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Na zasadnutí obecného za−
stupiteľstva v závere roka
2012, ktoré sa konalo dňa
14.12.2012, poslanci prijali tieto
uznesenia:

Uz.č. 220/2012 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo Dodatok
č. 1 VZN č. 5/2010 o nakladaní
s odpadmi s pripomienkami uve−
denými v zápisnici.

Uz. č.221/2012 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo Úpravu
rozpočtu Obce Beckov na rok
2012 č. 2 bez pripomienok.

Uz.č.222/2012  – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo VZN obce
Beckov o miestnych daniach na
rok 2013 so zmenou uvedenou
v zápisnici.

Uz.č.223/2012 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo  VZN o
miestnom poplatku za KO a
DSO na rok 2013 so zmenami
uvedenými v zápisnici.

Uz.č.224/2012 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo Rozpočet
obce Beckov pre roky 2013,
2014 a 2015 bez pripomienok.

Uz.č.225/2012 − Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
stanovisko hl. kontrolóra obce
k úprave rozpočtu obce na r.

2012 a k rozpočtu  obce na r.
2013.

Uz.č.226/2012 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo prílohu k
VZN obce Beckov č. 1/2012 o
určení výšky dotácie na pre−
vádzku a mzdy na dieťa mater−
skej školy a dieťa školského za−
riadenia bez pripomienok.

Uz. č. 227/2012 – Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s vykona−
ním Zmien a doplnkov ÚPN
obce Beckov v zmysle žiadosti
Mgr. Petra Kolesára na parc. č.
1318, 1319/1/2/3/4 za podmien−
ky, že uhradí všetky náklady
spojené s vypracovaním  ZaD
ÚPN obce Beckov.

Uz. č. 228/2012 – Obecné
zastupiteľstvo schválilo pod−
mienky pre realizáciu Beckov−
ských slávností v roku 2013 s
agentúrou Double Agency s.r.o.
uvedené v zápisnici.

V novom roku 2013 sa po−
slanci zišli na zasadnutí obec−
ného zastupiteľstva 1.2.2013 a
schválili nasledovné uznese−
nia:

Uz. č. 229/2013 − Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo

dňa 14.12.2012 bez pripomie−
nok.

Uz. č. 230/2013 − Obecné za−
stupiteľstvo schválilo návrh ter−
mínov riadnych zasadnutí OZ
obce Beckov pre rok 2013 v
zmysle predloženého návrhu.

Uz. č.231/2013 − a) Obecné
zastupiteľstvo zrušilo uznesenie
č. 228/2012 zo dňa 14.12.2012.
b) Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo  nové podmienky pre realizá−
ciu Beckovských slávností v roku
2013 s agentúrou Double Agen−
cy, s.r.o. uvedené v zápisnici.

Uz.č.232/2013 − OZ vzalo na
vedomie informáciu o stave prác
na realizácii projektov financo−
vaných z EF, ŠR a prostriedkov
obce bez pripomienok.

Uz. č.233/2013 − a) Obecné
zastupiteľstvo schválilo alterna−
tívu č. 2 pre realizáciu zámeru
riešenia výdajne stravy pre žia−
kov ZŠ J.M. Hurbana Beckov. b)
Uložilo vypracovať projekt pre
uvedenú alternatívu aj s finanč−
ným vyhodnotením.

Uz. č.234/2013 – Obecné za−
stupiteľstvo  uložilo komisiám pri
OZ pripraviť a odovzdať plány
práce do 15.2.2013, vyhodno−
tenie činnosti za rok 2012 a odo−

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
vzdať zástupcovi starostu na po−
súdenie.

Uz. č.235/2013 − a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
plán práce kontrol hlavného kon−
trolóra obce pre rok 2013 bez
pripomienok. b) Uložilo hlavnej
kontrolórke obce písomne pred−
ložiť výsledky kontrol a činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2012
v termíne aprílového OZ.

Uz. č.236/2013 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
žiadosť Jána Šuleka, Beckov č.
422 o zmenu územného plánu
obce a zaradenie parcely č.
354/12 v KÚ obce Beckov do
plôch určených na bývanie s
podmienkou, že náklady súvi−
siace so zmenou ÚPN obce
bude znášať žiadateľ.

Uz. č.237/2013 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo „Zmluvu o
združení finančných prostriedkov“
medzi mestom Nové mesto nad
Váhom a obcou Beckov, predme−
tom ktorej je dohoda účastníkov
o poskytovaní finančného prí−
spevku na záujmové vzdelávanie
detí a mládeže v centrách voľné−
ho času, a to podľa počtu žiakov
s trvalým bydliskom v obci.

