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Po�ehnané Vianoce a �ťastný nový rok

Nech sneží do reči
a nech znie Tichá pieseň,
nech sme zas všetci
aspoň chvíľu človečí
a nepoznáme tieseň...

Nech vaše srdcia
naplnia sa medom
a každé slovo
zachutí vám chlebom.
Nech ste zdraví,
šťastní a bez veľkých starostí...

Prajem vám vo sviatky Božie
len dôvody k radosti.

Karol Pavlovič, starosta obce



2 Beckovské noviny číslo 4 − december 2010www.obec−beckov.sk

Uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 26.10.2010:

Uz.č.579./2010 − OZ vzalo na vedomie
kontrolu uznesenia z 20.8.2010 bez pripo−
mienok.

Uz.č.580/2010 − OZ vzalo na vedomie
informáciu o stave prác na projektoch fi−
nancovaných zo štátneho rozpočtu a z EF
bez pripomienok.

Uz.č.581/2010 − OZ vzalo na vedomie
informáciu o príprave VZN o nakladaní s
odpadmi. Súhlasí s návrhom na prideľova−
nie vriec na plastový odpad podľa počtu
členov domácnosti.

Uz.č.582/2010 − OZ vzalo na vedomie
informáciu o príprave VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Uz.č.583/2010 − OZ schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2010 podľa prílohy.

Uz.č.584/2010 − OZ vzalo na vedomie
prípravu rozpočtu obce na rok 2011.

Uz.č.585/2010− OZ schválilo VZN o ur−
čení miest na vylepovanie plagátov k voľ−
bám do orgánov samosprávy obcí v roku
2010 bez pripomienok.

Uz.č.586/2010 − OZ schválilo Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bre−
mena s TVK, a.s. na pozemok parc .č. 707
v k.ú. obce Beckov.

Uz.č.587/2010 − a) OZ vzalo na vedo−
mie žiadosť p. Ing. Mikuláša Kaplavku, by−
tom Zelená 2022/10, Nové Mesto nad Vá−
hom, ohľadne vykonania zmeny v územ−
nom pláne.

b) − OZ súhlasí s perspektívnou zme−
nou ÚPN obce Beckov v lokalite v smere
na Lipky za podmienok, že o ňu požiadajú
viacerí žiadatelia o výstavbu rodinných do−
mov.

Uz.č.588/2010 − OZ schválilo ukonče−
nie nájomnej zmluvy na prenájom nebyto−
vých priestorov − prevádzka kaderníctva −
dohodou s p. Vierou Ševcechovou, bytom
Karpatská 21/368, Nové Mesto nad Váhom,
ku dňu 31.10.20010.

Uz.č.589/2010 − a) OZ vzalo na vedo−
mie žiadosť sl. Júlie Minárikovej, bytom
Beckov č.199, o poskytnutie nebytových
priestorov na prevádzku kaderníctva.

b) OZ schválilo prenájom nebytových
priestorov pre sl. Júliu Minárikovú, bytom
Beckov č.199 na prevádzku kaderníctva
za pôvodných podmienok zmluvy o prená−
jme nebytových priestorov klubu pri parku.

Uz.č.590/2010 − OZ vzalo na vedomie
informáciu o príprave  Komunálnych volieb
2010 bez pripomienok.

Zapísala Anna Benková

Z rokovaní obecného zastupiteľstvaBeckovské Slávnosti už aj v zime
Ubehlo len pár mesiacov a my

vás s radosťou môžeme opäť sr−
dečne pozvať na jednu z najnetra−
dičnejších ľudových zábav na Slo−

vensku. Posledná sobota pred Popolcovou stredou 5. marec
2011 je obdobie, keď v malebnom Beckove všetko ožije smie−
chom, hudbou a rozličnými atrakciami. Beckovské Slávnosti
sa vracajú aj v tieto chladné dni a nič neuberá na ich príťažli−
vosti. Všetci návštevníci, ktorí v tomto čase zavítajú do histó−
riou nasiaknutého kúta Slovenska, budú svedkami jedinečnej
ukážky rekonštrukcie oslobodzovacích bojov a vojenskej tech−
niky z druhej svetovej vojny. Nebude chýbať ani pravá dedin−
ská zabíjačka. Celý Beckov ovládnu vône chutných klobások
a iných obľúbených maškŕt. Aj ten najmlsnejší jazýček bude
uspokojený. Nezabúdame ani na našich najmenších. Pod hra−
dom prebehne fašiangový pochod v kostýmoch od výmyslu
sveta. Skutočnou lahôdkou pre oči mladých i starších bude
tradičné pochovávanie basy. Ľudové veselie okorenené vý−
bornou hudbou nájde svoje pokračovanie v miestnom Kultúr−
nom Dome. Nikto neodíde smutný, alebo nespokojný. Strávte
spolu s nami nezabudnuteľné chvíle v nefalšovanej ľudovej
atmosfére neopakovateľných fašiangov. Viac info na
www.beckovskeslavnosti.sk                          Autor: riso

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch v Beckove
pozývame všetkých občanov na:

II. ročník Vianočného
stolnotenisového turnaja,

ktorý sa uskutoční v utorok 28. decembra 2010 v telocvični
Základnej školy v Beckove. Registrácia prebehne od 9.00
h., turnaj sa začne od 9.30 h.

Súťažiť sa bude v kategóriách: zmiešané družstvo mlad−
ších žiakov – dievčatá a chlapci (6 − 12 rokov), zmiešané
družstvo starší žiaci (13 − 15 rokov), družstvo mužov (16 −
99 rokov), družstvo žien (16 a viac rokov)

Prihlasovať sa môžete už odteraz najneskôr do 17. de−
cembra 2010 na obecnom úrade u p. Martišovej, telefón
7742727, mail: beckov.martisova@mail.t−com.sk.

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
v Beckove pozývame všetkých občanov na:

Silvestrovskú zábavu,
ktorá sa uskutoční v piatok 31.12.2010

v sále kultúrneho domu v Beckove.
Po priaznivých ohlasoch z minulého roka
Vám do tanca i na počúvanie bude hrať

hudobná skupina BONUS.
Vstupné je symbolické: 1 euro

O občerstvenie sa postará firma BEKO Milan Nožina.

MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA V OBCI BECKOV

Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Počet voličov: 1091
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva:

783
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu: 780
Počet zvolených poslancov: 9

Za starostu obce Beckov bol zvolený: Karol PAVLOVIČ č. 5
Počet platných hlasov: 234

Za poslancov boli zvolení: Ernest Benko, 385 hlasov; Ing. Marek Jambor, 349 hlasov;
Ing. Jaroslav Martiš, 294 hlasov; Anna Kabelíková, 293 hlasov; Marián Polák, 268 hlasov;
Mgr. Martina Striežencová, 267 hlasov; Ing. Darina Jarábková, 264 hlasov; Jaroslav
Zbudila, 261 hlasov; Mgr. Romana Muráriková, 238 hlasov.

Niekoľko rokov trvalo, až sa známa ta−
buľa – obraz s veršami Andreja Sládkoviča
o beckovskom hrade opäť dostala na ve−
rejné priestranstvo.

So súhlasom Trenčianskeho múzea v
Trenčíne (pani riaditeľka Katarína Babičo−
vá) a Pamiatkového úradu v Trenčíne ta−
buľu s veršami majstra Sládkoviča osadili
dňa 11. novembra 2010 na fasádu budovy
Trenčianskeho múzea – expozície v Bec−
kove medzi vstupné dvere a okno.

Poďakovanie za uschovanie, zreštau−
rovanie, ale aj osadenie tabule patrí p. Mi−
roslavovi Dvornickému, ktorý ju po kúpe
budovy bývalého hotela, na ktorom bola dlhé
roky osadená, uschoval a napokon posky−
tol obci.

Pripomeňme si text:
Nad Váhom, riekou našej rodiny.

Hrozná sa vypína skala. A na tej skale
zámku rozvaliny. A v rozvalinách po−
vesť zastaralá. Z Beckova, tak ten hrad

volajú. Smutné sa tiene
dolinou túlajú.

Andrej Sládkovič
Poznámka: Záznam p.

M. Viselka, bývalého ta−
jomníka MNV Beckov: „V
roku 1964 bol renovova−
ný bývalý hostinec Kollár
a odovzdaný 31.12.1964
verejnosti.“

Na Reštauráciu pod
hradom osadili tabuľu s
veršami Andreja Sládko−
viča vraj v roku 1967.
Maľba je dielom Anny Lac−
kovej.

Dana Badžgoňová

Sládkovič v múzeu

Veronika Lištiaková, 10 r.
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Vianočné trhy s Mikulá�om
Aj tento rok členovia kultúrnej komisie v spoluprácu so základnou

školou pripravili Vianočné trhy.

