničnej stanici Kleindembach (pozn.
kedysi Kleindenbach). Vojenská stráž plná agresívnych nacistov ich nahna−
la do opevneného koncentračného tábora č. 1530, ktorý bol obzvlášť krutý
a určený pre vojakov s vyššími hodnosťami. V chladných barakoch bola na
betóne rozsypaná slama, kde mali spať. Tam sa už k sebe túlili uzimení,
vyhladovaní väzni. Vedeli, že s nimi bude zle. Pracovali v uniformách s
nápisom Kriegsgefangener – vojnový zajatec. Niekde sa uvádza, že v nich
mohli dokonca aj spať, iné zdroje tvrdia, že na noc museli odovzdať obuv aj
oblečenie, ktoré uzamkli, aby si dobre rozmysleli nočný útek.

Režim bol krutý. Skoré ranné vstávanie sa spájalo so sčítaním na apel
platz v každom počasí. Vojaci za tyranie po nemecky nahlasovali pridelené
číslo. Nasledoval niekoľkokilometrový pochod k letiskovej dráhe, ktorú sta−
vali pre vojnové účely. Ďalším pracovným miestom bola oplotená porcelánka
– Porzellanwerk, kde bolo umiestnených viac ako 450 mužov prevažne
slovenskej národnosti. Všetko to prebiehalo pod záštitou zbrojnej firmy RE−
IHMAG, ktorá zajatcov považovala len za lacnú pracovnú silu.

Zima 1944/45 bola obzvlášť krutá. Tvrdá práca v treskúcom mraze až
do neskorého večera, zlé zaobchádzanie, katastrofálna hygiena (výnimkou
neboli ani vši) a nedostatok potravy boli v Kleindembachu každodennou
realitou. Takéto životné podmienky prinášali svoju daň na ľudských živo−
toch. Lenže pre Nemcov to už neboli ľudia, dokonca ani len zvery, ich

zámerom bolo vyhladiť ich. Smrť bola na bežnom poriadku, občas bola vykú−
pením z toho pozemského pekla.

V jeden večer sa pradedo rozprával s vojakom Karolom Pavlovičom.
Obaja vyziabnutí, na pokraji síl, no po celý čas sa povzbudzovali. „Máš
doma ženu a malé dieťa, nevzdávaj sa!“ hovoril pán Pavlovič pri večernom
lúčení sa. Niekedy je však smrť silnejšia ako vôľa žiť. Jozef Letko zomrel
dňa 17.2. 1945 o 3. hodine ráno na zápal pľúc v zajateckom tábore M−
Stammlager IX−C pod číslom 53.904. Je pochovaný v masovom hrobe na
cintoríne Ortsteiles v Kleindembachu.

V apríli 1945 oblasť obsadila americká armáda a 8. mája, ktorý je známy
ako Deň víťazstva nad fašizmom, vtrhla posádka s tankom do koncentráku.
Už od rána bolo počuť streľbu, bomby, a tak nemeckí dozorcovia väzňov
vymkli v barakoch a utekali kade ľahšie. Američania oslobodili tých, čo mali
šťastie a prešli peklom. Radosť bola obrovská. Konečne pôjdu domov k
rodinám, prežili! Vydezinfikovali ich a dali im najesť. Mnohí mali sotva 40 kg.
Od lekárov dostali upozornenie, aby jedli v malých dávkach a často, no
nepreháňali to. Niektorí sa však nedokázali kontrolovať a zomreli ešte v lágri,
iní na následky hrôz v zhoršenom stave už doma. Američania preživších
vysadili v Plzni, odtiaľ cestovali vlakom domov. V júli oblasť začala kontrolo−
vať červená armáda.

Moja rodina vždy túžila ísť do Nemecka a nájsť hrob pradeda. No mož−
nosti vycestovať tak ďaleko kedysi neboli. Blížil sa Sviatok všetkých svä−
tých a my sme sa rozhodli, že teraz musíme nájsť Kleindembach za každú
cenu. Precestovali sme 750 km a prišli do kraja Pössneck (Thüringen). Na
začiatku stojí malé Orlabahnmuseum v budove bývalej železničnej stanice.
Tam možno zajatcov vysadili... Je nedeľné dopoludnie, múzeum je zatvore−
né a v celej dedinke niet ani nohy, niet sa koho spýtať. Na jej konci prichá−
dzame k fabrike na porcelán, kde robil pradedo. V jej blízkosti stojí pamätný
pomník: Na spomienku zajatcom z Belgicka, Holandska, Francúzka, Slo−
venska 1941 – 1945 a vojakom US armády, máj 1945. Na vedľajšom stĺpe
je aj v našom jazyku napísané: Nech vládne mier na zemi. Všetkým padlým
symbolicky zapaľujeme sviečky.

Stále máme však pocit, že toto nemôže byť všetko. Fotíme si porcelánku,
a vtedy sa konečne ukáže prvý človek. Hneď ho zastavíme a otec nemec−
ky vysvetľuje, že hľadáme masový hrob Slovákov. Máme šťastie, vraví
nám. Vraj organizuje pamätné podujatia a sem chodí len výnimočne. Svojím
autom nás odprevadí priamo k cintorínu. Sami by sme toto miesto určite
nenašli. Babka vraví, že tu leží
mein Vater a na staršom pánovi
je vidno úprimnú ľútosť. Lúči sa
s nami.

Cintorín je na upravenom kop−
čeku, odkiaľ je krásny výhľad
do údolia. Počasie je ako maľo−
vané, asi nám ho niekto tam hore
vybavil. Uprostred stojí pomník
s nápisom: Tu odpočíva 152 slo−
venských patriotov padlých v boji
za ich vlasť. Sláva a česť slo−
venským odporcom vojny. Na
plaketách je však len 112 mien,
mnohé s pravopisnými chyba−
mi. Podľa úmrtných dátumov vi−
díme, aká bola vtedy zima krutá
a že tu zomreli aj 20−roční chlap−
ci. Niektorí naši vojaci sú pocho−
vaní aj na Novom cintoríne – Ne−
uer Friedhof. Pradeda najskôr
nemôžeme v zozname nájsť.
Keď však začala hľadať babka,
hneď ho objavila. Zrejme to mala
byť práve ona. Prišla sem takmer 67 rokov po otcovej smrti už ako staršia
žena. Celý život vyrastala len s mamou. O tom, aké emócie sme cítili,
netreba ani písať. Zakopali sme tu kúsok beckovskej hrudy a domov berie−
me trochu pôdy z masového hrobu. Pietne kladieme veniec, zapaľujeme
sviečky všetkým, pretože nie každému sem môžu prísť príbuzní. Hneď
vedľa je veniec od Ministerstva vnútra SR. Dobrým menom obce Kleindem−
bach je, že od roku 1960 si každý máj pamätne uctievajú aj našich vojakov.
A tak v máji prídeme opäť a nebudeme symbolicky zapaľovať sviečku už len
pri pomníku v beckovskom parku. Naša rodina vie, že vojna nie je len slovo
a na Jozefa Letka, ktorí odpočíva v Kleindembachu, sme nikdy nezabudli.

Veľké ďakujem patrí pánovi Jánovi Dolinskému, ešte žijúcemu obyvateľo−
vi obce Cígeľ, ktorý mi dovolil čerpať informácie z minuloročného Ciglianske−
ho spravodaja, kde svoje skúsenosti z Kleindembachu opísal. Ďalej za roz−
právanie mojej babičky, ktorá si všetky hrôzy vypočula z úst vojakov Karola
Pavloviča z Beckova, Adama Ďuriša z Kálnice a Jána Kvetána z Chtelnice,
ktorí boli s pradedom do poslednej chvíle a svoj zaslúžený odpočinok našli
na Slovensku. Ak máte aj vy príbeh, o ktorý sa chcete podeliť, dajte nám
vedieť.                                               Prerozprávala: Kristína Jurzová

Peklo menom Kleindembach

Babka pri pomníku (Mária Jurzová)

Pomník pri porcelánke
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Prichádzajú najkrajšie sviatky roka Via−
noce. Ak si spomenieme na vianočný čas,
napadaný sneh, stromček a pod ním dar−
čeky, kostol – Tichú noc... Sú to krásne
spomienky. Časom pribudne vrások, aj far−
ba vlasov sa zmení, no isté je, že rok čo
rok k nám zavítajú a tešíme sa na krásny
Vianoc čas. Bývali Vianoce kedysi iné?

Sneh napadal na Martina, zobudili sme
sa do bieleho rána. Sneh sa podmetal bre−
zovou metlou na ulicu, k maštali a do stodo−
ly. So zimou sa prišli do záhrad a dvora
sýkorky a hýle s čiernymi perkami. Na špa−
gátik sa dal kúsok slaniny a zavesil na ko−
nárik. Cez okno sme pozorovali a rátali koľ−
ko vtákov priletelo. V kuchyni sa kúrilo dre−
vom, uhlia bolo menej, prikladalo sa až ve−
čer, aby bolo čo najdlhšie teplo. Vonku pritu−
hovalo a december ohlasoval, že príde Mi−
kuláš a potom Vianoce. Po dvore pobeho−
vali sliepky, husi, v maštali krava, z chlieva
sa ozývalo prasa. Aby bol dostatok mäsa,
robila sa zabíjačka. Mäsiarov bolo viacero,
najznámejší bol p. Školár. Výslužke zo zabí−
jačky sa potešil každý, hlavne tí, čo zabíjali
neskôr. Pár dní pred Vianocami auto do−
viezlo do obchodu p. Križana jedličky. Boli
všade pred obchodom, v obchode. Ľudia si
vyberali a ak nejaký konárik chýbal, navŕta−
la sa dierka „nebožiecom“ a zasunul sa do
nej náhradný konárik. Kúpili sa salónky zväč−
ša fondánové v bielom staniole. Rôzne fi−
gúrky sa robili doma. Roztopil sa kúpený
stužený tuk a zmiešal sa s kakaom, potom
sa to nalialo do formičiek od medvedích la−
biek. Po stuhnutí sa vybrali a obaľovali do
pozlátka. Ak niekto dostal kúpiť farebné, tak
sa obalila napríklad žaba do zeleného, orech
do žltého, motýľ modrého, Mikuláš červené−
ho.... Pieklo sa suché pečivo, medovníky,
„strojčekové“, medvedie lapky, prelepované
kolieska, štangličky, úliky či zákusky, naj−
známejšie boli medové rezy a „mrežák“. Kúpili
sa vianočné „oplatky“ a trubičky, tie boli drah−
šie. Dali sa košíka na suché miesto, aby
nezvlhli. V obchode sa dostali kúpiť poma−
ranče, „burské“ oriešky či figy. Každý sa
snažil niečo kúpiť pod stromček pre deti, blíz−
kych. Od košele, knižky či hračky.

Deti chodili na evanjelickú faru, kde sa
pripravoval vianočný program na Štedrý
večer. Boli to zväčša krátke básničky a
piesne o narodení Ježiška. Ako sa dni krá−
tili, čoraz bližšie boli Vianoce a my netrpez−
livejší. Pred Štedrým dňom sa do drevené−
ho stojana osadila jedlička, zdobila sa až
na Štedrý deň. Dávala sa k oknu, aby bolo
vidieť rozžiarený stromček aj z ulice. Zača−
lo sa zdobenie. Najprv vianočné ozdoby
ako gule, červené hríbiky, vtáčiky, zvonče−
ky, taktiež Mikuláš, dávali sa od seba, aby
sa nerozbili. Potom sa zavesili salónky,
kolieska. Krásu stromčeka dotváralo stri−
hané pozlátko a retiazky. Na koniec sa pripli
štipce so sviečkami. Nakoniec sa na vrch
dal špic. Medzitým sa v kuchyni pripravo−
vala štedrovečerná večera, smažili sa „šnic−
le“, piekla klobása, kapusta sa uvarila skôr,
bola to tá známa „luteránska“ kapustnica.