Spracovala A. Benková

Prepáčte, že Vás čítaním môjho listu oberám o Váš vzácny čas.
Dnes v televízii na kanáli STV2 vysielali dokumentárny film  o Bec−
kove, preto som sa rozhodla napísať Vám. Chcem sa srdečne po−
ďakovať Vám  i Vašim spolupracovníkom a obyvateľom Beckova za
to, čo ste pre túto obec urobili.

Môj vzťah k Beckovu sa vytváral už v detstve, pretože otec po−
chádzal z Hôrky, kde sme často bývali u babičky a na Beckov sme
často chodili. V dobe dospievania to už bývali výlety na bicykli po
kamenistej ceste popod horu a cez Nové Mesto nad Váhom späť.
Stala som sa učiteľkou na rovných 40 rokov a považovala som za
svoju povinnosť ukázať svojim žiakom prírodné krásy miesta, kde
žijeme a jeho okolia i históriu tejto oblasti. Tak sme sa so žiakmi
niekoľkokrát dostali i do Hrádku, Kočoviec i Beckova. Bola to vte−
dy malá dedinka, ale jej význam zásluhou osobností, ktoré odtiaľ
pochádzali – Hurban, Medňanský, D. Štúr, Ambro – bol pre kultú−
ru a históriu Slovenska nesporný. Mnohé stavby i hrad pomaly
chátrali a dlho trvalo, kým sa Beckov zmenil na tú malebnú obec,
akou je dnes a hrad sa pyšne týči na kopci. Po odchode do dô−
chodku som pôsobila ako dobrovoľná funkcionárka a „dievča pre
všetko“ v klube dôchodcov a v piešťanskej pobočke Ligy proti
reumatizmu. Mala som v oboch na starosti propagáciu, prednášky,
výstavy, divadlá, múzeá, hrady a všetko s tým súvisiace. Okrem
toho som organizovala i zájazdy a rehabilitačné pobyty pre čle−
nov. Pretože som od detstva milovala prírodu a bola som na všet−
ko zvedavá, pri turistike a lyžovaní som poznala celé Slovensko, a
potom celú Európu (okrem Portugalska a Anglicka) od Nórska až
na Bajkalské jazero s ostrovmi a sopkami a strednú Áziu až po
čínske hranice. Našim členom som sa snažila ukázať to, čo som
poznala aspoň v možnostiach, ktoré im dovolila choroba. Tak sme

prešli autobusom celé Slovensko, jeho nádherné vrcholy Vyso−
kých, Nízkych i Belianskych Tatier, Roháče, obe Fatry, Javorníky,
Pieniny, Oravskú i Spišskú Maguru a ďalej až po Duklu. Neobišli
sme ani blízke okolie a znova sme sa niekoľkokrát ocitli na Topoľ−
čianskom hrade i na Beckove. Tu sme sa rozhodli navštíviť nášho
priateľa a Vášho rodáka Becka – Petra Ondrejoviča. Poznáme ho
nielen ako zanieteného Beckovčana, ale i ako horolezca a cesto−
vateľa do tých najextrémnejších častí džungle, do jaskýň v stolo−
vých horách Venezuely i do ďalších exotických krajín sveta, o čom
nám bol aj prednášať a premietať film. Je priateľom druhého fana−
tického ochrancu prírody, režiséra dokumentárnych filmov, Pavla
Barabáša, ktorý má u nás svoj „fanklub“ a je i krstným otcom kro−
niky, ktorú si o práci týchto „chlapcov“ vedieme. A na dnešnom
filme o Beckove som videla, že doň poskytol svoje zábery z expe−
dícií, kde bol aj Peter.  Pri prvej návšteve sme Petra našli na
streche kostola, ktorú práve opravovali. Sledovali sme i jeho sna−
hu pomôcť pri obnove hradu a je nám sympatická jeho snaha, aby
bol Beckov ešte krajší a aby jeho prírodu a okolie využívali i turisti
nielen zo Slovenska, ale i z cudziny. Môj syn už k tomu prispel –
v ubytovni pod hradom boli na pobyte jeho kolegovia, Rusi z part−
nerskej firmy Altaji, ktorí tu boli na školení.