Šestnásť stánkov na Trojičnom námestí privítalo v krásnu slnečnú a
mrazivú sobotu 4. decembra 2010 zvedavých návštevníkov a po zotme−
ní aj Mikuláša s anjelom a čertom. Malí sa potešili sladkosťami, veľkí si

nakúpili vianočné drobnosti. Dobre
padlo občerstvenie, tentoraz na za−
hriatie. Sviatočnú náladu pomohli na−
vodiť deti z divadelného krúžku zá−
kladnej školy predstavením „Od On−
dreja do Vianoc“ a vianočné melódie
potešili hostí, aj všetkých, ktorí sa o
toto pekné podujatie zaslúžili.

Za pomoc a spoluprácu ďakuje−
me: Milanovi Hladkému, Radkovi
Hladkému, Petrovi Polonskému, Pav−
lovi Bánovskému, Veronike Martišo−
vej, Petrovi Martišovi, deťom a uči−
teľkám zo základnej školy, pracov−
níkom obecnej prevádzky, aktivač−
ným pracovníkom, všetkým predaj−
com a ostatným, ktorí pomohli pri
organizácii tohto podujatia.

Kultúrna komisia

POZVÁNKA NA KONCERT
Beckovský spevácky zbor pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej pozý−

va všetkých svojich priaznivcov na

VIANOČNÝ KONCERT
do farského kostola v nedeľu 26. decembra 2010 o 15,30 hodine.

Chrámovým priestorom zaznejú vianočné a sakrálne piesne a úpravy
známych vianočných kolied.

Príďte a potešte svoje srdcia krásnymi tónmi na oslavu Vianoc!    (b)

P.f. 2011
Zvítajme sa s Novým rokom
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež a želáme:
Nech je pevné zdravie Vaše,
nech je šťastný nový rok!

Všetkým čitateľom
Beckovských novín želá RR BN

Očami našich detí − reportáže písané našimi žiakmi na strane 6.
Vážení čitatelia Beckovských novín, prinášame Vám poslednú novin−

ku zo školy, a to: 1. miesto – medzinárodná súťaž s názvom Týka sa
to i Teba – získala naša žiačka Michaela Miklášová s básňou na tému
Zelená planéta. A tu je báseň:

Zelená planéta
Na oblohe tiché hviezdy stoja,
vyber si jednu – tá bude tvoja.
Spadne ti rovno do dlane,
bude ti žiariť večne a oddane.
Ako keď koník po lese kluše,
ukryje tajomstvá tvojej duše.
Bude ťa sprevádzať každým dňom,
povedie ťa vodou, vetrom i ohňom.
Bude pri tebe každú chvíľu,
prejde za teba dlhú míľu.
Nájde ťa v každej skrýši,
bude ťa sprevádzať po svojej ríši.
Ukáže ti krásu sveta,
vôňu i pôvab leta.
Ukáže ti chuť vtáčej slobody,
chuť i vôňu sladkej jahody.
Prekonáš každú prekážku,
len si nikdy nepripúšťaj porážku.
Ak sa v boji ZELENÁ PLANÉTA vzdáš,
šťastnú hviezdu už nezbadáš.
Stratí sa z tvojej dlane,
už nebude žiariť večne a oddane.
                         Michaela Miklášová

Maťa
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Milí priatelia,
v tomto adventnom čase, keď sa všetci

pripravujeme k sväteniu radostných sviat−
kov, ktoré nám približujú jedinečnú správu o
tom, čo urobil Pán Boh pre nás, si Vás do−
voľujem pozdraviť Božím slovom, ktoré je
napísané v liste apoštola Pavla Galatským
4, 4 – 5: keď prišla plnosť času, poslal Boh
Syna svojho, narodeného zo ženy, narode−
ného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú
pod zákonom, aby sme prijali synovstvo.
Všimnime si najskôr tieto slová z historické−
ho hľadiska a potom v závere sa zamysli−
me, čo tieto slová znamenajú pre nás dnes.

Všetci dobre vieme, že narodením Ježiša
Krista je čas rozdelený na dve obrovské po−
lovice dejín. Biblia však takéto rozdelenie času
neformuluje. Ale ukazuje na to skutočnosť, že
v nej máme dve zmluvy: Starú zmluvu, ktorá
vedie ku Kristovmu času a Novú zmluvu, ktorá
opisuje Ježišov život a udalosti, ktoré z neho
vyplývali. Apoštol Pavel poukazuje na význam
konkrétneho času v dejinách, v ktorom prišiel
Ježiš Kristus. Používa slovný obrat „plnosť
času“ = stanovený čas, ktorý je v Biblii uve−
dený len na tomto mieste: keď sa však napl−
nil stanovený čas, poslal Boh ... . Tento slov−
ný obrat sa v prvom rade vzťahuje k historic−
kým udalostiam. Čo spôsobilo, že sa onen
zvláštny čas – teda prvé storočie n. l. – stal
tak významným, že prišiel Ježiš Kristus?

1. Na túto otázku existuje mnoho odpo−
vedí. V prvom rade nie je možné predstaviť
si tak rýchle šírenie sa kresťanstva vo svete
pred dobou Alexandra Veľkého a následné−
ho rímskeho impéria. Svet pred Kristom bol
rozdelený na národy a náboženstvá, ktoré
boli od seba oddelené a k sebe nepriateľ−
ské. Toto boli veľké bariéry pre misijnú prá−
cu, ale do Kristovho príchodu boli tieto pre−
kážky strhnuté. Potom misionári evanjelia
našli dvere národov otvorené dokorán, keď
cestovali po svete, aby zvestovali Kristovo
posolstvo.

Aj dedičstvo gréckej a rímskej civilizácie
zohralo dôležitú úlohu. Gréci zanechali sve−
tu svoj jazyk, ktorý bol všeobecne rozšírený
ako jazyk obchodu. Hovorilo sa ním všade,
a preto sa v gréčtine šírila aj kresťanská vie−
ra. Rím spojil svet veľkolepým systémom
ciest. Po nich a po mori prinášali apoštolovia
dobrú správu evanjelia do Malej Ázie, Gréc−
ka a dokonca aj do Ríma.

Rozšírenie kresťanstva bolo pripravova−
né aj rozptýlením Židov po rímskom impériu.
Žida boli všade prítomní so svojimi synagó−
gami, Písmom a monoteistickým (viera v jed−
ného Boha) náboženstvom. Práve v syna−
gógach boli apoštolmi získavaní prví kresťa−
nia (tzv. židokresťania).

V neposlednom rade v tejto historickej prí−
prave na príchod Mesiáša, Ježiša Krista, bol
aj neúspech stagnujúcej filozofie, ktorá ne−
dávala dostatočné odpovede na životne dô−
ležité otázky. Bol to čas výrazného mravné−
ho úpadku a skazenosti. Všetky tieto sku−
točnosti nás vedú k tomu poznaniu, že Kris−
tova doba bola ústrednou dobou dejín a pred−
chádzajúce storočia dejín ľudstva boli len
prípravou na Krista.

2. Hovoriť však o plnosti času len ako o
dejinnej príprave na príchod Ježiša Krista nie
je najdôležitejšie. Udalosti dejín sa pod vládou
zvrchovaného Boha skutočne pripravovali na
príchod Kristov a čas jeho príchodu to bol
naozaj príhodný. Ale čas bol plný i v tom
zmysle, že ho naplnil Pán Boh tým, čo v Je−
žišovi Kristovi vykonal. Potom ono: „plnosť
času“ znamená tiež naplnený čas. Význam

označenia „plnosť času“ znamená, že niečo
pred tým sa končí a niečo nové sa začína.
Toto označenie „plnosť času“ môže nazna−
čovať, že ide o taký čas, ako keď sa niekto
stane dospelým a už rozhoduje sám a neroz−
hodujú za neho rodičia, ale sám preberá zod−
povednosť za seba. Kristovo narodenie je prí−
ležitosťou skoncovať s tým, čo bolo; začať
niečo nové a stať sa novým človekom.

Touto plnosťou apoštol Pavel nemyslí len
čas pred Vianocami naplnený ba až preplne−
ný prípravami a starosťami, aby sme všetko
stihli, ani preplnený kostol (ako si to mnohí
prajú). Táto Božia plnosť času je udalosť „plná
zmyslu“. Je to udalosť, ktorá nám ukáže, ta−
diaľto vedie Božia cesta. Plnosť času je teda
najvyšší čas na záchranu hriešneho človeka
z duchovnej biedy, ktorá ho ničí. Pán Ježiš
Kristus sa narodil v plnosti času, to znamená,
že sa narodil presne vtedy a v tom čase, keď
to bolo nevyhnutne potrebné. Príchodom Pána
Ježiša sa skončil čas nášho otroctva v hrie−
chu a bola nám ponúknutá záchrana.