Nastal podvečer, to bol čas, keď sa išlo
do kostola. Nešlo sa kratšou cestou Pod
hôrkou, ale po hlavnej ceste cez celú dedi−
nu. Kráčali sme po zasneženej ulici, v kaž−
dom dome svietil vianočný stromček. Niekde
odostreli záclonu, aby ho bolo lepšie vidieť
z ulice. Spomínam si, že krásne boli u Janí−
kov, u Pažitných, jeden z najkrajších mala
p. Kucharíková. O kúsok ďalej rodina Kro−

čitá, Tunegová. Pri doktorovi sa zatočilo do
Vystrkova. Ľudia kráčali po vŕzgajúcom
snehu, občas sa ozvala rana do tichého
podvečera. To sa strieľalo z „mažárov“ a
„garbitom“. V ulici v každom dome svietil
stromček od Tupých až po Šimkkov−Vá−
rich. Ľudia už postávali pred kostolom, ča−
kali známych či tých, čo prišli na pár dní z
ďaleka domov. Zvoniť sa chodilo na Hôrku
ručne chodníkom vedľa fary. V daždi. Sln−
ku, ale aj keď padal sneh. Zvoniť chodil p.
Haško. Po treťom zvonení sa kostol zaplnil
viac ako inokedy. Ticho hral organ a atmo−
sféru dotvárala vianočná výzdoba. Pri oltá−
ri svietili dve jedličky. Prišiel čas Vianoc. Po
príchode farára a úvodnej liturgii sa spieva−
lo z Tranosciusa Čas radosti veselosti, Na−
rodil sa Kristus Pán. Kázeň bývala o naro−
dení Ježiša. Nasledoval program detí. Po
ňom sa spievala najznámejšia vianočná pie−
seň Tichá noc, svätá noc. Nádherný hlas
p. Bellovej sa niesol celým kostolom.

Pri východe z kostola vinšoval pán farár
vianočné sviatky, aj rodiny medzi sebou.
Potom do Matyášky odbočili Čiklovci, Pavlo−
vičovci, Krajčovičovci, pár ľudí išlo Pod Hôr−
kou. Po ceste sa čakali známi a rodiny. Vo
Vystrkove sa odpojili Klinčúchovci, Slávikov−
ci, Vaculíkovci, Pavlovičovci, Fabiánovci, Tu−
pých. Pri Ružičkovci sa nadol dali Ondrejovi−
čovci a Ilavskí. V tom tichom večeri bolo ne−
raz počuť vyzváňanie zvonov z dedín spoza
Váhu. Sneh sa trblietal a my sme kráčali do−
mov do tepla. Pri „Strekáči“ zabočili do ulice
Jamrichovci, p. Pilišová, p. Šatkovská a od
Filinov išli rodiny Krajčovičovcov a Čiklovcov.
Na zákrute sa k večeri ponáhľali od Kollárov,
Klčovských, Tupých, Ondrejovičov. Na hor−
ný koniec sme išli zväčša sami.

Po príchode domov sa dávala štedrá
večera. Málokedy bývala ryba. Bývala ka−
pustnica s dubákmi a klobásou, tá luterán−
ska. Na stole nechýbali oblátky s medom,
zákusky či koláče. Rozvoniavalo varené
víno. Poškuľovali sme do izby, kde bol
stromček. Boli tam už pripravené darčeky.
Každý sa tešil z malého prekvapenia, niko−
mu sa nechcelo ísť spať. V neskorú noc
bolo počuť hlasy z ulice, to bratia a sestry
katolíci išli na polnočnú omšu.

Prajem všetkým krásne vianočné sviat−
ky.                                 Ľubomír Paulus

Moje Vianoce Advent � zvestovateľ Vianoc
Advent je v kresťanskom roku obdobie štyroch nediel, kto−

ré predchádzajú dňu narodenia Ježiša Krista. Na túto oslavu
adventu doma či v chráme sa robia tradične adventné vence.
Tieto sú zväčša z čečiny či z inej zelene. Niekde je tradícia s
piatimi sviečkami. Zapaľujú sa postupne ako prichádzajú ne−
dele. A tá piata sa zapáli práve na Vianoce. Je bielej farby, tie
ostatné podľa tradície zväčša červenej. I keď dnes dostať
kúpiť množstvo umelých vencov, ten doma zhotovený z vo−
ňavej čečiny je vždy najkrajší. A keď adventný veniec dáte na
stolík pri okne, pohľad z vonka poteší i druhých. Takto zhoto−
vený bude určite najkrajší na Štedrý deň, keď zapálite posled−
nú piatu bielu sviečku.

Barborka
Na Barboru 4. decembra je zvykom odrezať niekoľko

čerešňových vetvičiek. Rezať by sa malo z aspoň desať
rokov starej čerešne. Tento konári je tzv. „barborka“. Tradí−
cia neurčuje koľko kusov, no vo váze sa vyníma krásou
viac konárikov. Stačí odrezať vetvičky a dať ich do vody na
svetlé miesto. Tradícia hovorí, že rozkvitnutá vetvička bude
v ďalšom roku prinášať šťastie vždy v ten deň v mesiaci,
ktorý od odrezania rozkvitla.

Ozdoby vianočného stromčeka
V minulosti najčastejším vianočným stromčekom bola

jedlička alebo smrek. Až v 70−tych rokoch minulého storo−
čia sa začala zdobiť borovica. Výhodou bolo, že v domoch
s ústredným kúrením neopadalo ihličie. Kedysi sa zdobil ručne
vyrobenými ozdobami. Medovníčky, zafarbené orechy, šišky,
jabĺčka či kocka cukru zabalená v ozdobnom papieri (po−
doba dnešnej salónky). V súčasnosti sa stále viac udo−
mácňuje umelý stromček. Výhoda je nevyschne, neopadáva
ihličie, môžete ho mať ako dlho chcete. Zmenila sa i podoba
vianočných ozdôb. Zväčša sú to už umelé ozdoby od via−
nočných gúľ, mašličiek, stužiek počínajúc. Málo komu je
známe, že Francúz Pierre Dupont si dal v roku 1889 paten−
tovať výrobu fúkanej gule zo skla. Od vtedy sa sklená guľa
stala súčasťou  výzdoby vianočného stromčeka. I keď sa
dnes vraciame k ozdobám zo slamy, dreva a podobne,
svoje miesto majú stále v rôznych veľkostiach a farbách.
Sú to hlavne obchodné centrá, kde sa ligoce obrovské množ−
stvo vianočných gúľ. A už začiatkom zimy nám začínajú
pripomínať príchod Vianoc.

Pranostiky na december
Ak má svätá Barbora bielu zásteru, bude na budúci rok

veľa trávy.
Na svätú Luciu jasný deň, urodí sa konope a ľan.
Keď Vianoce obielia stromy snehom, tak ich posype jar

kvetom.
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok na to beží.

Sviatok svetla
Chanuka je židovský sviatok svetla. Pripomína víťazstvo

Hasmonejovcov nad vojskom Antiocha IV. v roku 164 pred n.l..
Jeruzalem dobyli v roku 176 pred n.l. sýrske vojská a jeruza−
lemský chrám znesvätili. Júda Makabejsý však viedol proti nim
povstanie. Na pripomenutie ich víťazstva a znovu posvätenia
chrámu židia slávia v decembri osemdňový sviatok svetla –
chanuku, čo znamená zasvätenie. Pripomína zázrak. V znesvä−
tenom chráme našli židia už len jeden malý džbánik s posvät−
ným olejom. Ten vydržal horieť osem dní na zlatom svietniku až
pokiaľ nestihli pripraviť a posvätiť nový olej. Pri sviatku sa pou−
žíva osemramenný svietnik s jedným samostatným ramenom.
Každý deň sa zapáli ďalšia sviečka tak, aby v posledný deň
horelo všetkých osem sviečok. Deviata sviečka slúži na pripa−
ľovanie ostatných ôsmich.

Články na tejto strane pripravil
Ľubomír Paulus

Svätá noc

Na lýre pieseň anjel hral,
noc bola plná tichej túhy −
zemou s a pútnik uberal,
chcel stiahnuť z neba hviezdne dúhy.

Noc bola plná jasu, krás
a pútnik zastal v Betleheme−
anjelov počul, nebies Hlas,
čo dotýkal sa spiacej zeme..

V maštaľke Dieťa – Boh a Kráľ,
to stelesnená Láska svätá!
Na lýre pieseň anjel hral,
tú pieseň počul pútnik sveta...

I videl Dieťa – Jeho tvár,
otvoril svoje prázdne dlane
a prijal veľký Lásky dar −
tej svätej noci požehnanie...

Zlatica Oravcová (1932−1991)
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Čím sme starší, tým viac sa vraciame do rokov nášho detstva a spomí−
name.

V tom čase neboli veľké obchodné centrá, ani zábavné podniky, ktoré
nás oberajú o cenný čas nášho života. Voľakedy s nikým nepohol fakt, keď
sa niekde ďaleko viedli vojny medzi rozličnými kmeňmi či národmi. Dnes sa
okolo vojnových konfliktov mobilizujú svetadiely. Naše detstvo po skončení
II. svetovej vojny plynulo pokojne a veľmi skromne.

Advent – ako sme ho prežívali ako deti?
Studené rána, kedy bola ešte tma a čerstvo napadaný sneh. Vytiahli sme

súkenné kapce a vlniačky. Starká ma zababušila do vlniačka, na chrbte ho
previazala na dva uzly, aby tesne priliehal a hrial. Každé ráno sme spolu
cupitali do kostola na roráty. Po návrate nás čakala teplá biela káva, kus
chlebíka a mňa kapsa do školy.

V tomto čase i v škole sme sa učili spievať krásne vianočné koledy a
nacvičovali sme scénky. Pán učiteľ Kállay viedol spevokol dospelých, stre−
távali sa 2−krát v týždni, ako deti sme radi počúvali pod oknami školy.

V domácnostiach sa chystali gazdinky na vypekanie rôznych dobrôt. V
čase vojny sme si doma robili salónky na stromček, nebolo čokolády ani
cukríkov na zabalenie. Moja mama nakrájala chlebík na úhľadné kocky a
nechala vysušiť, v papiernictve sme kúpili papieriky a staniol, salónky doma
urobené, zatiahnuté špagátikom boli ako z obchodu.

Stromček sme mali vždy krásnu voňavú jedličku, ozdoby boli doma vy−
robené zo slamy, hodvábneho papiera, jabĺčka a v štipcoch pripnuté svieč−
ky. Štedrá večera bola bohatá: oblátka, krupičná (Ježiškova) kaša, kapust−

Vianoce môjho detstva...
Mala som sotva 6 rokov, keď sa mi všetci, s ktorými som prichá−

dzala do styku, zdali v čase príchodu Vianoc akýsi lepší. Sama som sa
snažila byť aspoň tichšia, veď čo ak to má súvislosť s darčekmi? Zača−
lo sa to adventom...