Verím, že vo Vašej obci je dosť ochotných ľudí pracovať pre dobro
celku. Podľa toho, čo sme videli vo filme, máte dosť nadšencov, ktorí
sú zárukou, že i mladí ľudia pochopia, že – ako hovorí Pavol Bara−
báš – sme na tejto Zemi iba návštevníkmi a podľa toho sa musíme i
správať, aby sme prírodu zachovali i pre budúce pokolenia.

Želáme Vám veľa trpezlivosti a chuti do práce v terajších neľah−
kých finančných podmienkach a držíme Vám palce!

Jarmila Dugátová, Piešťany,

Vážený pán starosta!
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Od posledného stretnutia sa toho
udialo toľko, že je ťažké vybrať prob−
lém, o ktorom by bolo potrebné in−
formovať našich občanov. Prešli Via−
noce aj Nový rok, Traja králi aj fa−
šiangy, onedlho skončí pôst a oslá−
vime Veľkú noc. Ale začneme tro−
chu z inej oblasti.

Piatkové ráno, 15.3.2013, sme
sa stretli s následkami akcie ne−
známych ľudí, ktorí „navštívili“
klub pri parku, pohostinstvo pod
orechom, materskú škôlku a zdra−
votné stredisko. Odniesli si alko−
hol, cigarety, nejaké peniaze, na−
robili neporiadok a škodu na za−
riadení. Vieme už niečo viac?

Vysoká miera nezamestnanosti,
sociálne napätie, terajšia situácia nie−
len na Slovensku, ale i vo svete pri−
náša i takéto situácie. Treba sa ve−
dieť s nimi vysporiadať, čo, samozrej−
me, nebude jednoduché a ľahké. Uve−
deným konaním neznámych osôb bola
obci spôsobená škoda, hlavne mate−
riálna. Nebolo odcudzené nič význam−
né a dôležité. Po dohovore s kompe−
tentnými orgánmi sa budeme snažiť
obec monitorovať, hlavne čo sa týka
pohybu cezpoľných a podozrivých
osôb. Je však potrebné, aby sme sa
všetci spoločne venovali tejto činnosti
a oznamovali pohyb podozrivých osôb
po obci na obecný úrad. Mnohému
sa dá potom predísť. Polícia sa prí−
padmi zaoberá a musíme len dúfať,
že páchateľov vypátrajú a títo neujdú
spravodlivému trestu.

Beckovské slávnosti budú aj v
tomto roku. Dohodla sa už Agen−
túra Double Agency s.r.o. s ob−
cou na termíne podujatia?

Beckovské slávnosti sa budú
konať i v tomto roku. Nie som kom−
petentný oznamovať termín, ale po−
kiaľ mám dobré informácie, ich reali−
zácia pripadá na druhý alebo tretí
júlový víkend. Nové podmienky, kto−
ré si stanovilo obecné zastupiteľstvo,
budú zapracované do novej zmluvy
a táto bude prejednávaná dňa
12.4.2013 na jeho riadnom zasadnu−
tí. Vyjadrujem nádej, že dôjde k defi−
nitívnej dohode.

Môžete našim čitateľom pove−
dať, čo znamená, že OZ na za−
sadnutí 1.2.2013 schválilo alterna−
tívu č. 2 pre realizáciu zámeru rie−

šenia výdajne stravy pre žiakov
ZŠ? (Ide o projekt Adaptácia hos−
podárskeho pavilónu ZŠ na MŠ,
ktorého autorom je Ing. Dušan
Bednárik.)

Obecné zastupiteľstvo sa na zá−
klade podnetu občanov a predsedu
rady školy začalo zaoberať otázkou
stravovania detí základnej školy v
priestoroch materskej školy. Dotyč−
ní, a taktiež obecné zastupiteľstvo
navrhuje alternatívu, aby sa strava
prevážala do časti upravených
priestorov základnej školy a tam sa
zriadila výdajňa stravy. Platným uzne−
sením obecné zastupiteľstvo začalo
hľadať riešenie pre aspoň čiastočné
vyriešenie uvedeného problému. Pr−
vým krokom bolo osloviť autora pro−
jektu, aby pripravil doplnenie projek−
tovej dokumentácie a prvé základné
informácie pre zvolenie ďalšieho po−
stupu. Obecné zastupiteľstvo sa bude
touto otázkou zaoberať dňa 12.4.2013
na jeho riadnom zasadnutí.

Po zimnej údržbe zostalo
množstvo drobného štrku, ale i
neporiadku po obci. Kedy sa za−
čne jarné upratovanie?