Aj dnes ešte stále trvá, aj my žijeme v
dosahu onej „plnosti času, keď Boh poslal
Syna, aby nás vykúpil, ... aby sme prijali sy−
novstvo. Aj obyvateľom Beckova bola po−
núknutá „plnosť času“ v minulosti, vtedy, keď
sa sem dostalo vianočné radostné posolstvo
o narodení Spasiteľa. Svedectvom, že ju pri−
jali, sú príbytky Božie, v ktorých sa dodnes
zhromažďuje veriaci ľud k počúvaniu Božie−
ho slova. Táto správa z Božieho sveta je
dôležitá pre celý svet, pre Beckov, pre Teba,
pre mňa, pre nás. Lebo z Božieho sveta pri−
šiel do „nášho“ sveta jednorodený Boží Syn,
narodený zo ženy (nemôže byť chápané ako
zvláštna zmienka o Márii. Pavol chcel zdô−
razniť plnosť vtelenia Božieho Syna) a naro−
dený pod zákonom. Pán Ježiš Kristus vzal
na seba úlohu naplniť zákon za nás a vziať
na seba naše viny. On naplnil zákon celým
svojím životom až po smrť na kríži. Oslobo−
dil nás. Ale nie sme oslobodení len tak, ako
keď máte 18 a môžeme riadiť vozidlo, chodiť
na pivo alebo si podpísať žiacku knižku. Slo−
boda narodeného Mesiáša je dar, ktorý ne−
máme iba pre seba, ale i pre druhých a spo−
lu s druhými. Za túto slobodu z otroctva hrie−
chov, od pohanskej viery a povier, za život
bez strachu z osudovej moci smrti ďakujme
tomu, ktorý prišiel v plnosti času, aby nás
vykúpil, aby sme prijali synovstvo.

Keď budeme na Vianoce spievať: čas ra−
dosti, veselosti, nastal požehnaný... mysli−
me na to, že čas plný radosti a nádeje sa v
živote neopakuje každé storočie. Čas radosti,
veselosti nenastáva samozrejme. Nastal vďa−
ka tomu, že sám Boh naplnil svoje zámery
uprostred našich dejín, ktorých sme aj my
súčasťou.

Nech nás Boh posilní vo viere a zhro−
maždí okolo svojho Syna, ktorého poslal v
plnosti času. Táto udalosť je TAK PLNÁ, že
sa k nej vždy každý rok počas vianočných
sviatkov môžeme vrátiť, a ona nás znovu a
znovu obdaruje niečím plnohodnotným.
Zvláštna radosť z Vianoc, pocit, že život má
cenu, že život je k niečomu – nech to preží−
vame ako rodinné stretnutie alebo pri boho−
službách, odráža práve tú Bohom darovanú
plnohodnotnosť.

V túžobnom očakávaní slávenia radost−
ných, Pánom Bohom naplnených sviatkov a
v prianí, aby aj pre Vás mal Boh pripravenú
plnosť času, aby ste boli vykúpení a raz mohli
prijať synovstvo v Božom kráľovstve

Vaša zborová farárka
Monika Cipciarová

VIANOCE 2010Kedy sú tu Vianoce?
Správa o tom, že sa blížia Vianoce, ma vždy za−

skočí. Samozrejme, viem že kedy sú Vianoce, len sa
mi zdá, že rok od roka začínajú skôr… Tento rok
som to prvýkrát počula niekedy začiatkom septem−
bra, ešte sa nám tuším sušili plavky na sušiaku…

Keď sme boli malí, bol september len a iba začia−
tok školy, október mesiac lesov a úcty k starším,
november bol celý o VOSR a o hrdinskom Soviet−
skom zväze a až december bol vianočný... Na za−
čiatku Mikuláš priniesol vzácne mandarínky a potom
prišli na rad salónky. Náš tato začal vianočný strom−
ček zháňať asi tri dni pred Štedrým večerom, a keď
sme si už mysleli, že tento rok žiadny stromček ne−
bude, ráno 24. decembra boli o našu bránku opreté
až dva... Jeden sme šťastní ozdobili, druhým sme si
zakúrili a vtedy sa Vianoce naozaj začali.

Lenže te−
raz sa blížia
celkom poma−
ly a zdĺhavo –
v priemere asi
tri mesiace...
Už v polovici
októbra po−
zvali v jednej
televíznej re−
klame na Slo−
v e n s k o
chlapca z Af−
riky, aby mu
ukázali, ako
to u nás na
Vianoce chodí
a hneď za ním
začala po−
spevovať via−
nočka aké má
už ružové líč−

ka. Vo veľkých supermarketoch pribudli hneď vedľa
kahancov a dušičkových venčekov čokoládové mi−
kulášske lákadlá (asi preto naša najmenšia ratolesť
trvá na tom, že Mikulášovi nezaspieva „Pred oknom
za oknom stojí Mikuláš“, ale „Išla Marína do cintorí−
na..“). Len počasie sa aj naďalej vzpiera, keď je v
polovici novembra skoro 20 stupňov… A aj ten Mar−
tinov biely kôň to tento rok znovu vzdal. Všetko je to
nejako naopak a pomotané… Na Vianoce by sme sa
mali tešiť, a my sme z trojmesačného predvianočné−
ho zhonu a omieľania o tom, ako sa už blížia, iba
unavení a znechutení. Aj tak je to omieľanie asi nanič,
keď sú ešte posledné hodiny pred Štedrým večerom
obchody plné nakupujúcich, či už je kríza alebo po
kríze.

Tak, ako začať tento rok Vianoce? Vykašlime na
vrtošivé počasie a večne zdochnutého Martinovho
bieleho koňa! Neverme cudzincovi v televíznej rekla−
me, ktorý stojí na zasneženej ulici len v tenkom fut−
balovom drese a zdá sa mu to „bukekela“! A medzi
nami – vianočky nevedia spievať, takže tá z reklamy
je len taký podfuk! Nás nedostanú a tento rok bude−
me mať tie najkrajšie Vianoce!

A aby ste presne vedeli, kedy sú už tu, tak si
spomeňte na škôlkársku básničku:

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k
stolu.Mamka, ocko, detičky, dedkovia a babič−
ky.Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíč−
ka.Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a na−
vždy.

Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj včeličky.Kúsok
lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka.

Veselo je pod stromčekom, všetko sa ligocezasa
prišli, zasa sú tu, naše milé Vianoce!!!

Tak šťastné a veselé...                              (LM)

Lukáš Polonský



List Beckovčanom
Povedal mi Anjel z neba,
že aj Beckovanom písať treba:

Prajem vám vždy – v každej chvíli
Mnoho zdravia, mnoho sily!
Nech Vám dá Boh dobrý z neba
toho, čo Vám je najviac treba:

Zdravie, pokoj, k práci silu,
by ste šťastne došli k cieľu!

K tomu svoje požehnanie,
V dobrom stále zotrvanie,
v dobrých skutkoch vytrvanie.

Aby sme sa radi mali,
navzájom si pomáhali!
Aby naše spolužitie
bolo krásne, milé žitie!

Potom budú aj v Beckove
Vianoce krásne – blažené.
A keď Nový rok zas príde –
v Beckove žiť radosť bude!

Blažené Vianoce,
Šťastný Nový rok!
Sr. M. Cecília Kosecová
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Príde Kristus Spasiteľ náš, cestu mu pripravme, príde drahý náš
Mesiáš, hospodu mu spravme. Príde, príde náš Spasiteľ, všetci zaple−
sajme, príde, príde Vykupiteľ, chválu Bohu vzdajme!

Bratia a sestry, dňa 28. novembra 2010 slávime prvú adventnú nedeľu a
ňou začíname aj nový liturgický rok. Už úvodný verš piesne, ale aj iné
piesne v našom Jednotnom katolíckom spevníku z tohto obdobia nás nielen
naladzujú, ale aj odhaľujú nesmierne čaro adventu. Jeho symbolom je zele−
ný adventný veniec so štyrmi sviecami, čo znázorňuje štyri adventné týždne.
Tie sa postupne každú nedeľu zapaľujú. Pri bohoslužbách tohto obdobia sa
používa liturgická farba fialová, čo má tiež hlboký význam.

Advent je pripomienkou na dlhú dobu čakania príchodu Vykupiteľa, ktoré−
ho po páde prvých ľudí do hriechu už v raji Boh prisľúbil. V ňom sa uskutoč−
nil prvý historický príchod Vykupiteľa. Cirkev nám liturgickými textami hovorí,
ako Boh cez prorokov pripravoval starozákonný ľud, aby túžobne očakával
Vykupiteľa. Odhaľuje nám tiež tajomstvo, ako ho Panna Mária po zvestovaní
archanjela Gabriela v nevýslovnej láske nosila pod srdcom a napokon ako
prorok Ján Krstiteľ na neho poukázal slovami: „Hľa, už je tu.“

Advent má aj inú formu. Je prípravou na slávnosť narodenia Vykupiteľa.
My dnes teda začíname nový Advent, ktorý je náš a je pre nás. Ako ho
máme prežívať a čo máme robiť?