V tom čase zima bola naozajstná zima, bolo napadaného veľa snehu
a výdatne mrzlo. Rána pred 6−tou hodinou boli celkom tmavé, pretože
nesvietili žiadne lampy. Ako by aj mohli svietiť, veď do obce ešte nebola
zavedená elektrina. Takáto zimná atmosféra vyvolávala v detskej hlavič−
ke značnú fantáziu. Každé ráno adventu som s mojou babkou cupotala
na pobožnosť roráty. Sneh nám vržďal pod nohami a ja, trasúc sa od
zimy, som sa túlila pod babkin vlniačik. Ospalými očami som toho v tej
tme veľa nevidela, šla som skoro po pamäti. Výnimkou bol spln mesiaca.
Nádherne osvetľoval čistý sneh a všetko sa v jeho jase trblietalo. Vtedy
som videla Beckov ako rozprávkovú belostnú krajinu z detských snov.
Ešte aj tmavé obrysy zrúcanín hradu sa v mojej fantázii premenili na
mocného obra, chrániaceho spiacich obyvateľov a ich obydlia.

V kontraste so žiarivým splnom mesiaca vonku bol farský kostol sv.
Štefana vo vnútri tmavý, studený a záhadný. Hoci pán kostolník Tekula
zažíhal o dve sviece viac ako na pobožnostiach konaných cez deň, bála
som sa pozrieť vpravo i vľavo. Zdalo sa mi v tom blikotavom svetle
sviečok, že svätí zo sôch sa na mňa z nejakých dôvodov nepozerajú
prívetivo. Schúlená pod babkiným vlniakom, počúvajúc tiché modlitby
prítomných, som zazrela pásik mesačného jasu v obloku a odrazu som
nadobudla presvedčenie, že to Ježiško načúva prosbám ľudí, aby ich
odmenil, že prišli za ním, hoci vonku je zima a tma.

Toto presvedčenie si odvtedy nosím v sebe až do dnešných čias,
pretože mnohokrát boli moje drobné detské žiadosti splnené. Ale vtedy
bola splnená aj moja veľká prosba. Mala som nastúpiť do 1. ročníka
základnej školy a bála som sa, že budem musieť odísť z Beckova za
mamou, pracujúcou v Bratislave. Prosila som Ježiška, aby Beckov zo−
stal mojim domovom! Síce som neskôr odišla, ale až o 8 rokov, kedy
som sa už na svet pozerala inými očami.

Dnes je tomu už 61 rokov, čo žijem mimo Beckova, no vždy som bola
a stále som hrdá, že som sa narodila a prežila časť svojho života v tomto
krásnom kraji Slovenska. Ctím si významných ľudí, ktorí sa tu narodili
alebo pôsobili a ktorí obohatili našu slovenskú a európsku kultúru a histó−
riu. Samotný Beckov má prekrásnu polohu a prírodu, dávajúc ľuďom
osobitný pocit domova. Vždy, keď idem okolo, pozerám na tú krásu a v
duchu posielam pozdravy svojim rodným – živým i tým odpočívajúcim v
tichu cintorína. Znova som tým malým dievčatkom a cítim, že sa navzá−
jom – teda Beckov a ja – stále máme radi! Ďakujem, Ježiško, za tento
veľký dar domova z Vianoc môjho detstva!

Požehnané Vianočné sviatky, dobré zdravie a pohodový celý rok 2012
Vám všetkým zo srdca želá Vaša rodáčka

Oľga Drugová, rod. Zverbiková

Vitajte, milé Vianoce!
Čo všetko sa nám v mysli vybaví pri počutí tohto slova. Med, oplatky,

pohľadnice, sladkosti, sneh, ale najmä vianočný stromček.
V čase môjho detstva to bol vždy mladý smrek, ktorý otec vždy akosi

tajne „prepašoval“ medzi brezovými prútmi a my sme objavili už ozdobe−
ný na Štedrý večer, neskôr som však zistila, že v určitý čas sme išli na
cintorín s dospelými a za ten čas sme mali doma „návštevu“. Čo som sa
narozmýšľala, ako ho mohol Mikuláš alebo Ježiško premiestniť cez kľú−
čovú dierku alebo komín a neušpiniť sa!

Tesne pred Vianocami som sa snažila byť „veľmi“ poslušná, len aby
náš dom neobišla táto návšteva, dokonca som vianočný stromček strá−
žila, lebo vraj ak budeme zlí stromček nám prídu vziať! Ozdoby, či už
sklenené či čokoládové boli každý rok tie isté, nebolo peňazí na nové, ale
pre nás stále vzácne a obdivované. Darčeky pod ním veľmi jednoduché:
šál, topánky, rukavice, prádlo niekedy trochu kvalitnejšie, ale nikdy ne−
chýbala kniha. Neskôr chlapci dostávali jednoduché hlavolamy, skladač−
ky zo známych slovenských rozprávok, čo nás zase zaujali, súťažili, kto
skôr zloží obrazec.

Obyčajne cez Vianoce začal padať sneh, už to bol malý zázrak. Všet−
ko to bolo nové, sviatočné chvíle, vinše. Rodičia spomínali ako včas ráno
chodili po známych a príbuzných ohlásiť sa s krátkym želaním šťastia a
zdravia, „polazovali“ za malý groš, koláčik.

Zlým znamením bolo, ak prišla do domu prvá žena, vraj sa budú misy
rozbíjať, dom utrpí škodu. Ak prišiel do domu muž, mali sa lámať kolesá
od bohatej úrody. Pamätám sa, že na Štedrý deň chodili aj pastieri, priná−
šali okrem želania zdravia a požehnania dlhé prúty, za čo dostali odme−
nu, koláče a možno aj dačo tekuté.

Vianoce boli skutočne sviatky opradené mnohými legendami. Od Lu−
cie do Vianoc každý deň predstavoval jeden mesiac nasledujúceho roka.
Mnoho dievčat „čarovalo“, aby sa im prisnil ich vyvolený. Zvykom bol aj
„Luciin stolček“, zhotovovaný od Lucie do Vianoc mohol poskytnúť po−
hľad na strigy. Pre dospelých to bol čas návštev príbuzných, hodnotil sa
uplynulý rok.

Deťom však najviac vyhovoval nasypaný sneh, snehová vojna, sta−
vanie snehuliakov, sanica, najmä ak bol vhodný sneh.

A čo dnes? Načo sú komu prúty! Atmosféru vianočných sviatkov už
od jesene do omrzenia vyhlasujú veľké obchodné domy núkajúce prehoj−
nosť tovaru zabúdajúc, že čo je veľa je príliš. Prekrásny tovar možno
kúpiť, ale má na to každý? A čo rodiny, kde počítajú od výplaty ku
výplate?

Skutočná poézia Vianoc sa mi tratí. Veď Vianoce sú aj časom očaká−
vania, odpúšťania, snaha robiť niekomu radosť aj maličkosťou. Veď daro−
vať niekomu niečo je aj radosť darovaného, ktorú môže prežiť každý z
nás. Myslím, že treba viac skromnosti, pohľadu okolo seba. Nie sebalá−
sky, ale lásky k ľuďom okolo nás!

Pekné Vianoce všetkým! Zdravie, spokojnosť, prácu v novom roku
2012!                                                                 Oľga Pišojová

nica, ryba a šalát. Darčeky boli všetko potrebné veci. Už ako 5−ročná som
dostala korčule – kvinťáky, k nim bagandže, na ktoré sa korčule pripli. Rok
po vojne, mala som 10 rokov, ma mama prekvapila prvými teplákmi. Od 1.
triedy až po maturitu som si pod stromčekom vždy našla veku primeranú
knižku.

Čo sa mi už nikdy nesplní pokiaľ žijem je polnočná sv. omša, po našom
„utiereň“ v Rajci. Do rajeckej farnosti patrilo 6 dedín, s blížiacou sa polnocou
prichádzali krojované skupiny a cestou do kostola spievali. Keď som ako
študentka spievala v spevokole na chóre, ten pohľad na tie kroje bol pre−
krásny. Rajecký kostol sv. Ladislava je veľmi veľký a bol na prasknutie plný
ľudí. Dodnes mi znejú melódie vianočnej sv. omše, keď sme spievali štvor−
hlasne pieseň „Znes palmu mieru nad nami, dieťatko milé a spanilé...“

Prešlo veľa rokov, viac ako polstoročie. Bolí ma, že si nevieme zachovať
zvyky našich predkov, ale preberáme kultúru západu. Cudzina nám závidí
naše kroje, naše piesne, tance. Ale my sa trepeme za čímsi „lepším“, nám
cudzím. Učme deti jazyky, ale zachovajme našu kultúru.

Vianoce detstva, nás seniorov boli iné. Keď klesal večer večerov na
zem, chceli sme zažiť niečo kúzelné. Vianoce sa začali v maštaľke a nie v
obchodnom dome. Sú ľudia v tejto dobe, ktorí zalezú po vianočnom čaji v
charite do svojich brlohov. V našej krajine sú mnohí, ktorí takúto cestu do
sveta utrápených nastupujú.

Vianoce sú sviatkami darovania – darujme si navzájom spokojnosť, po−
rozumenie a vzájomnú pomoc.

Margita Bubeníková

Spomienky na Vianoce môjho detstva
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Tak nejako by sa dalo pomeno−
vať to, o čom tu chcem písať. Nám,
kresťanom, by možno stačila aj vý−
zva: „Dokiaľ máte čas, robte dobre
všetkým!“

Nakoľko som žila ako mnohé
naše sestry v česko−nemeckom
pohraničí v Sudetoch v Krušných
horách, príbehy som vybrala z tohto
prostredia. V tých rokoch sa týmto
končinám hovorilo: „Zde je konec
republiky a za námi nic!“ Najbližšie,
kam sa dalo vlakom cestovať, bol
Chomutov. Z pohraničia v pravidel−
ných intervaloch jazdil do Chomuto−
va motorový vlak. Bolo to dobré spo−
jenie, mohli sme si v Chomutove vy−
baviť potrebné veci. Čo sa mi raz na
tejto ceste „motoráčkom“ stalo!

 1. SPIACA SESTRIČKA
Na stanici Chomutov obyčajne na

vedľajšej koľaji stával tento motorá−
ček, aby sa v určitých hodinách vy−
dal na svoju púť do hôr. Z Chomuto−
va do pohraničného mestečka bolo
stúpanie do 700 metrov. Takáto jazda
veľmi uspávala, akoby aj nie a pod−
ľahla som tomu raz aj ja. Nastúpim
do motoráčka, sadnem si na lavicu
do samého kúta a čakám na odchod.
Motoráček sa pohol tým svojim zná−
mym tempom či rýchlosťou. Spočiat−
ku nič, ale o chvíľu už som nevedela
nič, kde som, čo som. Oči sa mi
stretli s očami sprievodkyne a rých−
lo som hľadala lístok. Ona mi odpo−
vedala: „Ja sem tady už byla, ale Vy
ste tak krásně spala, že sem Vás
nechtěla budit:“

2.SNEHOVÝ PLUH
Zima, večer s poriadnou nádiel−

kou snehu a padá a padá. To bude
ráno paráda! Ako sa dostaneme z
domu na druhú stranu ulice do Ústa−
vu, kde sme pracovali? A snežilo a
snežilo, sneh padal celú noc, preto−
že skoro ráno počúvam dunenie
zvuku v diaľke. Snehový pluh, pre−
behlo mi mysľou. To boli ešte len tri
hodiny ráno, ale cestu treba uvoľniť,
ľudia pôjdu do práce. Lopaty sme mali
vždy pripravené, aby sme si mohli
urobiť či uvoľniť cestu z domu do
Ústavu. Je púť hodín, v diaľke počuť
zase ten ťažký zvuk, pluh ide nano−
vo. No nič sa nedá robiť, treba ísť.
Vykročili sme z bytu poodhŕňali sme
sneh pred sebou a priblížili sme sa k
chodníku, aby sme sa mohli prebro−
diť na druhú stranu. Snehový pluh
sa blížil! Čo teraz? Hukot snehové−
ho pluhu, ktorý sa pomaly približoval
z neveľkého kopca nad obcou bol
čím ďalej tým silnejší. Stáli sme na
okraji cesty, vyzbrojené lopatami. A
zrazu! Veľký, obrovský pluh sa za−
stavil na náš veľký údiv a z kabíny
auta vyšiel zriadenec a dal nám po−
kyn, aby sme prešli na druhú stranu
cesty. Rýchlo sme brali svoje lopaty
a lopatky, keď to prirovnám k obrov−
skému pluhu a prešli „suchou no−
hou“ na druhú stranu cesty ďakujúc
pracovníkom ciest za ich úžasný ľud−

ský prístup v tejto snehovej kalami−
te. Vážení, aj z tohto prípadu vidieť,
že vždy sa dá niečo robiť, len treba
mať otvorené oči a srdce!