Počas niektorých dní priaznivého
počasia bola časť obce pracovníkmi
zamestnanými na verejno−prospeš−
ných prácach vyčistená. Samozrej−
me, i s pracovníkmi obecnej prevádz−
ky. Jar síce už termínovo je tu, ale
zima ešte stále nepovedala svoje
posledné slovo. Preto akonáhle sa
čas umúdri, nasadíme viac pracov−
níkov na postupné čistenie obce,
samozrejme, že rátame aj s pomo−
cou našich občanov. V mesiaci apríl
chceme rozmiestniť viac kontajnerov
po obci pre jarné upratovanie. Ďal−
ším krokom by mal byť zber nebez−
pečného odpadu, ktorého termín bude
včas oznámený.

Priestor po zhorenej krčme
vlastnia súkromné fyzické, resp.
právnické osoby. Nachádza sa v
strede obce, väčšinou roka je ne−
udržiavaný a nerobí dobrú rekla−
mu obci. Je možné nájsť riešenie
pre zlepšenie situácie?

Vlastníci tejto parcely boli už viac−
krát písomne upozorňovaní na jej
aktuálny stav. Väčšinou reagovali len
pokosením uvedenej lokality. Vede−
nie obce ponúklo vlastníkom alterna−
tívne riešenie, zatiaľ síce len ústne,
na ktoré zatiaľ nedostalo odpoveď.
V jarných mesiacoch plánujem zvo−
lať oficiálne stretnutie všetkých zain−
teresovaných a hľadať spôsob, ako
uvedený problém vyriešiť.

Občania si všimli, že niektoré
dodané stromčeky i tráva na ná−
mestí sa neujali. Tak isto chýba
zeleň i na pozemku pred katolíc−
kym kostolom. Aké bude riešenie?

Tieto poznatky sa zakladajú na
pravde a vedenie obce v zmysle plat−
nej zmluvy s dodávateľskou firmou
reklamovala uvedené nedostatky.
Tieto budú v jarných mesiacoch od−
stránené. Taktiež sa počíta s výsad−
bou zelene na parcele pred katolíc−
kym kostolom.

V rámci realizácie námestia
bola vybudovaná autobusová zá−
stavka, ktorej však chýba čakáreň
pre cestujúcich. Bude sa táto v
dohľadnej dobe realizovať?

Nakoľko v zámere rekonštrukcie
námestia nebolo možné realizovať aj
čakáreň pre cestujúcich, chceme ju
vybudovať v jarných mesiacoch. Sa−
mozrejme, že najprv je potrebné urobiť
všetky administratívne kroky, ako je
súťaž pre výber dodávateľa a ďalšie.

V ranných hodinách sa pri ma−
terskej škôlke tvoria kolóny áut,
ktoré vytvárajú nebezpečnú do−
pravnú situáciu. Ako je možné
tento problém vyriešiť?

O tejto situácii som bol v posled−
nom období viackrát informovaný a
osobne som si ju bol preveriť. Chce−
me tento problém postupne vyriešiť.
Jednou z možností je rozšírenie
chodníka do zelene a druhou je rea−
lizácia parkoviska zbúraním plotu
pred škôlkou. Určite sa týmto prob−
lémom budeme zaoberať.

Už prakticky druhý rok pracu−
jete nielen ako starosta, ale i ve−
dúci obecnej prevádzky, ktorá
zabezpečuje rôzne služby v obci.
Nie je to zaťažujúce a náročné?

Keď chceme prekonať neľahké
obdobie krízy, musíme hľadať rieše−
nia lepšej organizácie práce v kvalit−
ných výkonoch. Našiel som spôsob,
ktorý vyhovuje nielen pracovníkom,
ale i mne. Všetko sa zakladá na dô−
vere, pevne stanovených pravidlách
hry, ktoré sa musia z obidvoch strán
dodržiavať. Vtedy sa dajú plniť úlohy
čo do množstva i kvality. Je to síce
veľmi náročné, ale je to potrebné zvlá−
dať. Ostatné musia posúdiť občania.

Ako hodnotíte uplynulý rok z
hľadiska dosiahnutých úspechov,
prípadne i nezdarov, vo veciach,
ktoré obec dokázala uskutočniť?