Cirkev nás vyzýva zamyslieť sa nad sebou, zmeniť alebo niečo vylepšiť vo
svojom živote. Slovami proroka Jána Krstiteľa aj nám hovorí: „Pripravte cestu
Pánovi.“ A ešte výrečnejšie nás vyzýva slovami samého Vykupiteľa, ktoré
sme si vypočuli v dnešnom Evanjeliu. „Bdejte teda, lebo neviete v ktorý deň
príde váš Pán.“ Tieto slová sú ilustrované ešte aj prirovnaniami, ktoré sú
aktuálne a sú vážnym upozornením, aby sme boli pripravení aj na jeho druhý
príchod. Snáď by niekto mohol namietať, že On už prišiel a žije vo svojej
Cirkvi, čo je pravdou. Je prítomný v Eucharistii a prihovára sa nám cez slová
Evanjelia. Avšak podľa jeho slov, On ešte raz príde, a to vo svojej sláve v
závere svetových dejín. Medzi tým sa uskutočňuje ešte jeho príchod do nášho
každodenného života. Sv. Augustín hovoril: „Bojím sa, ak Pán bude prechá−
dzať okolo dverí môjho srdca, že mu ich v tej chvíli neotvorím. Čo ak nebudem
počuť opäť jeho klopanie. Alebo, čo ak Pán už vôbec nepôjde okolo mňa?“
Hľa, aké je dôležité odhaliť čas Pánovho navštívenia v našom živote. Ježišova
výzva: „Bedliť a byť pripravený“ je vážna a aktuálna. Z podobenstva ním
uvedeného do domu vniká zlodej vtedy, keď hospodár nebdie, ale spí. Autori
hesychastického smeru východnej spirituality vysvetľovali tento text, že hos−
podárov dom je ľudské srdce. Ono je raj, ktorý Boh stvoril, aby tam bol človek
šťastný. Lebo tam sú ukryté poklady milosti, tam klíčia a rastú všetky krásne
myšlienky a túžby. Ale stačí maličká nepozornosť a do srdca preniknú zlé
náklonnosti, nezriadené vášne a zmätok. Potom sa raj šťastia zmení na pole
bolesti. Hovorí sa, že bedlivosť je matkou modlitby.

Bratia a sestry, sv. Pavol apoštol aj nám dnes pripomína: „Nadišla hodi−
na, aby sme sa prebudili zo sna, veď teraz je nám spása bližšia.“ Adventná
doba je pre nás naozaj novou ponukou duchovne sa obnoviť. Využime tento
posvätný čas, túto šancu nám Pánom darovanú. Podľa slov dnešnej modlit−
by kráčajme v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode
postavil po svojej pravici a voviedol do svojho nebeského kráľovstva. Amen.

Mgr. Cyril Adam, administrátor farnosti

Advent 2010 Láskyplné Vianoce!
Keď silný víchor utíchol, mohli malé nezbedné operence vzlietnuť na

stuhnuté konáre jabloní a vyďobávať sladkú dreň z jonatánok. V povetrí
stále cítiť šepot posledných ojedinelých samotárov. Zriedka vidno ľud−
ským okom šikovnú veveričku – ryšavku či plaché srnky. V obore je aj
tak čulo. Početné sýkorky a drozdy, usilovný ďateľ, škriekajúca žlna...
Košatý orech nemal tento rok čo ponúknuť ani zvieratám, ani ľuďom.
Chýba letná vôňa Beckova, pôvabné slnečné ruže, pocit z čerstvo sko−
senej chladivej trávy... chýba tisíc ďalších drobností. Veď zase nebadane
vkĺznu do nášho života a sprítomnia sa v našich dušiach.

Nevieme sa dočkať čo−
raz viac očakávaného od−
počinku a lákavého nične−
robenia. Počas vianočných
sviatkov upokojíme myseľ,
uvoľníme telo, a predsa ro−
zochvejeme teplé srdce. Tak
je to v poriadku. To preto,
lebo začneme spomínať na
tucet uplynulých mesiacov,
čo nám priniesli a čo nám
vzali. Kiežby boli minulé i na−
sledujúce roky iba prínosné,
štedré a spravodlivé. Már−
ne by sme tu hľadali výstiž−
nú odpoveď na nestrannosť,
ktorá už nepodnecuje ďal−
šie otázky. Idealista žije vo
svojom sne, ktorú považuje
za objektívnu skutočnosť a
realista kriticky prehodnocu−
je stav situácie a zvažuje
súhrn potenciálnych alterna−
tív. Ani v jednom, ani v dru−
hom nemožno poprieť sna−

hu o dobro a spokojnosť. Ľahšie sa však stotožníme s tým, že aj napriek
priam neznesiteľným životným udalostiam sme duševne zrelší a skúse−
nejší – to netreba ľutovať nikdy. A život nás občas dokáže tak vyburco−
vať, že prekračujeme hranice svojich vlastných síl a možností. Zdravie je
tou najdôležitejšou hodnotou, na ktorú nehodno zabúdať. Veď chorý v
nemocnici si želá iba jediné... Pýtame sa, čo sme ochotní oželieť, čo
dokážeme nepotrebovať? Vplyvom uponáhľaného času a bezbrehého
konzumného spôsobu života sa oslabuje až stráca závažnosť hodnoto−
vých kategórií. Omámení vidinou hmotného sa nám necnie za duchov−
ným. Vážme si teda to, čo máme. Vytúžený pokoj a následná radosť z
odpočinku počas vianočných hrejivých sviatkov nenechá snáď nikoho
chladným. Vyčerpávajúca únava a nepretržitý pracovný režim dňa spo−
maľujú naše vnímanie a hoci prichádzajú aj starosti s prípravou počas
Vianoc, robíme to pre naše deti a ich spontánne úprimné potešenie. Iste
si doprajeme príjemné prechádzky a guľovačku, nezabudnuteľné a doko−
nalé televízne rozprávky, ktoré nepoznajú vek, či neskutočne vynikajúce
medovníky, medové oblátky a ostatné dobroty. Ostáva na zamyslenie,
prečo prejav úcty v rovine medziľudských vzťahov jestvuje iba cez toto
obdobie, prečo nezotrváva na svojom mieste i naďalej. Spoločnosť si je
vtedy akási bližšia a prirodzene k sebe nachádza cestu porozumenia.
Kvôli zrýchlenému spôsobu života si často nevšímame obyčajnú ľudskú
slušnosť a prežívanie citového vzťahu k ostatnému svetu.

Nech pocit kúzelnej sýtosti nie je iba v pomastených bruškách. Nech
dokorán roztvorené srdcia nežne dotvárajú neopakovateľnú atmosféru
nádherných sviatočných dní. Láskyplné Vianoce!

PhDr. Lenka Mandelíková

Pozorní a v�ímaví okoloidúci
Bolo krásne nedeľné ráno a nebyť pani Márie Pavlovičovej, manželky

p. starostu, všetko mohlo byť iné.
V kostole nás ihneď upozornila na únik plynu pri hodinách. Zacítila ho

pri prechode okolo nášho plo−
tu. Pohotovostná služba bola
u nás o pár minút od nahlá−
senia a poruchu odstránila.

Chceme sa pani Pavlovi−
čovej aj touto cestou poďa−
kovať. Takýchto ohľaduplných
ľudí by malo byť v našej obci
viac. Takých, ktorí hľadia na
bezpečnosť iných.

M. Madajová s rodinou

R.M.
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Vlakom do múzeí a galérií
Je názov akcie, ktorú každoročne organizujú slovenské

železnice pre žiakov základných škôl a stredoškolákov. Pri
tejto akcii ponúkajú za veľmi výhodnú cenu prístup do múzeí
i galérií na Slovensku.

Naša cesta do Bratislavy stála 1,50  tam a späť. A kedy
a kde sme boli?

Keby ste prišli 20.októbra 2010 na železničnú stanicu v
Novom Meste nad Váhom, neverili by ste vlastným očiam.
Už od pol ôsmej tam stáli žiaci ZŠ Beckov aj so svojimi
vyučujúcimi. A čože sa dialo? Išli sme na exkurziu do Brati−
slavy. Celý druhý stupeň – 5.,6., 7.,8.,9. ročník.