3. COLNICA
Kto z nás by sa rád nepodíval na

druhú stranu hraníc, najmú keď v
blízkosti štátnych hraníc býval. Col−
nica – treba prejsť cez colnicu! Bol
už apríl a my sme si s jednou ses−
trou povedali: „Poďme sa podívať do
Annabergu (mestečko na druhej stra−
ne hraníc) a šli sme. Autobus nás
vyviezol na colnicu, vystúpili sme a
čakali na prípoj z druhej strany. Vy−
bavili sme príslušné formality a hoto−
vo. Nakoľko dul silný severný vietor,
uchýlili sme sa za Colnicou, kde to
bolo trochu miernejšie. O chvíľu pri−
stálo na colnici osobné auto. Vykukli
sme spoza nášho úkrytu, čo sa bude
diať. Colník vyšiel k autu, límec na
kabáte si vyhrnul čo najvyššie, po−
zapínal dobre kabát a začal robiť
kontrolu. No to som nečakala. Vietor
akoby zosilnel, ale strážca hraníc na
to nedbal. Robil svoju povinnosť. Auto
poriadne „povytriasal“, museli vyjsť
von, prevrátil sedadlá a až keď si
myslel, že urobil všetko, rodina sa
mohla vrátiť do auta. Ale to, čo ďalej
urobil, mi skoro vyrazilo dych. Prišiel
za nami k nášmu úkrytu a peknou
češtinou povedal: „Objednal som vám
toto auto, cestujú tým smerom ako
vy, vezmú vás do Annabergu.“ Čo
poviete na to? Mne z toho vychá−
dza, že tento strážca poriadku nebol
zlý človek, ale iba konal svoju povin−
nosť a aj pri tej povinnosti vedel nájsť
východisko z núdze bez toho, že by
bol porušil zákon alebo poriadok.

Vychádza mi z toho ešte jedno:,
že ľudia nie sú zlí a že za každých
okolností je možné urobiť niečo dob−
ré. Pri hraničiaroch ešte zostaneme,
jeden krátky pohľad.

4. NEMECKÍ COLNÍCI
Obyčajne pred Vianocami sme

chodievali do pohraničného mesteč−
ka Annabergu. Dobre tam bolo ísť
pred Vianocami, ak sme chceli kúpiť
niečo s vianočnou tematikou. Na
každej ulici aj uličke lákali „obchodí−
ky“ a privolávali svojimi bohatstvami.
Ale nie o tom som chcela písať. Tak
sme sa zasa jedného zimného rána
vybrali do tohto pohraničného
mestečka. Autobusom na colnicu –
nebol problém, a potom zase ďalším
autobusom, vysadli sme na colnici,
formality s pasom, a potom sme na−
sadli na ďalší autobus, ktorý nás
doviezol do cieľa našej cesty. Povie−
te si, nič zvláštne. Samozrejme, nie,
ale čo ďalej? Sme na mieste, vystu−
pujeme. Nechali sme najprv vystúpiť
strážcov hraníc, a potom sme vy−
stúpili my, sestry. Ale neušlo mojej
pozornosti, hoci som vystupovala
medzi poslednými, že dolu pri scho−
doch autobusu stál jeden zo stráž−
cov hraníc a peknou češtinou nás
upozornil: „Dejte si pozor, je náledí,

schodky jsou namrznuté!“ Odpove−
dali sme s vďakou. A to mi vyrazilo
dych! Jeden národ, druhý národ, a
predsa krásne ľudské vzťahy. Ne−
viem si ani predstaviť, čo by sa bolo
stalo, keby sme si niektorí zlomili
nohu, prípadne sa šmykli. Nuž, na
takéto bežné maličkosti obyčajne
nedržíme, a predsa tu je ten začia−
tok dobrých ľudských vzťahov.

5. ŠPORTOVÝ VÝKON
Zaiste si, vážení, pamätáte na

športové hry pre telesne postihnutých.
Skupinka chlapcov a dievčat na týchto
hrách dostala svoj priestor a po od−
znení signálu začala svoj beh. Ale čo
sa nestalo? Po krátkom behu jeden
chlapec spadol, zostal ležať a rozpla−

Ohľaduplnosť, pozornosť, medziľudské vzťahy
kal sa. Všetci, čo boli v tej skupine,
zostali stáť a vrátili sa k nemu. Jedna
dievčina sa k nemu sklonila, povzbu−
dzovala ho. Ostatní sa po krátkom
prekvapení spamätali, vrátili sa k nemu
a postavili ho na nohy. Potom sa chytili
za ruky a spoločne sa dali na cestu
do cieľa. Porota, ako aj diváci sa po
krátkom tichu spamätali a z hlavnej
tribúny zaznel hlučný potlesk. Za čo?
Za to, že nenechali kamaráta „v kaši“,
ale láskavo sa k nemu sklonili, posta−
vili ho a potom už spoločne závodili
ďalej. Čo na tom, že neprišli prví?
Poukázali na ľudskú zrelosť, a to za−
váži. Nie športové výkony, ale spolu−
účasť a pomoc kamarátovi!

Sr. M. Cecília Kosecová

VA�EK
Vašek bol chlapec ako druhí v v Ústave pre mentálne postihnutú

mládež. Aj on mal svoju zvláštnosť, rád sa nepozorovane vytratil z odde−
lenia spod dozoru a išiel za svojimi záľubami.

Ak som nemala službu na jeho oddelení, našiel ma druhom. Obyčajne
prišiel s prosbou, aby som pre neho niečo urobila. Hovorím mu: „Vašek,
máš na oddelení sestru,“ ale on sa nedal odbiť a hovorí mi: „Ale Cecílie,
udělejte mi to!“ A bola som odzbrojená, samozrejme, že som urobila, keď
to bolo v mojej moci, čo chcel.

Až raz, raz sa to stalo. Vašek ochorel a zostal ležať. Ležal už štyri
dni, nič nejedol, ani nemohol jesť. Lekár, ktorý dochádzal do ústavu, mu
dal lieky, ale nič nepomáhalo. Bol už štvrtok a ja som mala odpoludňajšiu
službu na oddelení „u chlapcov“. Pýtam sa služby a potom chlapcov, ako
sa má Vašek. „Leží, nic nejí.“ No dobre. Odpoludnie prešlo bez ťažkostí,
blížil sa večer. V určenú hodinu sme odišli s chlapcami na prízemie do
jedálne na večeru. Po večeri sa ako vždy, robila hygiena. Boli sme už
skoro hotoví, ešte zostali menší chlapci. Zrazu pribehol jeden z chlapcov,
ktorý obýval izbu spolu s Vaškom a v náhlivosti hlási: „Vašek zvracal!“
Okamžite som povedala: „Bež dolu a povedz nočnej službe, aby okam−
žite volala pohotovosť!“ Ani neviem, ako som na to prišla. Celkom iste stál
pri mne anjel, ktorý mi to vnukol. Jeden z väčších chlapcov utekal dolu
vybaviť odkaz. Na oddelení nastal rozruch. Poprosila som jedného z
väčších chlapcov, aby dohliadol na poriadok v kúpeľni a išla som za
Vaškom. Hovorím mu: „Vašek, ľahni si rovno a pokrč pravú nohu.“ Urobil
to a vzápätí zvýskol. Tak je to teda, pomyslela som si, slepé črevo. A to
bola príčina, prečo som volala pohotovosť. Počula som totiž, že takto sa
najlepšie zistí, či je to „slepák“ alebo niečo iné. Pohotovosť prišla skoro
okamžite. Lekár prezrel chlapca s krátkou poznámkou: „Okamžite do
nemocnice!“ No až teraz nastal rozruch! Sotva sme stačili nachystať
Vaškovi potrebné veci, už tu bola sanitka. Bolo už 11 hodín v noci, ale
stálo to za to! Pred polnocou som odchádzala z oddelenia, aby som ráno
zase nastúpila do služby. A v duchu som ďakovala Bohu za ten dnešný,
náročný a nakoniec šťastný záver celého večera.

Vážení čitatelia, osvedčila sa mi tu metóda, že sa oplatí počúvať, čo
hovoria starší.                                              Sr. M. Cecília Kosecová

Oheň v sakristii
Bol už december, zima, chlad – akoby aj nie! Začali sme sa stretávať

v sakristii farského kostola a nacvičovať vianočné koledy. Jednu sobotu,
keď dievčatá poupratovali kostol, doniesli do sakristie lavičky a nejakú
stoličku a usadili sme sa kde ako sa dalo. Sakristia bola malá, tak všetko
ako sa hovorí „na doraz“, ale usadili sme sa. Nakoľko nám bolo zima,
zapli sme malé elektrické kachličky a dali sme sa do nácviku. S flautami
bol spev veselší. Po malej chvíli sme zacítili, že sa niečo deje.  „Petra,
horíš!“, zvolal ktosi. Petra sa zdvihla a skutočne, od kachličiek jej na
jednej nohe chytila  oteplovačka. Dievčina vyskočila, ihneď kachličky
vypla, oheň na sebe uhasila a bolo dobre. „Nebudeš mať z toho zle?“,
pýtali sa tu a tam. „Ale nebudem, babka mi to všetko urobí, zašije,“
odvetila Petra, a tým to bolo vyriešené a doriešené. A aj tak bolo. Na
druhú sobotu prišla Petra s pekne zašitými oteplovačkami. Už sa o tom
nehovorilo.

Ako je dobre, že máme naše staré zlaté staré mamy, či babky, babič−
ky! Ako je dobre, že nám pomôžu a zachránia nás z mnohých nepríjem−
ných okolností života.                                   Sr. M. Cecília Kosecová
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Prof. Federmayer: Na Slovensku sme všetci jedna veľká rodina!