Predošlý rok bol určite náročný,
nakoľko bolo potrebné zvládnuť všet−
ky úlohy z menším množstvom pra−
covníkov, či už na obecnom úrade
alebo obecnej prevádzke. Snažíme
sa, aby obec bola v prvom rade čis−
tá, v čom významnú úlohu hrajú pra−
covníci na verejno−prospešných prá−
cach, ktorí sú síce úradom práce
vyčlenení len na pár hodín týždenne,
ale i to významne pomáha. Samo−
zrejme, za významnej účasti pracov−
níkov obecnej prevádzky. Teší ma,
že sa nám podarilo dokončiť rekon−
štrukciu časti NKP hradu Beckov a
námestia, čo tvorilo významnú a naj−
väčšiu časť investičných akcií obce.
Tieto sú pred administratívnym ukon−
čením a čakáme na posledné penia−
ze z ministerstva financií. Rok 2012
bol i štartovným rokom pre uvedenie
týchto subjektov do prevádzky. Pod−
ľa vyjadrení časti našich občanov, ale
i návštevníkov obce, sa vytvorené
diela páčia a plnia svoj účel. Nie kaž−
dej obci na Slovensku sa podarilo
získať v priebehu 4 rokov cca 4 mil.
eur s 5 % spoluúčasťou (ZŠ, hrad,
námestie, parkovisko pre Ocú). Po−
čas ekonomickej krízy, ktorá postih−

la nielen Slovensko, ale i celý svet,
sa nám podarilo vysporiadať sa s
neľahkou ekonomickou situáciou zní−
žením nákladov nielen v oblasti sprá−
vy obce (mzdové a odvodové ná−
klady), ale i prevádzkové náklady v
oblasti služieb bez zníženia kvality.
Toto všetko vyplýva z ekonomické−
ho rozboru, ktorý spolu so závereč−
ným účtom bude obecné zastupiteľ−
stvo schvaľovať na svojom júnovom
riadnom zasadnutí. Čaká nás veľa
práce, je potrebné postupne vymeniť
strojový park, ktorý je zastaraný,
menej výkonný za výkonnejší, s
menším množstvom prevádzkových
nákladov. Čakáme na výsledok
ohľadne podanej žiadosti pre výstav−
bu kanalizácie v časti obce, v pláne
je rekonštrukcie dažďovej kanalizá−
cie v ulici smerom k futbalovému ih−
risku. Prvé úpravy sa realizovali na
jeseň minulého roka jej prečistením
špeciálnym vozidlom Trenčianskej
vodohospodárskej spoločnosti.

Čo Vás neteší, alebo čo sa ne−
podarilo zrealizovať?

Chcel by som, aby sa nám za
pomoci občanov podarilo udržiavať
väčší poriadok v obci. Stále nám časť
občanov vozí odpad k obecnej pre−
vádzke, čo značne zvyšuje náklady
v oblasti odpadov. Pritom sú vytvo−
rené podmienky pre odvoz vysepa−
rovaných zložiek a mnoho iných ko−
modít. V tomto vidím veľké rezervy.
Taktiež veľa vlastníkov nehnuteľností
skladuje materiál na chodníkoch, ve−
rejných priestranstvách, čo značne
sťažuje premávku na obecných ko−
munikáciách, hlavne pri zimnej údrž−
be. Niektorí nám sypú odpad i do
kontajnerov na cintoríne a pod. Dú−
fam však, že postupne sa tieto veci
budú hlavne za pomoci občanov rie−
šiť, v čom však musia zohrať hlavnú
úlohu orgány obce na to určené.

Pán starosta, doprajete si veľ−
konočnú oblievačku – alebo čo pre
Vás znamená Veľká noc?

Veľkonočné sviatky sú najväčšie
a najdôležitejšie kresťanské sviatky
v roku. Veľkonočné dni pripomínajú
utrpenie, ukrižovanie a zmŕtvychvsta−
nie Ježia Krista. Je to obdobie, kedy
sa mnohí kresťania zamýšľajú nad
svojim životom a hľadajú tú správnu
cestu. Tieto sviatky by som rád pre−
žil so svojou rodinou, priateľmi, zná−
mymi a ľuďmi dobrej vôle. Veľkonoč−
ná šibačka a oblievačka patrí k tra−
dícii týchto sviatkov, preto rád k nim
vediem aj naše vnučky. Okrem toho
by som ich chcel využiť na duchov−
ný odpočinok, načerpanie nových síl
a pokoja pre ďalšie obdobie, pokiaľ
mi to bude dopriate.