V Bratislave sme sa rozdelili na dve skupiny. Mladší žiaci
išli do Prírodovedného múzea SNM. Tam mali objednanú
vzdelávaciu hodinu o tom, ako sa vyvíjala naša Zem od
začiatku jej existencie. A naša druhá skupina sa išla pozrieť
na unikátnu výstavu "Ars liturgika“ . Táto výstava bola vnútri
Bratislavského hradu. Bola to výstava liturgických predme−
tov, ktoré sa používajú u katolíkov, evanjelikov, grékokatolí−
kov. Táto výstava už bola aj v Londýne a aj v Paríži. A teraz
je prvýkrát na Slovensku.

Po tejto výstave nasledovala návšteva NR SR, našej
zákonodarnej ustanovizne. Tak na túto návštevu sme boli
nadupaní vedomosťami z občianskej výchovy, takže čokoľ−
vek sa nás tam opýtali, na všetko sme vedeli odpovedať.
Zaujímavý bol príchod do vnútra, kde nás kontrolovali, ako−
by sme boli tí najväčší teroristi na svete. Jeden z našich
žiakov mal zabudnutý šraubovák v ruksaku a bola z toho
menšia pohroma. Pani učiteľky vtipne poznamenali, aby sme
teda povyťahovali všetky zbrane, čo nás stálo menšie vrča−
nie ochranky. Ale inak bolo všetko v pohode. Dostali sme
svojho sprievodcu, ktorý bol veľmi milý a vedel nám odpove−
dať na všetky naše otázky. Keďže v ten deň prebiehalo
zasadnutie NR SR, mohli sme to vidieť na vlastné oči. Aj
sme videli "obrovský záujem“ našich politikov o naše Slo−
vensko. Keďže sme sedeli na balkóne, mali sme ich ako na
dlani. Jedni tam čítali noviny, iní boli na facebooku. Iba niek−
torí vedeli, o čom sa práve diskutuje. Všetko sme si odfotili a
zdokumentovali. Pri našom odchode sme stretli známeho
politika p. Bélu Bugára, ktorý sa s nami aj odfotil. Zažartoval
s nami a poprial nám všetko dobré v živote.

Za to, že sme boli takí vynikajúci v NR SR a všetko sme
vedeli, dostali sme dvojhodinovú prestávku na obed (inak
takúto istú prestávku na obed dostali aj poslanci NR SR).

No a potom sme nastúpili o 16,15 hod. do vlaku a išlo sa
domov, kde nás už v Novom Meste čakali naši rodičia, aby
svoje najdrahšie poklady mohli odviezť domov.

Na záver tohto článku by sme sa chceli poďakovať všetkým
našim vyučujúcim, ktorí sa podujali zorganizovať pre nás
takúto exkurziu a ktorí sa nebáli ísť s nami v takomto veľkom
počte do Bratislavy. Takže vďaka patrí: p. riaditeľke A. Ilav−
skej, p. zástupkyni M. Miklánkovej, p. učiteľovi R. Kazdovi a
p. učiteľkám Z. Dunajčíkovej, L. Školníkovej, D. Matušovičo−
vej, M. Striežencovej.

Táto exkurzia bola vynikajúca, dozvedeli sme sa veľa
nových vecí a opäť máme nové zážitky, na ktoré môžeme
spomínať.

Kristínka Krchnavá, Natálka Nožinová,
Dominika Dedíková, Janka Pavlovičová

Dňa 14.10.2010 sme sa florbalisti zo ZŠ
J.M. Hurbana v Beckove zúčastnili florba−
lového turnaja v Novom Meste nad Váhom.
Okrem nás tam prišlo ďalších 5 mužstiev.
Po rozcvičke, ktorá je povinná na každom
turnaji, sa mohli začať zápasy. Boli veľmi
náročné, ale my sme si stále verili. Hneď v
prvom zápase proti Čachticiam sme zbab−
rali prvý polčas. A to vďaka nášmu nevý−
raznému výkonu. Druhý polčas sme však
začali s nasadením a Čachtice sme dostali
pod tlak. Obrátili sme skóre a nakoniec sme
vyhrali 5:2.

V druhom zápase sme nastúpili proti
našim odvekým rivalom – ZŠ Odborárska
Nové Mesto nad Váhom. Tento zápas bol
veľmi náročný. Prvý polčas sa neskončil
pre nás dobre, prehrávali sme o gól. Druhý
polčas sme chceli odvrátiť prehru, ale ne−
podarilo sa nám to. Naše predstavy načal
Martin Mikulička, ktorý strelil veľmi dobrý

gól, avšak v poslednej minúte zápasu sme
dostali veľmi nešťastný gól, ktorý padol po
strele, ktorá bola tečovaná naším hráčom
do našej brány. Zápas sme prehrali 2:1. Po
krátkom oddychu sme nastúpili proti Bzin−
ciam. Hneď na začiatku sme začali vyvíjať
nátlaky, ale potom sme rýchlo vypustili zá−
pas. Po inkasovaní gólu sme prestali hrať a
dostali sme ďalších 6 gólov. Tento neúspeš−
ný zápas skončil pre nás 7: 2. Po tomto
nevydarenom zápase sme mali dlhú a ťaž−
kú prestávku, kde nás trénerka právom
zhúkala. Sadli sme si teda a zmenili celú
taktiku hry. Všetci sme si vstúpili do sve−
domia a v ďalších dvoch zápasoch sme
hrali svoju hru. Zápasy sme opäť vyhrali
4:2 a 8:2. Na tomto turnaji nám tesne unikol
postup, ale boli sme spokojní aj s tretím
miestom. Veď vo februári im ukážeme, akí
sme my hrdinovia!!!!!!!!!!!

Pre BN Tomáš Hazda, Maroš Kanáloš

Bolo zamračené ráno 23.10.2010. Toto
ráno neveštilo nič dobré a my sme si to
hovorili pred školou, keď sme čakali na prí−
chod auta, ktoré nás odvezie na Lúku. Tam
sa totiž konala súťaž mladých hasičov –
jesenná časť.

Auto prišlo a my sme teda vyrazili za
našou výhrou. To bolo tajné želanie
všetkých nás, ktorí sme išli súťažiť. Na ih−
risku v Lúke stáli na stole krásne zlaté po−
háre a my sme iba dúfali, že aspoň jeden
by mohol aj nám patriť. Ale to už prišli s
pokynmi k súťaži. Súťaž sa rozdelila na
mladších a starších. Nás dali medzi star−
ších. V našej kategórii bolo 6 mužstiev a
súťaž sa začala. Prvá disciplína bola štafe−
ta na 400 metrov. Tu sme si boli istí, preto−
že už pri našich nácvikoch sme dosahovali
výborné časy. Lenže oni nás trolinku pre−
kvapili, pretože štafeta bola iná od našich
nácvikov, taká dramatickejšie, ale zvládli sme
ju vo veľmi dobrom čase. Potom sme sa
odobrali k druhej disciplíne a tou bolo určo−
vanie dopravných značiek. Ako správni bu−
dúci vodiči sme ich ovládali. A tak sme sa
presunuli k určovaniu vecných prostriedkov.
Vďaka dlhej príprave sme dopadli dobre. A
prišlo viazanie uzlov. To sme pochybili. Tu
sme si však povedali, že jeden pád z koňa
nám nemôže ublížiť. Musíme zabudnúť na
neúspech a ísť ďalej. Nasledoval hod gra−

nátom, ktorý sme zvládli bez problémov.
Ako správni hasiči by sme mali ovládať

aj prvú pomoc. Pri tejto disciplíne sme sa
zapotili, ale nakoniec dopadlo všetko v náš
prospech. Raneného sme stabilizovali, ošet−
rili a privolali pomoc. Neumrel nám pod ru−
kami, a to bolo to najhlavnejšie. Uvedomili
sme si, že pri takýchto vážnych chvíľach
treba zobrať rozum do hrsti a konať čo
najrýchlejšie a najrozumnejšie. Posledná
disciplína bola streľba zo vzduchovky. Aj
vďaka rozhodcovi, ktorý sa poplietol, sme
boli v streľbe najlepší. Konečné rozhodnu−
tie rozhodcu nám neublížilo, ale pomohlo. A
nasledoval zaslúžený odpočinok na obe−
de, kde sme už netrpezlivo čakali, ako sme
dopadli. Vedeli sme, že by sme sa mohli
postaviť na stupeň víťazov, ale aj tak to v
nás šilo. Dúfali sme a čakali.

Najprv vyhlasovali súťaž mladších a po−
tom nás. Keď vyhlásili, že Beckov skončil
na treťom mieste, vypukla v našom muž−
stve obrovská radosť. Opäť sme to doká−
zali. Odchádzali sme s dobrým pocitom za−
slúženého víťazstva.

A toto sú ľudia, ktorí dali celé svoje srd−
ce do tejto súťaže: Patrik Šimko, Marek Ja−
roščiak, Pavol Strieženec ml., Peter Šimko,
Tomáš Čikel.