Na začiatku boli Ambrovci
Na začiatku boli traja súrodenci Ambrovci z Beckova, Juraj, Štefan a

Katarína. Zo širšieho kmeňa Ambrovcov v bližšom okolí žili ešte v Adamov−
ciach Ambrovci katolíckej konfesie. Z nich Vojtech Ambro bol vraj veľvyslan−
com Rakúsko – Uhorska v Japonsku a Thajsku v rokoch 1900 až 1920.
Zomrel v prvých rokoch ČSR pri návšteve sestry Ely v Bratislave krátko po
ovdovení. Ela Ambrová mala za manžela c.a k. komorníka v Schönbrünne,
ktorý pochádzal z Čiech, ale bol holandského pôvodu. Títo Ambrovci už cca
od r.1655 mali predikát „de Adamóc“, z Adamoviec. Niekedy po tomto roku
došlo k vzniku Beckovskej vetve Ambrovcov, ktorí však boli evanjelického
vierovyznania a boli chudobnejší. Obe vetve mali vo svojich bydliskách kúrie
a udržiavali si vraj medzi sebou veľmi blízke kontakty. Hovorí sa, že pri úmrtí
niektorého z príbuzenstva chodili si rodiny navzájom na pohreby.

Jeden z Ambrovcov, Juraj (1802), bol otcom známeho slovenského prie−
kopníka v pôrodníctve Jána Ambru (1827 – 1890). Jánova matka, Juliana,
rod. Detsy (1809 – 1878), po ovdovení sa vydala do známej národoveckej
rodiny Boorovcov (jej druhý manžel bol Ján Boor), ktorí pôsobili na západ−
nom Slovensku. V tejto rodine vyrástlo viacero evanjelických kňazov, spiso−
vateľov či osvetových pracovníkov.

Ďalší súrodenec bol Štefan Ambro (1792 – 1866), ktorý bol prapradedom
autora tohto článku. Štefanova dcéra Eva (1840 – 1906) sa vydala za Jána
Ondrejoviča (1842 – 1875), schudobneného zemana beckovského. Na svad−
be manželov bol ako svedok i notár Karol Bórik (1820 – 1896), kapitán slo−
venských hurbanovských dobrovoľníkov r.1848 – 49, brat známeho Daniela
Bórika (1814 – 1899). Ondrejovičovci mali svoj erb už r.1693. Príbuzenstvo
vlastní jeho podobu, ako i jeho armáles. Jánov syn Štefan (1870 – 1959) v
manželstve s Annou Čikelovou (1895 – 1968) mali o. i. syna Jána Ondrejovi−
ča, (1930 − 1981), priemyselného, výtvarníka − dizajnéra, ktorému r. 2001 v
jeho rodisku v Beckove odhalili pamätnú tabuľu. Otcov výtvarný talent zdedila
a dnes rozvíja dcéra Jana Soukeníková (1961), vdova po olympionikovi v
športovej streľbe na 26. letných olympijských hrách (LOH) v Soule, Pavlovi
Soukeníkovi (1962 – 1988). Janin brat Peter (1963), horolezec a svetobežník
vlastní čulú cestovnú kanceláriu so zameraním hlavne na oblasť strednej
Ameriky, prevažne na Venezuelu. Jeho manželka Zdenka (1976) pochádza
zo známej rodiny spevákov a skladateľov dychových hudieb, bratov Pavle−
chovcov z Kálnice. K úplnosti dodajme, že Janinej a Petrovej sesternice dcé−
ra, Adela Ondrejovičová (1990), trénuje kulturistiku a fitness. R. 2010 v Do−
necku na Ukrajine na Juniorských IFBB majstrovstvách Európy vybojovala
zlatú medailu nad 163 cm a titul absolútnej majsterky Európy.A 26.11.2011 sa
stala absolútnou majsterkou sveta v bodyfitness v španielskej Santa Susan−
ne. Tu vyššie spomínaná Anna Čikelová, manželka Štefana Ondrejoviča, bola
sesternicou Karola, otca významného beckovského rodáka a športovca Du−
šana Čikela (1929). Dušan Čikel, generačný vrstovník a priateľ Emila Zátop−
ka, bol ľahký atlét, bežec, československý reprezentant, bývalý svetový re−
kordér v štafete 4 x 800 m (klub ÚDA Praha, zloženie štafety: Čikel, Stržínek,
Liška, Jungwirth) z r. 1953 časom 7:28,0 min. Dušan Čikel je doteraz jediným
Slovákom, ktorý je držiteľom atletického svetového rekordu v bežeckej, i keď
nie v olympijskej disciplíne! Po splnení kvalifikačných limitov, neprajnosťou
vtedajšej českej administratívy sa stalo, že sa nemohol zúčastniť na 16. LOH
1956 v Melbourne, v Austrálii a ani mu to nikdy nikto osobne nezdôvodnil. Čo
nedosiahol dedo, dosiahol jeho vnuk Ľuboš Čikel (1975), ktorý sa stal ra−
kúskym olympionikom v zápasení vo voľnom štýle na 27. LOH v Aténach!

Venujme pozornosť ďalšiemu súrodencovi, tretiemu v poradí, Kataríne
Ambrovej (1797 – 1860), ktorá sa cez syna Michala Krajčoviča (1834) stala
starou mamou Anne Karolíne Krajčovičovej (1876 – 1959), vydatej Grékovej.
Po uzavretí manželstva s Jurajom Grékom (1868 – 1941), mäsiarom z Brezo−
vej pod Bradlom, mali spolu pohostinstvo na Čachtickej ulici v Novom Meste
nad Váhom. Takmer dodnes nesie sa chýr o jedinečných koláčoch, ktoré tu
piekla a podávala pani Karolína svojim hosťom. V manželstve mali manželia
Grékovci iba jediného syna Ľudovíta Ladislava (1902 – 1982), ktorý vyštudo−
val právo, bol účastníkom SNP, pracoval na ministerstve vnútra v Prahe a na
Povereníctve vnútra v Bratislave. Niekedy po r. 1950 stáva sa právnym zá−
stupcom n.p. Vzduchotechnika v Novom Meste nad Váhom. V manželstve s
Irenou Annou Prídavkovou (1915 – 1989) mali dcéry Vieru a Evu.

Zastavne sa ešte pri rodine Prídavkovcov. Irena Anna pochádzala zo
železničiarskej rodiny Jozefa Prídavka a Zuzany Okálovej z východného
Slovenska (pôsobili napr. v Spišskej Novej Vsi, Prešove, Orkucanoch). V
manželstve sa narodilo dvanásť detí, deväť ostalo na žive, z toho dve dievčatá
(Irena Anna a Štefánia). Súrodenci Peter (1902 – 1966), Anton (1904 − 1945),
Marian (1905 – 1955), Jozef (1909 – 1975) a Ján (1918 – 1983) vysoko
vynikli nad priemer svojich rovesníkov. Boli to vzdelanci a národovci, nazvali
ich Štúrovcami východného Slovenska. Uvediem stručne: napríklad Peter
pôsobil v Londýne (Finchley), bol spisovateľom, novinárom, pracoval vo vy−
sielaní BBC. Anton bol osvetovým pracovníkom, dal základy rozhlasovému
vysielaniu na východnom Slovensku. Jozef, novinár, prekladateľ, bol príslušní−
kom čs. zahraničného vojska v Poľsku, Francúzsku a Veľkej Británii. Osamo−
statnil sa v Madride, tam je i pochovaný. Prídavkovci boli slovenskou generá−
ciou mimoriadne činnou a nielen publikačne a redakčne.

Na začiatku všetkých týchto osudov boli Juraj, Štefan a Katarína Am−
brovci!                                                                 Gustáv Rumánek

Kaplnka Panny Márie Lourdskej v Beckove
Kaplnku Panny Márie Lourdskej postavili niekedy v druhej polovici 19.

storočia, žiaľ, presnejší údaj sa doposiaľ v žiadnych análoch nenašiel.
Vieme však, kedy skončila svoju „existenciu“, ako aj lipa stojaca tesne
vedľa nej. K nezvratnému poškodeniu došlo v prvý letný deň v roku 2007
(21.6.2007), kedy sa nad našou obcou prehnala veľká búrka s víchricou.
Kaplnka nevydržala pod ťarchou lipy, ktorá sa na ňu zrútila. Po odbornom
posúdení sa musela odstrániť zlomená lipa (pôvodne stáli pri kaplnke dve
lipy) a o rok neskôr pre vážne narušenie statiky bolo nevyhnutné asano−
vať aj samotnú kaplnku. Za vykonané práce patrí poďakovanie Júliusovi
Kalabovi a fi Peter Čikel – REX. Starosta Karol Pavlovič v tom čase dúfal,
že za pomoci občanov a sponzorov sa obci podarí obnoviť kaplnku na
pôvodnom mieste do začiatku júla 2009, do konania 9. Beckovských
letných slávností. Z rozličných príčin sa tak nestalo v lete 2009, ale až v
polovici septembra 2011. Nebol to len nedostatok financií, ale predo−
všetkým pracovná vyťaženosť všetkých, ktorí sa zúčastnili na jej postup−
nom „znovuzrodení“. Ďalším krokom po asanácii v roku 2008 bol výber

projektu, podľa ktorého by postavili novú
kaplnku. Obecné zastupiteľstvo vybralo na
svojom zasadnutí dňa 17.10.2008, uz. č.
303/2008, alternatívu č. A1 projektu Marti−
na Petreka z Kočoviec. S jeho realizáciou
sa začalo v lete 2009 a hrubá stavba bola
dokončená v novembri 2009. Realizovali
ju sponzorsky pracovníci fi REX. Škridlu
zakúpila obec a sponzorsky ju pokryl Ja−
roslav Blatnický. V priebehu roka 2010 sa
osadila pôvodná kovaná brána, ktorú
upravil pre montáž Vladimír Sládek a na
strieborno natrel Michal Bánovský, v inte−
riéri pracovníci fi REX vyhotovili oltár, na
ňom kamennú niku pre sochu madony, v
exteriéri postavili chodník a vydláždili ho

kamennou dlažbou, ktorou vyložili aj sokel a podlahu vo vnútri kaplnky a
na strechu pripevnili pôvodný kovový kríž (neznámy autor).

 Nový rok 2011 sa začal úpravou a opravou brány, zásluhou beckov−
ského kováča Petra Raua boli odstránené predchádzajúce farebné vrstvy
a brána získala čierny náter s medenou patinou. V marci sa urobila
fasáda, opäť sponzorsky fi REX. Maliarske úpravy na kaplnke uskutočni−
la mladá beckovská výtvarníčka Iveta Jurčacková, vymaľovala apsidál−
ny oblúk nad oltárom a na čelnej fasáde orámovala portál iluzívnym oste−
ním, čím získal historizujúci rozmer. Začiatkom septembra 2011 osadil
krásnu drevenú dosku na oltár Ľubomír Martiš, stolár, tiež sponzorsky.

 Posledné úpravy v exteriéri vykonali pracovníci prevádzky pokose−
ním trávnika v okolí kaplnky a Anna Kalabová sa postarala o upratanie,
výzdobu a úpravu vnútrajška kaplnky. Pani Kalabovej patrí veľká vďaka
za to, že sa nepretržite od roku 1991 starala o výzdobu a čistotu ešte
pôvodnej kaplnky. Túto úlohu zdedila po svojej tete neb. Margite Ježko−
vej, rod. Kubovicovj (1903−1994). Pred ňou kaplnku udržiavala Štefánia
Klechová, rod. Sabadková (1895−1975). Socha madony je neznámeho
pôvodu. O jej úpravu sa po minulé roky staral Michal Bánovský. Napo−
sledy ju premaľoval minulý rok – dostala šat, v ktorom sa Panna Mária
Lourdská zvyčajne zobrazuje, biele rúcho s modrou stuhou. Detaily tváre
a rúk upravila Iveta Jurčacková 12.9.2011. Súčasťou vnútornej výzdoby
kaplnky sú vyšívané textílie, práca neb. Márie Sedláčkovej a striedajú ich
ďalšie dve súpravy, ktoré vyšívala neb. Helena Kováčová. Kríž je darom
od neznámej osoby a svietniky zakúpila Margita Ježková. Umelé kvety a
vázičky poskytla Jaroslava Bánovská.