Záverom by som rád poprial
všetkým občanom našej obce, rodá−
kom, spolupracovníkom mimo obce,
sponzorom, priaznivcom, krásne a
pokojné prežitie Veľkonočných sviat−
kov a do ďalších dní veľa pevného
zdravia.

Váš starosta Karol Pavlovič
Za rozhovor ďakuje Dana

Badžgoňová, šéfredaktorka BN

Na slovíčko, pán starosta



4 Beckovské noviny číslo 1 − marec 2013www.obec−beckov.sk

Čas beží rýchlym tempom a pár mesiacov „zimného spánku“,
ktorý návštevnícka verejnosť dopriala hradu Beckov, už tiež preš−
lo, preto si mnohí kladú aktuálnu otázku: Aká bude sezóna 2013?

Ing. Vojtěch Záhorský − manažér hradu:
Sezóna 2013 bude druhou sezónou fungovania hradu po rea−

lizácii významnej etapy rekonštrukcie, ktorá prispela k zlepšeniu
vybavenosti hradu a podmienok pre jeho návštevníkov. Podľa
ohlasov verejnosti, realizovaných aktivít a dosiahnutých výsled−
kov sme mohli prvú sezónu roku 2012 vyhodnotiť ako úspešnú,
napriek prekonávaniu počiatočných
problémov a nepredvídateľných vply−
vov v priebehu realizácie nových ak−
tivít. Na jednej strane početnosť ak−
cií, pestrosť a kvalita programov a
podujatí priniesli záujem verejnosti o
hrad, zásadné zvýšenie jeho náv−
števnosti v porovnaní s obdobím pred
rekonštrukciou a spokojnosť jeho náv−
števníkov. Na druhej strane sme si
realizovanou štruktúrou a kvalitou po−
stavili mimoriadne „vysokú latku“ pre
prípravu a následné posudzovanie
ďalšej, resp. ďalších sezón. Samozrej−
me, že sme v priebehu prvej sezóny
získali aj veľa poznatkov a skúsenos−
tí, ktoré využívame v ďalšej práci, aby
sme predišli niektorým problémom a
znížili rôzne riziká, ktoré sú s fungo−
vaním hradu a realizáciou programov
a podujatí na hrade spojené.

Máte pre tohtoročnú sezónu sta−
novené nejaké priority? Ak áno,
aké?

Ako som spomenul, prvý rok sme
postavili latku veľmi vysoko. Čiže zá−
kladnou prioritou je zachovanie tejto
úrovne a, samozrejme, ak je to len
trochu možné jej ďalšie zvyšovanie.
Toho, čo je pre dosiahnutie tohto cieľa
nevyhnutné urobiť, je veľmi veľa. Vy−
žaduje si to nielen veľa práce, ale aj
ďalšie investície, náročné na finančné prostriedky, ktorých základ−
ným zdrojom môže byť len vlastné fungovanie hradu. Celkovo
možno naše priority rozdeliť do dvoch oblastí:

Prvou je ďalšie zlepšovanie vecného a technického vybavenia
hradu pre skvalitnenie podmienok pobytu a pohybu turistov na
hrade a návštevníkov programov a podujatí.

Druhou oblasťou je samotná ponuka programov, podujatí a ďal−
ších služieb na hrade.

Môžete konkretizovať, o aké vybavenie ide?
Čo sa týka vecného a technického vybavenia hradu chceme

aspoň čiastočne prispieť k tomu, aby návštevníci hradu a najmä
účastníci našich podujatí a účinkujúci v našich programoch neboli
celkom vystavení nepriazni počasia. Aby počasie v menšej miere
ovplyvňovalo rozhodovanie ľudí o návšteve hradu a nekazilo ich
dojmy a zážitky z našich programov. Konkrétne ide o flexibilné
(podľa potreby zostrojiteľné aj demontovateľné) prestrešenie niekto−
rých priestorov v areáli dolného hradu. Je to veľmi náročná úloha,
nakoľko je potrebné zosúladiť vysoké nároky na technické para−
metre (odolnosť voči poveternostným vplyvom) a estetické požia−
davky na realizáciu týchto prestrešení. Dali sme vyrobiť aj hradné
zástavy, ktoré majú zlepšiť vizuálnu prezentáciu hradu, ľudovo
povedané, aby hrad upútal pozornosť verejnosti cestujúcej auta−
mi okolo hradu, alebo návštevníkov prichádzajúcich do Beckova
a na hrad. Dve niekoľko metrov dlhé zástavy budú visieť z okien

západného paláca na brale nad námestím a jedna bude vítať náv−
števníkov hradu na stožiari nad strážnou vežou pri vstupe na hrad,
v ktorej funguje predajňa vstupeniek. Samozrejme, že sú to aj
ďalšie menšie veci, ktoré treba zaobstarať pre  bezporuchovú pre−
vádzku hradu a realizáciu programov.