Pre BN reportáž pripravili:
Pavol Strieženec ml., Tomáš Čikel

FLORBAL − a opäť tretie miesto...

Súťa� Plameň

Bol 27. október 2010. Niektorí by si po−
vedali, že deň ako iný, ale nie u nás v ško−
le. Ráno sme prišli do školy a začali sme
sa učiť. Nebolo to ale riadne učenie. Prvé
dve hodiny sme mali učenie o financiách.
Tu sme sa učili, ako predchádzať hazard−
ným hrám, podvodom a mali sme ukážku
praktických financií.

Tretia hodina bola rozprávková. Na túto
hodinu zorganizoval divadelný krúžok imat−
rikulovanie prvákov. Divadelníci boli oble−
čení do masiek rozprávkových postavičiek,
pri každej postavičke museli prváčikovia
splniť úlohu, aby postúpili na ceste a mohli
byť pasovaní za riadnych prvákov našej
školy. Najväčšia zábava bola pri jogurto−
vom zastavení, keď p.uč. Úradníčkovú kŕ−
mili so zaviazanými očami jogurtom. Po−
stupne všetci splnili úlohy, za ktoré dostali

sladký medovník od dobrej ježibaby. Po−
tom boli pasovaní za oficiálnych žiakov na−
šej školy. A prišli ďalšie tri hodiny, kde sme
dobýjali pevnosť našej školskej knižnice. Na
tých najlepších čakal rozprávkový poklad,
ktorým boli knihy. Tieto knihy dostal každý
člen víťazného mužstva. Spomenieme
niektoré súťaže, ktoré sme museli absolvo−
vať, napr. zatĺknutie klinca do dreva, hľada−
nie kľúčika pod pohárikmi, rôzne hádanky,
atď. Súťaž nakoniec vyhrali − za prvý stu−
peň 2. ročník a za druhý stupeň 8.ročník.

Tento deň sa nám veľmi vydaril, bolo
krásne počasie, a keď sme behali s našimi
triednymi učiteľkami po Beckove, ľudia len
nechápavo krútili hlavou, že čo sa to deje.
Takýchto dní by mohlo byť viacej, aspoň
by sme sa zabavili.

žiaci 8. ročníka

Dni �kolských kni�níc
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Spoločenská kronika
(október – december 2010)

NARODILI SA
2.10.2010 – Nela Čikelová
NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
23.10.2010 – Ing. Martin Šimko a Ing. Katarína Ondrčková
BLAHOŽELÁME
50 r. − Ivan Holota; Karol Medňanský; Ľubica Barincová;

Oľga Uherčíková; Emília Mahríková;
Eva Mináriková; Eva Zemanovičová;

55 r. − František Kužma; Peter Hladký; Eva Škarková;
Mária Nerádová; Daniela Dobrovodská;

60 r. − Ľuboslav Vaculík; Marta Gonová; Margita Hubinová;
Eva Budíková; Anna Kobidová; Mária Štefániková;

65 r. − Marián Sládek; Libuša Zorničková;
Darina Babulicová;

70 r. − Mária Hajdúšková;
75 r. − Oľga Pišojová; Anna Juríková; Anna Šutovská;

Veronika Hlávková;
80 r. − Jozef Ševčík;
85 r. − Anton Straka;
ROZLÚČILI SME SA
Pavol Čikel, Štefan Kollár

BLAHOŽELANIE
Dňa 15. októbra 2010  oslávil krásne  život−
né  jubileum 60 rokov bývalý aktívny hráč,
obetavý funkcionár a tréner mládežníckych
družstiev futbalového oddielu Slovan Beckov
Ľuboslav VACULÍK.
Čože je to šesťdesiatka, aká je to výši−
na? Z nej sa len kus kraja vidí, výstup
iba začína. Na smútok a na únavu nie
je vážna príčina.

Do ďalších rokov veľa šťastných krokov, zdravia, lásky, šťas−
tia a spokojnosti praje výbor a členovia OŠK Slovan Bec−
kov. „SI ZLATÝ, ĎAKUJEME.“

BLAHOŽELANIE K NARODENINÁM
Ľudmila DUNAJČÍKOVÁ
Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok...
Už osemdesiat ich prežila naša milá jubilantka pani Ľudmila
Dunajčíková. Čas zlatým písmom vpísal krásne dni života,
namaľoval vrásky. Tak ukladal nenávratne chvíle šťastné i
tie všedné... Život plynul v dobrom i zlom, v láske, bolesti,
priniesol pot i slzy, chvíle šťastia i radosti. Hoc oslavovať s
Vami nemôžeme, posielame aspoň slová gratulácií k Vášmu
krásnemu jubileu:
Milá pani Dunajčíková, nech Vám jeseň života dožičí
ešte veľa zdravia, šťastia, krásnych, pokojných a slneč−
ných dní do ďalších rokov života.

To Vám prajú Ľuboš a Soňa Paulusovci,
rodina Šuleková a obyvatelia Beckova

Každý, kto má doma zvieracieho maz−
náčika, vie čo to znamená, keď o neho
náhle príde. Toto leto sa nám nešťastne
stratila naša Žofka – suchozemská koryt−
načka, ktorá je členom našej domácnosti
už takmer 30 rokov! Aj keď sa môže zdať,
že s korytnačkou si nemožno vypestovať
priveľmi “blízky vzťah”, bolo nám to všetkým
veľmi ľúto, hľadali sme ju všade a dlho. Nádej
vraj zomiera posledná, ale predsa zomiera.
Keď už sme nedúfali, prišla k nám pani Iva−
na Králiková a priniesla nám našu Žofku!
Znie to ako zázrak, ale asi sa už nasýtila
slobody a rozhodla sa k nám vrátiť. Na svojej
takmer trojmesačnej púti prešla z našej zá−
hrady na Trenčianskej ulici cez kopec až
do Matiášky. Tam sa v jedno augustové
popoludnie bicykloval syn pani Králikovej,
keď oproti nemu šla po ceste “hruda blata”.

Priniesol ju domov, spolu s mamou ju umyli
a až vtedy videli že je to korytnačka. Naj−
skôr si pani Králiková myslela, že by mohla
patriť Monike Striežencovej (poštárke) a
hneď jej zatelefonovala. Tá však svoju mala
doma, ale vedela, že naša sa pred časom
vybrala na potulky a že by to mola byť ona.
Naša Žofka teda svoj výlet zakončila šťast−
ne a myslím, že aj ona sama sa svojmu
návratu domov teší. Chceli by sme tým−
to naozaj úprimne poďakovať najmä pani
Králikovej a jej synovi, tiež Monike Strie−
žencovej, a aj všetkým, ktorí ste prejavili
snahu pomôcť nám našu tuláčku nájsť.
Veľmi si toho vážime, je naozaj príjemné
vedieť, že ešte stále sú medzi nami dobrí
ľudia, ochotní nezištne pomôcť. Ďakujeme
a prajeme krásne sviatky.

Rodina Fabušová spolu so Žofkou

Ďakujeme dobrým ľuďom

Škoda, že ten, ktorému sú určené tie−
to riadky, ich už nebude čítať. Písal ich
môj syn ako slohovú prácu na tému
„Sused“ alebo „Ja“.

MÔJ SUSED
Túto tému som si vybral preto, lebo sa

mi zdalo zaujímavejšie opísať môjho suse−
da ako seba.

Väčšina obyvateľov našej dediny má hneď
niekoľko susedov, ako i ja. No ten, ktorého
som sa rozhodol opísať, toho som mal naj−
radšej. Žil sám so svojim bratom, s ktorým
mali celkom veľké hospodárstvo. Na ich dvore
nesmeli chýbať sliepky, kačice, husi, holuby,
prasiatka, dvaja a neskôr jeden kôň a štyria
psy, ktorí túto farmu strážili. Za ich domom,
samozrejme, nesmela chýbať roľa – a nielen
jedna, na ktorej všetko pre svoju i pre far−
mársku potrebu dopestovali. A dokonca s tými
plodinami sused zásoboval všetkých naoko−
lo a vždy bolo počuť tú istú vetu: „Na, tu máš,
u nás to aj tak nikto nechce jesť!“

Tento sused sa od ostatných líšil, bol
ochotný vždy pomôcť, najmä vtedy, keď
bolo najhoršie. Mal som s ním veľa zážit−
kov, no ani jeden nebol zlý. Spomínam na
jeho veselú povahu, príhody, ktoré rozprá−
val. Niektoré smutné, ale väčšinou veselé,
na ktorých som sa z chuti zasmial. Spomí−
nam dodnes i na rady, z ktorých bolo cítiť
životnú múdrosť a skúsenosť. Bolo by ešte
o čom písať!