Úplne posledná úprava na budove kaplnky sa konala večer pred
vysviackou, v stredu 14.9.2011, keď Vladimír Sládek osadil pred sklobe−
tónový kríž zvonka železný kovaný kríž, vlastné dielo.

 Kaplnka Panny Márie pri brode cez Váh prešla do majetku obce a v
minulosti nebola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Jej vznik súvisel so
skutočným príbehom baróna Ladislava Medňanského, popraveného v
roku 1849. Po dopravení jeho tela z Bratislavy do Beckova milujúca
matka Eleonóra Mednyánszky Richert de Vhir a smútiaca vdova Mária,
rod. Majlátová dali postaviť kaplnku zasvätenú Panne Márii. Obnovená
kaplnka bola slávnostne posvätená na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15. septembra 2011. Slávnostnú posviacku vykonal o 10.hodine
správca Beckovskej farnosti vdp. Cyril Adam za prítomnosti starostu
obce Karola Pavloviča a ďalších predstaviteľov obce a sponzorov. Počas
slávnostného obradu vystúpili aj členovia Beckovského speváckeho zboru
a p.uč. Margita Bubeníková, beckovská kronikárka, prítomných obozná−
mila s históriou vzniku kaplnky. Obrad pokračoval slávnostnou sv.omšou
na počesť Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska.

 Poďakovanie patrí Anne Rehákovej za kvetinovú výzdobu, veriacim
ženám a beckovskej pekárni za koláčiky na občerstvenie a všetkým,
menovaným aj nemenovaným, ktorí svojou „troškou“ prispeli k slávnost−
nému zakončeniu diela.                                       Dana Badžgoňová
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Vianočné piesne
z repertoáru Beckovského

speváckeho zboru

Je ticho vôkol.
Peruťami noc temná ľudstvo prikryla,
tu zrazu žiara nad horami
sa betlemskými zjavila.
Jej svetlo hlása nad svetom:
Boh večný stal sa človekom!
K. Kolman

Na nebi zžiarili sláva a moc,
Spev svätých anjelov oživil noc.
Nadšene plesali, ľuďom zvestovali,
Že Ježiš zostúpil im na pomoc!
Mária Royová

Kým v poli bdeli pastieri
v tme vôkol svojich čried,
tu anjel Pánov zostúpil
a slávu bolo zrieť.
Len nebojte sa – prevraví −
bo padol na nich strach, −
zvesť radostnú vám prinášam
i všetkým v dolinách.
Hľa nemluvniatko nájdete
tam v plienkach povité,
jak leží v biednych jasličkách,
v tom skromnom úkryte.
Buď sláva Bohu na nebi,
nech chvála Bohu znie
a ľuďom dobrej vôle
pokoj, spasenie.
Čuj hlahol zvonov znie,
to zvony vianočné nám zvučia
cestou do neba a hlaholia.
P.Vladimír Betina (túto pieseň bude spie−
vať BSZ na vianočnom koncerte)

Počujete spievať zvony vianočné?
Počujete, ako znejú radostne?
Rozprávajú sväté zvesti dojemné,
že Pán Ježiš narodil sa v Betleme.

Zvesti letia, pieseň stúpa k výšinám,
Veríme, že Ježiš prišiel taktiež k nám.
Spomíname na pastierov pri piesni,
múdrych ľudí, čo Mu dary priniesli.

Uchvátení krásnou piesňou anjelskou,
čo sa chvela nad krajinou betlemskou.
Aj my Bohu zaspievajme z plných síl,
veď aj pre nás Kristus Pán sa narodil.

Halelujah! Radostne zvon zneje,
Halelujah, až sa srdce chveje.
Pieseň mieru hlaholí,
do dedín i do polí.
Počujete spievať zvony vianočné?
J. Procházka (pieseň z doterajšieho re−
pertoáru BSZ)

Pripravila D. Jarábková

Vážená redakcia,
v príspevku Ľ. Paulusa „Iný pohľad“, uverej−

nenom v Beckovských novinách č. 4/2011, priš−
lo k značnej dezinformácii občanov obce vo veci
škôd spôsobených zverou, novým poľovníckym
zákonom, ako aj pohľadom na článok Ing. Mare−
ka Jambora v Beckovských novinách č. 3/2011.
Preto pri všetkej úcte k pánovi Paulusovi, žia−
dam zverejniť túto opravu:

Nový zákon o poľovníctve bol schválený NR
SR pod č. 274/2009 Z.z. dňa 16.6.2009. Na dlho
očakávanom schválení zákona a pri jeho hlaso−
vaní sa zúčastnila značná časť poslancov NR
SR – opravená prvá nesprávna informácia pre
občanov.

Druhá: Ing. Marek Jambor patrí k nastupujú−
cej mladej generácii poľovníkov s citom pre jed−
nanie s verejnosťou a informovaním verejnosti v
médiách. Článok bol kvalitne spracovaný bez
akýchkoľvek zábran a záujmov pre malú skupi−
nu občanov.

Škody, ak nejaké boli, bralo PZ vždy do úva−
hy a vždy sme sa s občanmi dohodli. Pokiaľ sa
občanovi riešenie nepozdávalo, obrátil sa na prí−
slušnú inštitúciu, ktorá vo veci rozhodla.

Blížia sa vianočné sviatky a v súvislosti s týmto
obdobím viacerí občania pre svoju potrebu poráža−
jú, lovia a následne upravujú domáce zvieratá, ako
aj divinu.

Členovia Poľovníckeho združenia Hurban Bec−
kov aj na podnet viacerých občanov zistili, že v
našom  katastri  sa v poslednom čase častejšie
objavujú plastové vrecia s kožami, raticami a vnú−
tornosťami zo zvierat. Tento odpad však patrí do

Zasmejte sa
Policajt kupuje od iného policajta záhradu. Ako si ju tak obzerá, škrabe sa za uchom

a hovorí:
„Nádherná záhrada, len je veľmi veľká.“
„Ale, to sa len tak zdá, sem dáš cibuľu, sem mrkvu, tam sliepky...“
„No, tak dohodnuté!“
Po čase sa opäť stretnú a predávajúci policajt sa pýta: „Tak, ako záhrada?“
„No, perfektné. Cibuľa obrobená, mrkva po pás, iba tie sliepky... alebo som ich dal

veľmi hlboko?“                                                                                                              (inet)

V tomto roku nebola hlásená žiadna škoda na
poľnohospodárskych kultúrach, ani na lesných
kultúrach. Záhumienok prakticky v obci niet. Lúky
a pasienky sa mulčujú, čo vytvára podmienky
pre hmyz, ktorý potom diviačia zver vyrýva, čím
plní úlohu ošetrovateľa. Na jar príde k pobráne−
niu a lúka je v poriadku. Do dnešnej doby (11/
2011) sme v našom revíri registrovali 14 stretov
zveri s motorovým vozidlom, ktoré sme museli
taktiež riešiť v zmysle zákona.

Vždy sme občanom obce ochotní pomôcť pri
rôznych záležitostiach a problémoch. Chceme,
aby bola obec kolektívna, záleží nám na jej pro−
pagácii a sme na ňu patrične hrdí. Sme otvorení
ku každému, koho zaujíma život a dianie v revíri
Beckov.

Pavol Hladký

V mene PZ Hurban Beckov chceme všetkým
občanom našej obce do nastupujúceho obdobia
vianočných sviatkov zaželať veľa zdravia, rodinnej
pohody a veľa úspechov v nastávajúcom, pomer−
ne ťažkom roku 2012.

Miroslav Uherčík, predseda PZ Hurban
a Pavol Hladký, hospodár

Re: Iný pohľad

CHRÁŇME A NEZNEČISŤUJME
kafilérie alebo do dobre vyhĺbenej jamy v pôde, kde
sa po zahrnutí po čase rozloží. Plastové vrecia, v
ktorých sa takýto odpad nachádza do prírody ne−
patria.

V našom katastri máme peknú prírodu, radi sa
tam prechádzame, zberáme dary prírody, športu−
jeme, vykonávame rôznu činnosť,  preto si ju chráň−
me a neznečisťujme odpadom.

Pavol Hladký

Informácia o poskytnutí potravinovej pomoci občanom
Vážení občania, distribúcia potravín do okresu Nové Mesto nad Váhom  je naplánovaná na začia−

tok budúceho roka (január−február), ale momentálne nikto  nevie zaručiť, či sa tento plán zrealizuje,
nakoľko do dnešného dňa neboli zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry vytvorené také
podmienky, ktoré by umožňovali potraviny distribuovať. Nie je v kompetencii Trnavskej arcidiecéznej
charity distribúciu zabezpečiť. Hneď ako budú potraviny pripravené na distribúciu, poskytneme bližšie
informácie. Ďakujeme za pochopenie. TADCH, 8.12.2011

Na dobrú náladu
Nové profesie v rámci EÚ:
manažérka podlahových krytín = upratovačka
referent ekologického hospodárstva obytných budov = smetiar
odborníčka na hygienu jedálenských súprav = umývačka riadu
administrátor neinformačných tokov a rozvodov = údržbár
vstupno−výstupný supervízor = vrátnik
distribútor analógových mailov = poštár
odborný referent pre likvidáciu dlhov = výpalník
rozlúčkový spoločník = vyhadzovač
pomocný asistent pomocného asistenta = “dievča pre všetko”
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6. ročník v streľbe na asfaltové terče a 1. ročník v
streľbe z krátkych guľových zbraní „HOLUB 2011“

Dňa 5.11.2011 sa konal 6. ročník v streľbe na asfaltové
terče a 1. ročník v streľbe z krátkych guľových zbraní „HO−
LUB 2011“, ktorý usporiadal ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE (ďalej
len ŠKP) pri Obvodnom oddelení Policajného zboru v Novom
Meste nad Váhom, strelecký oddiel. V streľbe na asfaltové
terče na prvom mieste skončil Andrej Kvasňovský, na dru−
hom mieste Ing. Marek Jambor a na treťom mieste skončil
Vlastimil Vavruš. V streľbe z krátkych guľových zbraní  na
prvom mieste skončil Ľubomír Radanovič, na druhom Jozef
Ondrášik a na treťom mieste skončil Andrej Kvasňovský. V
mene výboru a členov ŠKP sa  chcem poďakovať za zapoži−
čanie strelnice a spoluprácu PZ Hurban Beckov.

Z ľava do  prava dole – Marek Paár, Jozef Ondrášik,
Vlastimil Vavruš, Ing. Marek Jambor, Andrej Kvasňovský,

Z ľava do prava hore – Matúš Tománek, Jozef Boliešik,
Milan Tománek, Marian Boliešik, Ľubomír Radanovič, Milan
Deak, Jozef Herman, Miroslav Jankech, Mgr. Marek Barta,
Peter Benko, Milan Nožina.   text a foto Ing. Marek Jambor

Milé gazdinky, prichádza čas Vianoc a
s ním i naše pečenie. Okná už máme umy−
té, a preto nás čaká naša priateľka rúra.
Budeme sa pri nej zvŕtať až do Vianoc, a
potom od vyčerpania, ale šťastné, koľko
sme toho stihli napiecť, sadneme si k via−
nočnému stolu. A preto pár receptíkov na
naše pobavenie.