Kedy odštartuje sezóna a na čo sa návštevníci hradu môžu
tešiť?

Slávnostné otvorenie sezóny bude cez víkend v dňoch 27. –
28. apríla 2013. Hrad však bude pre verejnosť otvorený už od

Veľkého piatka pred Veľkou nocou, t.
j. od 29. marca. Podrobné informá−
cie o otváracích hodinách sú na in−
ternetovej stránke hradu www.hrad−
beckov.sk, kde sú aj ďalšie informá−
cie, ktoré sa budú priebežne aktuali−
zovať. Základná štruktúra programov
bude podobná ako v roku 2012. Ví−
kendové soboty budú prevažne pat−
riť „životu v stredoveku“ s jeho bojov−
níkmi, remeselníkmi, umelcami a ku−
chyňou, nedele zas divadelným pred−
staveniam pre deti a dospelých, za−
čínajúcim o 11.00 a 15.00 hodine. Od
31. mája 2013 bude každý piatok letné
kino. Pre deti sú pripravené aj ďalšie
programy, stredoveké hry a súťaže.

K novinkám tejto sezóny bude patriť
tematická expozícia umeleckých a
darčekových predmetov zo súkrom−
nej zbierky, inštalovaná na hornom
hrade, burza kníh, slávnosť rodinných
pivovarov a prehliadky hradu s her−
cami Túlavého divadla a unikátnym
maskotom hradu. Nebude chýbať ani
lukostrelecký turnaj O pohár vojvodu
Stibora, Tekvicová párty, či nočné pre−
hliadky hradu. Samozrejme, že po−
čas sezóny sa uskutočnia aj ďalšie
zaujímavé programy a podujatia, o
ktorých bude verejnosť včas informo−
vaná. Sezónu budeme končiť tradič−

nými zabíjačkami 19. októbra a 9. novembra 2013.
Aké sú Vaše očakávania, čo sa týka návštevnosti hradu?
Minulý rok navštívilo hrad viac ako 50.000 návštevníkov, čo bol

takmer dvojnásobok počtu pred rekonštrukciou. I keď na tomto
úspešnom čísle majú najväčšiu zásluhu nové podmienky a orga−
nizovanie programov a podujatí v priebehu celej sezóny, musíme
priznať, že v ústrety nám vyšlo aj veľmi priaznivé a z veľkej časti
slnečné počasie. Pre úspešnosť akcií organizovaných „pod holým
nebom“, ku ktorým patrí väčšina podujatí organizovaných na hra−
de, má počasie kľúčový význam. I keď chceme pred jeho nepriaz−
ňou návštevníkov aspoň čiastočne chrániť spomínaným vybave−
ním, počasie ostáva stále významným rizikovým faktorom úspeš−
nosti sezóny 2013. Tento faktor však už viacej neovplyvníme, pre−
to sa sústreďujeme na ďalšie aktivity na podporu návštevnosti. V
prvom rade ide o sústavné zlepšovanie informovanosti verejnosti
o hrade a dianí na ňom, o skvalitňovaní propagácie a v neposled−
nom rade o rozširovanie a skvalitňovanie služieb priamo na hra−
de, ktorými chceme spríjemniť a predĺžiť pobyt návštevníkov v hrad−
nom areáli. Nevyhnutný je solídny štandard zabezpečenia hygie−
nických potrieb, kvalitné sprievodcovské služby zvyšujúce atrak−
tívnosť prehliadok hradu, ďalej rozšírenie možností občerstvenia a
kúpy upomienkových predmetov, ktoré pomôžu spestriť zážitky z
návštevy hradu a možno i neskôr motivovať niektorých turistov k
opätovnej návšteve.                                                           JP