No 11. septembra sa stalo to, čo nikto
nečakal. Vedeli sme, že je chorý a leží, ale
ja som veril, že ho zbadám na dvore či v
záhrade... No nestalo sa, prehral boj s cho−
robou.

Na jeho pohreb prišlo veľa ľudí z dediny
i okolia. Bolo vidno, že to bol dobrý človek
a na tých sa nezabúda... November je
mesiac, v ktorom spomíname. Spomínal
som i ja, keď som kráčal v sviatočný večer
zapáliť sviečku a položiť kvet na hroby
mojich predkov. No neobišiel som ani su−
seda.                       Martin Polonský

Spomienka na Jána Hladkého

Vianoce v našej obci začínajú pracovníci
prevádzky. Koncom novembra postavia
krásny Vianočný stromček na Trojičné ná−
mestie. Tento rok ho darovala p. Ivana Wil−
fertová − ďakujeme. Druhým krokom k Via−
nociam je príchod Mikuláša a vianočné trhy,
ktoré boli v tomto roku 4. decembra 2010.
Spýtali sme sa v dvoch beckovských rodi−
nách na vianočné zvyky. Pani Anna Čaňo−
vá je krajčírka, u ktorej šijú, aj keď nie zrov−
na Mikuláš, Anjel a Čert, ale mnohé naše
rozprávkové postavičky a, samozrejme,
menej rozprávkoví Beckovčania:

Aké sú Vianoce u Čaňovcov?
Tradičné, starosvetské. Dodržujeme všet−

ky zvyky, oblátka, med, kapor, kapustnica,
modlitba, polnočná. Na Štedrý deň a Starý
rok ideme na cintorín zapáliť sviečku, aj do
kostola ideme. Od detstva sa u nás chodie−
valo na cintorín. Pozorujem, že veľa rodín
má takýto zvyk – s mnohými sa pravidelne
stretáme na cintoríne. Stromček máme ume−
lý, veľký, pestro vyzdobený. Aj na cintorín
prinesieme dva stromčeky, jeden svokrov−
com a jeden Vilkovi (švagrovi). Pečieme spolu
s dcérou, chlapi, manžel a syn, robia von−
ku. Máme rozdelené povinnosti...

Rodina známeho beckovského stolára

Ľubomíra Martiša a jeho ženy Lenky, našej
redaktorky, je konfesionálne zmiešaná:

Aj vianočné sviatky sú na oba spô−
soby?

U nás sú Vianoce zvláštne tým, že prvé
darčeky rozdávame na Štedrý deň už ráno −
najstarší syn Adam má totiž meniny a dcéra
Anenka presne v tento deň narodeniny. Máme
zvyk, že keď v tento deň ráno vstanú na
kuchynskom stole ich čakajú prvé darčeky...
A keďže synovec má meniny 30.12. − David,
prostred vianočných sviatkov sa koná ich
spoločná oslava... Štedrý deň doobeda patrí
„koledníkom“ − môj otec, ujo a bratranci −
samozrejme len chlapi − ženy majú návštevy
tento deň prísne zakázané!!! Na Štedrú ve−
čeru máme „luteránsku“ kapustnicu s klo−
báskou, hríbami a sušenými slivkami a na
Starý rok zase „katolícku“ so smotanou. Inak
sa držíme pravidla: na Štedrý deň zverina
beznohá, na Božie narodenie dvojnohá a na
Štefana štvornohá − potom to celé sviatky
dojedáme...

 Želáme všetkým Beckovčanom, aj ro−
dinám našich „respondentov“ krásne, ne−
rušené chvíle pri vianočnom stromčeku, veľa
zdravia, rodinnej pohody a Božieho požeh−
nania v novom roku.                          (b)

Vianočné zvyky v Beckove

Päťdesiat rokov spoločného života
EMÍLIA A IVAN PAGÁČOVCI

 Čas aj v tomto prípade ubehol, ako zvykneme hovoriť,
prirýchlo. Zrazu deň, kedy si dvaja mladí ľudia povedali svoje
ÁNO zostal vzdialený od toho dnešného celé polstoročie.
Pred päťdesiatimi rokmi, 12. novembra 1960, si Emília Bu−
dayová z Beckova a Ivan Pagáč z Trenčianskej Teplej sľú−
bili, že pôjdu spoločne na ceste životom v dobrom i zlom.

V súčasnosti obaja prechádzajú vážnymi zdravotnými prob−
lémami, spoločná oslava musí byť odložená na príhodnejší
čas. Preto aj my odovzdávame aspoň pár hrejivých slov.

Kytica nežných ruží nech povie za nás veľa,
nech vďačí za lásku v mene Vašich detí,
v mene priateľov za prívetivé slová,
nech pieseň uznania celým svetom letí!
Ku gratulácii sa pripája najbližšia rodina: Veľa zdravia,

rodinného šťastia a Božieho požehnania želajú svojim dra−
hým rodičom dcéra Milka, syn Ivan, zať Štefan, nevesta
Janka a vnúčence Martinka, Danielka, Matúš, Peter a
pravnučka Adrianka.

S pozdravom sa pripája aj RR BN.                         (b)
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TRADÍCIA VIANOC
Volajú ich Weihnachten, Christmas,

Noel, Božie, Roždestvo Christovo … no
stále sú to tie Vianoce, ktoré k nám pri−

chádzajú po stáročia rok čo rok. Tento cir−
kevný sviatok, ktorý sa viaže k narodeniu

Ježiša Krista, zaviedla Cirkev v 4. storočí. Pri−
spôsobila sa pohanským slávnostiam. V tomto období zim−
ného slnovratu sa „rodí slnko“ a chystá sa „obrat k letu“.
Vianoce sú i teraz ešte obdobím čara a tajomstva. Začínajú
už na Martina, pokračujú na Katarínu, Ondreja, s prechodom
do decembra na Barboru, Mikuláša, vrcholia na Luciu a do−
znievajú počas vianočného obdobia.

Katarína vyháňala strigy z dediny. Ondrej bol o ľúbostnej
mágii a Mikuláš o nosení darčekov pre deti do okna alebo
topánok. Na sv. Barboru 4. decembra si ľudia odlomia vet−
vičky čerešne, ktoré do Vianoc rozkvitnú. Luciu poznáme
ako ženu zahalenú v bielej plachte s husacím krídlom, kto−
rým vymetala z domu všetko zlé.

Najkrajším a najväčším zo sviatkov bol a stále je Štedrý
večer. Na Štedrý deň sa nepatrilo chodiť po návštevách. Muži
chystali vianočný stromček, zväčša smrek, osadili ho do via−
nočného podstavca. Aj deti v ten deň vstávali skoršie, boli
poslušné a netrpezlivo čakali na večer. No do večera bolo ešte
ďaleko. Každý sa správal milo a pomáhal s prípravou večere.
Lebo kto ako v tento deň robil, tak mal konať po celý rok.
Veriaci po celý deň držali prísny pôst. Všetko bolo vyupratova−
né a prichystané na Vianoce. Hospodári dávali dobytku oblát−
ku, aby aj ten vedel, že sú Vianoce, aby kravy neschudli a
dobre dojili, husiam kúsok mäsa, aby niesli vajcia, sliepky pre−
nášali cez obruč zo sadu, aby neniesli vajcia kde−tade. Aj kohút
či pes dostali, aby mali odvahu či silu. Keď sa nakŕmila hydina
a dobytok, pred večerou sa priniesol vianočný stromček do
vnútra. Začalo sa zdobenie. Zväčša to boli ozdoby zo slamy,
jabĺčka, orechy a rôzne pestrofarebné ozdoby z farebného
papiera. Nakoniec sa dávali štipce so sviečkami. Už boli skoro
hotové jedlá, dopekal sa chlieb a koláče. Piekol sa hlavne Šted−
rovečerný chlieb – štedrák. Zvyškami cesta sa natierali stro−
my, aby hojne rodili. Do studne sa hádzali jablká a tiež orechy,
aby bolo v nej veľa vody. Nastal dlho očakávaný večer – nie
však obyčajný, tento bol iný, bol len jedenkrát do roka – šted−
rovečerný. Večera sa začínala po východe prvej hviezdičky
„na nebo“ alebo po večernom zvonení. I keď bol pôst, sem tam
si niekto dal niečo pod zub. Na prestretom stole bol zväčša
biely vianočný obrus. V strede stola horela sviečka. Začala sa
večera: tradičná kapustnica, koláče, chlieb, medové oblátky, aj
pálenka. Pri rozsvietenom stromčeku sa potom spievali vianoč−
né piesne, deti sa tešili z darčekov. Všetci mali radosť z prícho−
du Vianoc. Po večeri deti chodili s „betlehémom“.