ŠKORICOVÉ VIANOČNÉ KEKSÍKY
Suroviny: 300g múky, 100g cukru, 150g

masla, 1 vajce, 1 lyžica prášku do pečiva,
1 plná lyžička škorice.

Postup: Všetky prísady dáme do mis−
ky, kde ich zamiešame. Miešame asi 5−8
minút, pokiaľ nevznikne cesto. Z množstva
cesta o veľkosti jednej kávovej lyžičky vy−
formujeme okrúhle keksíky (piškótky).
Predhrejeme rúru na 185oC. Na plech ulo−
žíme papier, aby sme predišli pripečeniu
keksíkov. Tie potom poukladáme na plech
a necháme medzi nimi asi 3−4cm medzeru.
Aby sme keksíky trošku skrášlili, môžeme
na ne zatlačiť vidličkou. Keksíky pečieme
asi 10 minút. Počkáme, kým vychladnú a
môže sa maškrtiť!

VIANOČNÉ KROVKY
Suroviny: 3 dl mlieka, 1000g kryštálo−

vého cukru, 1 sladené kondenzované mlie−
ko, 175g stuženého pokrmového tuku, 6
lyžíc sušeného mlieka. Postup: Mlieko, cu−
kor a kondenzované mlieko varíme 1 hodi−
nu. Potom odstavíme, pridáme stužený
pokrmový tuk pokrájaný na malé kúsky a
sušené mlieko. Všetko spolu dôkladne vy−
miešame, masu rozotrieme na vymastený
plech na hrúbku asi 1cm, pokrájame na
štvorčeky, necháme stuhnúť a zabalíme do
papierikov a zavesíme na stromček. Naj−
obľúbenejšia pochúťka našich najmenších.

ORECHOVÉ TYČINKY
Suroviny: 170g orechov, 50g piškótovej

strúhanky, 150g práškového cukru, 1 va−
ječný bielok, lyžica rumu alebo koňaku.

Poleva: 60g bielej čokolády, 10g čoko−
lády na varenie, 20g tuku Cera.

Postup: 150g orechov pomelieme (zvyš−
né orechy necháme na zdobenie) a zmie−
sime so strúhankou, cukrom, bielkom a
rumom alebo koňakom. Na doske posypa−

nej strúhankou masu rozvaľkáme na hrúb−
ku 2 cm, pokrájame na malé tyčinky, ktoré
namáčame v čokoládovej poleve. Získame
ju rozpustením čokolády a tuku vo vodnom
kúpeli. Ozdobíme orechom.

ČOKOLÁDOVÉ PLACKY
Suroviny: 125g masla, 125g cukru, 60g

hnedého trstinového cukru, 1 vajíčko, 170g
čokolády Milka, 290−300g polohrubej múky,
1/2 kávovej lyžičky soli, 1/2 kávovej lyžič−
ky sódy bikarbóny, 1 lyžička vanilínového
cukru.

Postup: Maslo, cukor, vajíčko a vanilí−
nový cukor spolu vymiešame na penu. Pri−
dáme múku so soľou a sódou bikarbónou
a na drobné kúsky posekanú čokoládu.
Môžeme pridať aj orechy alebo kokos. Masu
naberáme kávovou lyžičkou a kladieme
ďalej od seba na plech vystlaný papierom
na pečenie. Pečieme 10 minút pri 185−190
°C. Dobrú chuť a krásne sviatky.

Vianočný stromček už v izbe svieti,
tešia sa dospelí, tešia sa aj deti.
Nech sú tieto sviatky plné radosti,
a navždy Vás obídu všetky starosti.
To Vám všetkým praje Vaša verná čita−

teľka                       Marta Striežencová

Vianočný ��tedrák�
Cesto: 500 g hrubej múky, 3 dcl mlieka, 20 g kvasníc,

120 g masla, 100 g cukru, 3 žĺtka, postrúhaná citrónová
kôra, štipka soli, 1 žĺtok na potieranie, tuk na vymastenie
plechu

Plnka I.: 200 g slivkového lekváru, postrúhaná citrónová
kôra

Plnka II.: 180 g mletých orechov, 30 g strúhanky, 80 g
práškového cukru, 1,5 dl mlieka, 1 vanilkový cukor, postrú−
haná citrónová kôra. Všetky prísady spolu prevaríme.

Plnka III.: 200 g mletého maku, 120 g cukru, 10 g masla,
1,5 dl mlieka, 1 vanilkový cukor, postrúhaná citrónová kôra.
Všetky prísady spolu prevaríme.

Plnka IV.: 300 g prepasírovaného tvarohu, 80 g práško−
vého cukru, 80 g masla, 20 g hrozienok, 2 žĺtky,

sneh z 2 bielkov, 1 vanilkový cukor, postrúhaná citróno−
vá kôra. Všetky prísady iba premiešame.

Postup: Z mlieka, kvasníc a štipky cukru urobíme kvá−
sok. Z múky, kvásku, masla, cukru, 3 žĺtkov, citrónovej kôry
a soli vypracujeme polotuhé cesto, ktoré necháme na tep−
lom mieste vykysnúť. Potom ho rozdelíme na 5 rovnakých
dielov. 4 z nich postupne rozvaľkáme na tenké plátky. Prvý
plát uložíme na vymastený plech (cca 23x38 cm). Povrch
natrieme  slivkovým lekvárom. Prikryjeme ho druhým plátom
cesta. Natrieme naň orechovú plnku. Na ďalší plát rozotrie−
me makovú plnku. Štvrtý plát potrieme plnkou tvarohovou.

 Z posledného cesta pripravíme tenké valčeky a z nich
urobíme na povrchu koláča mriežku. Potrieme ju žĺtkom. Koláč
upečieme v predhriatej rúre.

Dobrú chuť praje RR BN

Vianočné pečenie

Veselé Vianoce a
         �ťastný nový rok 2012

Vážení spoluobčania obce Beckov,
prajeme Vám sviatky plné radosti, lásky, prinášajúce po−

koj  a pohodu, nech na Vás ani tohto roku Ježiško neza−
budne. Aby Vám Nový rok 2012 priniesol 12 mesiacov bez
chorôb, 53 týždňov pohody, 365 dní lásky a 8760 hodín
plných optimizmu, viery, šťastia a úspechov.

Ako po iné roky, tak aj tento rok Vám chcem v mene PZ
– Hurban Beckov poďakovať za pomoc pri ochrane prírody
našej obce, ktorú ste nám počas celého roka prejavovali.
Ďakujeme, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri   zveľaďova−
ní a ochrane prírody v obci Beckov.

PZ − Hurban Beckov, Ing. Marek Jambor

Vianoce
Pod bielou perinou tíško krajina leží.
Po nej splašený zajko beží.
Vtom oblohu preťala hviezda jasná
a odvšadiaľ  zaznela koleda krásna.
Znela tíško, jemne:
,,Narodil sa Kristus Pán, tak sa veseľme.“
V tme zažiaril stromček,
všakovaké farby mal
a Ježiško podeň deťom darčeky dal.
Oslavujme Vianoce, sviatky pokoja a mieru,
nech každý má v srdci dobro a vieru.
Vyžeňme zo srdca nenávisť a zlobu,
oslávme pokojne vianočnú dobu.
Nech stíchnu pušky, nech stíchnu delá
a strieľa len šampanské
a nálada je skvelá.

Pavol Strieženec
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Absolútna majsterka sveta  s beckovskými koreňmi
Výpravy pretekárov z celého sveta sa 26. novembra 2011 zišli v

Španielsku v Santa Susanne na svetovom šampionáte – Majstrovstvách
sveta v kulturistike, fitness a bodyfitness. Zverenkyňa trénera Pavla Ja−
rábka z Fitnesscentra P+D Jarábek Trenčín, úradujúca majsterka Eu−
rópy a bronzová z minuloročných MS, Adela Ondrejovičová sa nomino−
vala na tieto majstrovstvá, aby obhájila bronzovú medailu zo sveta. Na
tomto šampionáte bolo zúčastnených viac než 500  pretekárov a prete−
károk, ktorí reprezentovali 36 štátov. V kategórii bodyfitness junioriek
bola najpočetnejšia
skupina 26−ich súpe−
riek našej Adely.  Bolo
preto potrebné  prebo−
jovať sa do 6−členné−
ho finále, aby mohla
zaútočiť na tie najpo−
prednejšie miesta. V
doobedňajšom semifi−
nále bolo jasne vidieť,
že patrí právom do
prvej šestky. Aj sa tak
stalo. V odpoludňajšom
finále bola dosť natla−
čená konkurencia, v
ktorej pretekárky boli
veľmi vyrovnané. Ade−
la však spomedzi nich
dominovala a vyčnie−
vala najviac, čo sa týka
symetrie, precízne pre−
pracovaného tela a
dokonalej vyrysovanosti. Po niekoľkonásobných vyvolávaniach a porov−
návaniach na pódiu zo strany medzinárodných rozhodcov bolo jasné, že
Adela získa medailu. Tajné očakávania a túžby sa stali zrazu skutočnos−
ťou − Adela získala prvé miesto a stala sa majsterkou sveta! Následne
potom nasledovalo vyhlásenie absolútnej majsterky sveta, kde o tento
titul bojovali  štyri zlaté medailistky z rôznych kategórií.

Adela opäť jednoznačne vyhrala aj absolútnu majsterku sveta. Tým
sa stala najlepšou bodyfitnesskou  planéty. Sme veľmi šťastní, že takúto
svetovú pretekárku sme pripravili v našom malom nenápadnom Fit−
nesscentre P+D Jarábek Trenčín.

V deň, keď dosiahla tento vynikajúci úspech, dovŕšila 21 rokov. Lepší
darček si nevedela predstaviť. Po návrate zo Španielska ju zo srdca
vystískali a blahoželali mamička Jarmila Ondrejovičová, rodáčka z Bec−
kova a osobný tréner Pavol Jarábek.                   Ing. Darina Jarábková

Pravdepodobne ste všetci nevedeli a možno niektorí ani netušili, ale už
pred skoro 20 rokmi sa v Kálnici na svahu Ski centra objavili prvé bicykle. A
neboli to hocijaké, ale horské. Ale čo je horský bicykel, alebo MTB, v anglic−
kom jazyku mountain biking? Boli to bicykle, ktoré svojim vzhľadom pripomí−
nali, že ich využitie má byť na rozdiel od bežných cestných bicyklov nie na
ceste, ale v teréne. Mali širšie a drapľavejšie gumy, kolesá bez blatníkov,
ľahšie prevody na prednej a zadnej, laicky povedané prehadzovačke, ale

hlavne sa začali objavovať
predné odpružené vidlice a
po určitom čase aj rámové
tlmiče, ktoré pomáhali pri
prejazde prírodným terénom
tlmiť jeho nerovnosti. Okrem
jazdy prírodou po poľných
cestách, lúkach, lesoch a
horách sa začalo jazdiť aj
dolu kopcom, a tak vznika−
la história novej disciplíny,
zjazdu na horských bicyk−
loch alebo downhillu. Spo−
čiatku sa jazdilo po tráve
medzi bránkami na dvoch
paralelných dráhach, dvaja

jazdci vedľa seba, dostalo to názov dual slalom. Neskôr sa po niekoľkých
metroch po štarte trate zlúčili do jednej a vznikla disciplína duel slalom, kde
jazdci priamo súperili medzi sebou už iba v jednej dráhe. To už boli úseky
vyjazdené do hliny, začali sa objavovať prvé náznaky klopených zákrut a
prvé terénne prekážky v podobe vlniek s mini skokmi zhotovené z hliny.