Tak nejako si ešte „pamätáme“ Vianoce zo spomienok.
Časom, rokmi či modernou dobou nám tieto staré, no pekné
zvyky odchádzajú...

Štedrý deň – 24. december. Hovorilo sa mu vigilia, t.j.
predvečer slávnosti, lebo predchádzal dňu Kristovho naro−
denia. V tento deň sa drží pôst až do východu prvej hviezdy.

Božie Narodenie – 25. december. Je dňom narodenia
Krista. Je uctievaný ako jeden z najväčších sviatkov roka.
Na Božie Narodenie sa nepracuje. U nás je to deň, keď sa
navštevujú rodiny a vinšujú sa sviatky.

Sv. Štefan – 26. december. Bol Kristovým učeníkom a šíril
kresťanskú vieru. V r. 37 bol ukameňovaný. Bol patrónom
koní a koledníkov. V tento deň sa chodia spievať koledy po
domoch, za čo koledníci dostávajú koláče či drobné mince.

SLOVENSKO − Veselé Vianoce!
Vianoce sú pre Slovákov najdôležitejší−

mi sviatkami roka. S príchodom adventu
sa konajú vianočné trhy s ich typickými
výrobkami, všade vonia medovina, varené
víno a punč. Na Štedrý deň až do večere
drží rodina pôst, ktorý končí s príchodom
večera. Potom rodina zasadne k štedrove−
černej večeri. Rozšírená je vianočná ka−
pustnica, oblátky s medom, opekance, ko−
láče a suché vianočné pečivo. V tento ve−
čer chodí Ježiško, ktorý deťom nosí darče−
ky. Večer vrcholí polnočnou omšou, ktorá
patrí k neopakovateľným vianočným sviat−
kom.

ČESKO – Veselé Vánoce!
Skorý príchod Vianoc v Čechách ohla−

suje Mikuláš šiesteho decembra. Mikuláš v
sprievode anjela a čerta navštevuje deti.
Prebiehajú rôzne vianočné trhy, rozsvecu−
jú sa vianočné stromčeky. Vianoce vrcho−
lia príchodom Štedrého dňa. Počas tohto
dňa sa ľudia postia, aby večer uvideli „zlaté
prasiatko“. Vianočným jedlom je kapor so
zemiakovým šalátom, vianočka a rôzne
cukrovinky. Na Vianoce sa navštevujú ro−
diny, pozerajú rozprávky a vychutnáva sa
atmosféra Vianoc.

MAĎARSKO – Kellemes kavácsonyi
ünnepeket!

V Maďarsku slávia Vianoce narodením
Ježiša Krista. Na Štedrý večer mladí zdo−
bia stromček, starší pripravujú slávnostné
jedlo, a to rybaciu polievku, smaženú rybu
a k tomu orechové či makové rožky. Po
večeri Ježiško sprevádzaný vianočnými
anjelmi nosí darčeky. Traduje sa, že via−
noční anjeli zostupujú z nebies, aby pomá−
hali Ježiškovi s darčekmi pre rodiny.

RAKÚSKO – Frohe Weihnachten!
V Rakúsku sa začína vianočné obdobie

prvou adventnou nedeľou. Vtedy začínajú
rodiny prípravy na Vianoce. Aby tento pred−
vianočný čas deťom rýchlejšie ubehol, nájde−
me v rodinách adventný kalendár. Deti
môžu každý deň otvoriť okienko, za kto−
rým je kúsok čokolády. Advent končí 24.
decembrom – začína čas Vianoc. Začiatok
Štedrého večera ohlasuje malý zvonček.
Vtedy rodina vstúpi do vianočnej izby, kde
je krásne vyzdobený vianočný stromček.
Pod ním vedľa jasličiek sú uložené darče−
ky. Rodina spieva koledy a nesmie chýbať
tradičná vianočná pieseň „Tichá noc, svätá
noc.“ Potom sa podáva punč a sladké keksy
a rozbaľujú sa darčeky. Po ich rozbalení si
rodina sadá k večeri, ktorú tvorí kapor či
pečená hus, vianočné pečivo, ako vanilko−
vé rožky a pod. Štedrý večer sa uzavrie
rodina polnočnou omšou.

SLOVINSKO – Vesel Božič!
Vianoce sú v Slovinsku magickým ča−

som. Mimoriadny je v Slovinsku aj deň na
Mikuláša – volajú ho „Miklavž“− okrem kos−

tolných zvonov je v tento deň počuť aj rin−
čanie reťazí. Advent je čas prípravy na Via−
noce. Zbiera sa mach, pekné kamienky,
zelené vetvičky na „jaslice“. Na dedinách
sa stále možno stretnúť s „Božina kútom“.
Pečie sa vianočný chlieb z raže a pšenice
či pohánky. Čo nesmie chýbať na vianoč−
nom stole je „potida“, slovinský orechový
závin. Vianoce začínajú 24. decembra po
zotmení. Dom sa posvätí svätenou vodou,
po večeri ide rodina na „polnocnicu“. Deti
musia čakať na darčeky do ďalšieho dňa.
Po polnočnej omši sa jedáva výdatné jedlo,
ako krvavničky či bravčové. Na Silvestra
sa tento zvyk opakuje. Tentoraz deti do−
stanú darčeky od Deda Mráza.

CHORVÁTSKO – Svetan Božič!
V Chorvátsku sa začínajú príúravy na

Vianoce tiež Mikulášom. Mikuláš nosí de−
ťom figy, mandle, orechy, jablká. Tradícia,
ktorá sa dodnes zachovala je siatie via−
nočnej pšenice. Znamená to obnovu života
a zachovanie úrodnosti. Dnes sa preto sym−
bolicky pokladú na stôl krčah s pšenicou.
Aby pšenica vyzerala dobre, zabalí sa do
červenej mašle a chorvátskej vlajky. Po−
čas Vianoc je tento krčah pod vianočným
stromom vedľa jasličiek. Kedysi sa do krbu

ukladali tri kusy dreva. Číslo tri zna−
menalo sv. Trojicu. Od tohto ohňa sa
odpálili všetky sviečky v dome. Tra−
dovalo sa obetovať drevu kúsok jedla
a vína z vianočného stola. Malo to
priniesť šťastie domu. Počas Štedré−
ho dňa sa ozdobil vianočný stromček
a celý deň sa drží pôst. Po skromnej
večeri sa rozdávajú darčeky. Večer
sa ukončí návštevou polnočnej omše.

BULHARSKO – Vesela koleda!
Tak ako u všetkých kresťanov, sú

aj v Bulharsku Vianoce sviatkom rodi−
ny a lásky. Ráno 24. decembra zapáli
pán domu oheň v krbe. Keď sa roz−

horí, pridá veľký klát z dubového alebo hruš−
kového dreva, ktorý má tlieť počas celej noci
a vyhrievať izbu. Vianočné sviatky sa začí−
najú na Štedrý večer v kruhu rodiny spoloč−
nou večerou. Na stôl sa dávajú jedlá v ne−
párnom počte. Je to plnená paprika s fazu−
ľou, tekvicová štrúdľa, ovocie, červené víno,
orechy a „pita“. Vianočné pečivo nesmie chý−
bať na žiadnom vianočnom stole. Je zdobe−
né motívmi slnka, obilného klasu atď. Veče−
ra sa začína rozdelením pity, pričom kúsok
sa odkladá pre Matku Božiu. Darčeky nosí
Mikuláš v noci z 24. decembra na 25. de−
cembra – na Deň narodenia Ježiša Krista.
Sú pod vianočným stromčekom. Počas ce−
lého dňa sa chodí do kostola a ľudia sa zdra−
via slovami „Chestito vojdestwo Kristovo!“ −
„Všetko dobré k narodeniu Krista!“

RUMUNSKO – Sârbâtori fericite!
V Rumunsku sa vianočné obdobie začí−

na 6. decembra dňom sv. Mikuláša. Všetci
si pripravia topánky pred dvere, aby ich
„Niekto“ naplnil. V deň sv. Ignáca Bohono−
siteľa, 20. decembra, sa začína príprava
na pečenie a príprava Vianoc. Zabije sa
prasa, spravia klobásy, slanina a mäso na
kapustné závitky. Po práci sa pohostia
mäsom a horúcou pálenkou. Na žiadnom
stole nesmie chýbať “cozonac”, koláč z
kysnutého cesta, pripomína vianočku. Šted−
rým dňom sa začína oslava narodenia Je−
žiša Krista. Kúsok z každého jedla sa polo−
ží do koša a ženy to nechajú požehnať v
kostole. Vianočný stromček sa zdobí na
Štedrý večer. Vianočné sviatky vrcholia 25.
decembra.         Pripravil Ľubomír Paulus

VIANOCE V EURÓPE

A. Martišová, 6.tr.