V roku 1994−95 sa začali písať naše, ale aj slovenské dejiny MTB, teda
horských bicyklov. Vlado Křížka a Roman Kučerák z Nového Mesta nad
Váhom boli prví priekopníci tohto športu u nás. Treba pripomenúť,  že vtedaj−
ší lyžiari na tráve, ktorí ich zavolali do Ski centra na pohodlnejší vývoz
vlekom ako tlačiť stále do kopca, boli impulzom nato, aby sa títo dvaja páni
objavili v Kálnici s prvými bicyklami. Začali jazdiť dolu kopcom po tráve,
hlavne po pravej strane hlavného vleku, kde aj urobili prvú dualku, ktorá bola
zároveň aj jednou z prvých na Slovensku. Bola to  jazda po tráve medzi
bránkami bez terénnych prekážok,  bolo to niečo nové a progresívne pre
cyklistov. Usporiadali prvé preteky a zakrátko aj Slovenský Pohár v Dual
slalome v 1996 a 97. Pri prvých pretekoch si to rozdal ešte lyžiar na tráve
Tomáš Mimlich s bikerom Marcipánom Papalom, ktorý vtedy tento súboj pre
bikera potupne prehral rozdielom triedy, ale od tejto povestnej jazdy sa u
nás bicykle udomácnili.

V roku 1998−99 sa tu objavili mladí bikeri Jozef Gombala,  Paľo Michálek,
Lukáš Masarik z Nového Mesta nad Váhom a Milan Kozár z Višňového.
Dual−duel slalom prešiel na tú dobu nevídanou prestavbou za využitia ťažkej
techniky, bagra, UNC a Tatrovky sa trať zmenila na 4X, fourcross, čiže
dráhu kde pretekali vedľa seba 4 jazdci súčasne.  Postavila sa aj prvá trať
na zjazd horských bicykloch, teda downhillu. Začínala od štartovacieho blo−
ku pre Super G lyžovania na tráve z hrebeňa zo samého vrchu Ski centra,
smerovala po lúke, neskôr  vchádzala do lesa popri zjazdovke, po niekoľko
sto metrov sa trať križovala so zjazdovkou a vchádzalo sa druhýkrát do
lesíka medzi zjazdovkami, z neho sa vychádzalo za bývalou časomierou s
dojazdom ku bufetu. V tomto období sa dosiahol veľký vzostup kvality pri−
pravenosti, a preto sa tu uspo−
riadalo niekoľko ďalších kôl Slo−
venského pohára, ktoré koru−
novali Majstrovstvá Slovenska.
Preto trať dostala názov DH
Slovenský Pohár.

Po odmlke z roku 2004 sme
v roku 2009 urobili návrat ku
bicyklom. Comeback bol ale vo
forme Bike centra, ktoré je otvo−
rené mimo zimnú sezónu kaž−
dý víkend. Postupom času sa
vybudovalo jedno z najlepších
centier na Slovensku. Momen−
tálne máme niekoľko naj v SR.
Sme najdlhšie otvorené bike
centrum s najväčším počtom
dráh, jedinou osvetlenou dráhou,
s vlastným aj s medzinárodným
seriálom pretekov a najväčšou
bicyklovou akciou, Bikefestom.

Určite nechceme zaspať na vavrínoch a ak už niekto povie, že sme niečo
dokázali, tak ja si myslím opak, že ešte len začíname, predsa musíme robiť
dobrú reklamu a meno obci Kálnica, a tak ako v lyžovaní na tráve musíme
mať iba tie najvyššie ciele. Uká−
zať iným, že sa to dá. No nie
všetko išlo ľahko, určite si via−
cerí miestni vlekári pamätajú rok
2008 a výstavbu trate v lesíku
medzi zjazdovkami, začali sme
hneď po zime, no viac ako pol
roka sme každý víkend  5 až
10 ľudí čistili jednu dráhu od po−
padaných stromov, konárov, krí−
kov, tŕnia, lístia a konca dráhy
stále nikde, mala to byť naša
prvá trať v novodobej ére. Až
tento rok sa dokončila a patrí
medzi najpopulárnejšie, je to prvá
freeridová, teda menej náročná,
hravejšia trať určená pre širšiu
verejnosť. Ešte že sme zažili
veľa úsmevných príhod ako Da−
nielove peklo, keď nemenovaný
brigádnik−vlekár časť trate, kde
má jazdec väčšiu rýchlosť, ukončil len tak skokom... do neznáma medzi
stromy a kríky.

Dúfam, že Vás informácie z histórie bicyklov v Ski centre zaujali. Želám
Vám príjemne prežité chvíle adventného obdobia a šťastný Nový rok!

Mgr. Michal Feník

Horské bicykle v Ski Centre Kálnica nie sú novinkou

Exibičný závod 1996 medzi 1. a 2. kolom
medzinárodných majstrovstiev Európy v lyžo−
vaní na tráve.

Experimentálne jazdenie s lyžiarmi
na tráve. Dual slalom 1994−95.

Testovanie novej trate pod vede−
ním PARTNERS DH klubu, rok 2000.
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Konečne sa mi podarilo nazrieť do Východnej
Afriky. Za 21 dní som s kamarátmi z Trenčína
absolvoval myslím si najväčšie lahôdky tejto časti
Afriky – gorily, Kilimandžáro, safari a ostrov kore−
nia a otrokov – Zanzibar.

Prvá na rane bola miniatúrna krajina Rwanda.
Tá bola v pozornosti svetových médií v 95−tom
roku, kedy si tu genocída Hutuov vyžiadala asi
osemsto tisíc obetí národa Tutsi. Dnes je husto
zaľudnená úrodná a hornatá Rwanda magnetom
pre milovníkov prírody najmä kvôli gorilám hor−
ským. Tých žije v pohorí Virunga na rozhraní
Konga, Ugandy a Rwandy posledných 780 jedin−
cov. Ani jedna ZOO sveta horské gorily nevlast−
ní. Takýto ekoturizmus prináša chudobnej krajine
slušné peniažky, keďže permit na gorily stojí 500
USD a platí na jedno dopoludnie. V 2010 (dočítal
som sa) štatistika zaznamenala slušnú návštev−
nosť zo Slovenska− 57 osôb. Zážitok stretnutia s
našou rodinnou tlupou 11−tich goríl bol naozaj sil−
ný. Ochrana jedného druhu ohrozených goríl za−
chránila aj horský dažďový prales. Okolitý roľníci
dnes nemôžu pokračovať v honbe za pôdou, dre−
vom ani zverou. Každá rodina goríl má neustálu
ochranu ozbrojených rangerov.

Rwanda ma prekvapila aj iným faktom – čisto−
tou. V krajine nie je dovolené používať igelitové
sáčky a tašky. Smetiská nevidieť. Každá piaď
zeme je obrábaná, pôda je nesmierne úrodná
vďaka sopečnému popolu z okolitých vulkánov.
Z ľudí sme všade mali príjemný dojem. Kto by to
do nich pred pár rokmi povedal…

Po prílete do Tanzánie sme pokračovali na
výstup na najvyššiu horu Afriky Kilimandžáro. Aj
túto horu treba mať vopred zarezervovanú a pred−
platenú. Našou výstupovou trasou bola tzv. Ma−
rangu routh. Ide o jedinú trasu zabezpečenú chat−
kami a chatami s limitovanou kapacitou. Výstup
je logisticky vymyslený tak, aby turisti postupne
naberali na aklimatizácii. Strava a ubytko na cha−
tách, servis Afričanov ako za koloniálnych čias.
Žiadne trápenie sa s varičom, hrncami, stanom.
Akurát s rozdielom, že mi bieli si nevyberieme,
takto sa to musí. Na vlastnú päsť sa tu proste
nedá. Kilimandžáro je N.P. (národný park), a tie
musia významne zarábať do štátnej pokladničky.

Napriek cenám, záujem je obrovský. Stretnúť

sa tu dajú všetky vekové kategórie aj národy.
Takýto výstup stojí pre zaujímavosť 1250 USD.

Posledný deň sme vyrážali po polnoci a za
svitania boli na kraji krátera. Veľmi pozvoľné tem−
po, nádych krok, nádych… Posledná hodinka
na vrchol, už na slniečku, bola balzam. Navôkol

sublimujúce ľadovce ako v Antarktíde, šutolina a
more oblakov. Krásna atmosféra desiatok ľudí,
ktorí prekonajú sami seba a vedia sa z toho tešiť.
Výška vrcholu Uhuru peaku je 5895m.

Pre mňa to nebola síce najvyššia hora, zato
s najkratšou aklimatizáciou. Preto obdivujem
všetkých svojich súputníkov bez skúseností s
výškami. Najstarší Tonko Dužek má 69 rokov.
Vystúpili sme šiesti zo siedmych, a to sa vraj
štatisticky hore polovica ľudí nedostane.

Na zostupe je príjemné to, že má vidinu neja−
kej odmeny − dolce vita− sladký život. My sme
sa ponáhľali na Safari, keďže Kili leží neďaleko
najnádhernejších safari−parkov Afriky. Ponuka je
fantastická. Tak sme vyrazili najprv do nám ne−
známeho Tarangire, parku slonov a mega stro−
mov – baobabov. Jediný deň bol tak bohatý na
videné zážitky, že sme si mysleli, že už sa to
nedá ani prekonať. Dá! Nasledovali dva dni v
Serengeti a posledný deň v krátery Ngoron Goro.

Tu nechám rozprávať fotky, ale odporúčam kaž−
dému − raz za život treba Africkú divočinu zažiť.

Dobrý zájazd by mal končiť sladkým životom
pri mori. Zanzibaru sa hovorí aj perla východnej
Afriky. Mne sa najviac páčilo to tradičné rybár−
stvo a plachetnice domorodcov. Na takej sme
boli aj na koralovom šnorchlovaní. Tiež sme boli
s rybármi na kanoe loviť ančovičky a nabudúce
sa určite vypravím na lov mečiara – teda Marlina
tradičným spôsobom.

Niekde v hlavnom meste sa narodil aj Fredy
Mercury a má tam múzeum, ale to majú aj Sob−
rance na Andy Warhola, a tiež som tam nebol.
Zaujímavejší bol Stone Town s mixom rôznych
architektúr a životných štýlov histórie ostrova.

Pri jeden a pol dňovom medzipristátí v Nairobi
v Keni sme spoznali lesk a biedu tejto modernej
metropoly. Editka, Slovenka pracujúca pre hu−
manitárnu organizáciu Človek v ohrození, nám
spríjemnila a obohatila pobyt. Prešli sme krížom
najväčší slam Kibera, kde o.i. existuje vzdeláva−
cie centrum podporované aj Slovenskom. Je veľmi
dôležitý pre tých, ktorí chcú študovať a nemajú

na to v prehustených chatrčiach priestor, elek−
triku, knihy. Spoznali sme moderné centrum a
nočný život, jazero plameniakov a opustili Afriku
snov a skutočností. Verím, že nie posledný krát.

Peter Ondrejovič
http://anakonda.sk/fotogaleria/afrika−2011/

Africké safari a Kilimand�áro

Rwanda – gorila horská

Tanzánia – na vrchole Uhuru peaku

Africké safari Petra „Becka“ Ondrejoviča.

Zanzibar