HRAD BECKOV PRED DRUHOU SEZÓNOU
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Nový rok na trikrát
Thajský Nový rok sa blíži. Rok 2556. Posledný a najväčší

z troch, ktoré Thajčania každoročne slávia.
Tradičným  thajským novoročným dňom bol jeden z aprí−

lových dní, kedy slnko prechádza z jedného znamenia zvie−
ratníka do druhého. Tento deň sa z roka na rok menil a podľa
pohybu nebeských telies ho pravidelne určovali astrológovia.
Prečo práve apríl?  V tomto mesiaci začína obdobie dažďov a
tradičný thajský Nový rok − nazýva sa “song−grán” − označo−
val počiatok nového poľnohospodárskeho cyklu. Oslavy No−
vého roka boli teda spojené s rituálmi, ktoré mali zabezpečiť
dostatok vlahy po celý rok a v mnohom sú podobné oslavám
Veľkej noci, ktoré tiež spájajú kresťanskú symboliku s tradič−
nými poľnohospodárskymi hodnotami a zvykmi.

Počas tradičného Nového roka ľudia v Thajsku zvyčajne
cestujú do domov svojich rodičov. Sú odpúšťané previnenia,
mladí ľudia prijímajú požehnanie od starších členov rodiny a na
znak úcty im polievajú ruky voňavou vodou. Z chrámov sa
vynášajú sochy Buddhu a tiež sú oblievajú vodou, aby zabez−
pečili prosperitu a požehnanie.

V celej Juhovýchodnej  Azii je song−grán jedným najobľú−
benejšich sviatkov a nazývajú ho aj „sviatkom vody”. Nie len
Thajčania, ale aj turisti si v najhorúcejšom mesiaci roka užíva−
jú divokú oblievačku. Slovo „divokú” nezabudne nikdy zdô−
razniť jeden z mojich kolegov, ktorý dostal plný zásah vedrom
vody, keď sa na chviľu otvorili dvere autobusu. Odvtedy ne−
chodí počas song−gránu v obleku a knihy vkladá zásadne do
uzavretej igelitovej tašky.

Thajská vláda zachovala oslavy tradičného Nového roka
aj potom, čo v roku 1940 zaviedla 1. január ako oficiálny deň
nového roka. Oslavy tradičného Nového roka však stanovila
pevne na 13. apríla. Trvajú tri, v severnej časti Thajska až
šesť dní. Nakoľko Thajčania sú buddhisti, letopočet počítajú od
Buddhovho dosiahnutia „konečného oslobodenia”, čiže  za−
stavenia kolobehu znovuzrodzovania. Ak teda chcete vedieť,
aký rok je v tejto časti Juhovýchodnej Ázie, pripočitajte k
aktuálnemu kreťanskému dátumu 543 rokov.

V Thajsku žije početne aj ekonomicky významná čínska
menšina. Tretím sviatkom nového roka je teda čínsky Nový
rok. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch však nie je v Thaj−
sku štátnym sviatkom. Mnoho obchodov aj napriek tomu zo−
stáva zatvorených a Thajčania  sa pridávajú k oslavám v
čínskych štvrtiach.

Song − grán sa teda blíži a nás čaká osemhodinová cesta
autom z Bangkoku k známej rieke Mekong do domu manželki−

ných rodičov.
Šesťmiliónovú
metropolu vyme−
níme na chvíľu
za malú dedinu
upostred  ryžo−
vých polí, stred−
né Thajsko za
thajsko−laoskú
kultúru a starý
rok za nový.

Miloš
Hubina,
Mahidol

University,
Bangkok

V roku 2009 naša obec začala ces−
tu významného rozvoja a systematic−
kej práce na získavaní finančných
prostriedkov na uskutočnenie projek−
tov, ktoré by ju posunuli na ceste mo−
dernizácie a skvalitňovania prostre−
dia pre život. Dnes môžeme konšta−
tovať, že práca i obete, ktoré sme
podstúpili, priniesli svoje ovocie.

Projekt modernizácie a rekonštruk−
cie ZŠ s MŠ spolufinancovaný EU a
štátnym rozpočtom je už pre nás mi−
nulosťou a terajší stav berieme ako sa−
mozrejmosť, ale už môžeme oveľa jed−
noduchšie nadviazať na súčasný stav
a pokračovať ďalej. Vedenie školy v
minulom roku z vlastných zdrojov za−
bezpečilo obnovu telocvične a čias−
točnú úpravu exteriéru. Dnes pred nami

stojí ďalšia výzva, a to pripraviť na vy−
užitie tzv. „hospodársky pavilón“, kto−
rý je v štádiu pokročilej stavebnej roz−
pracovanosti. Výmenou okien a zatep−
lením už vznikol použiteľný priestor,
preto vedenie obce objednalo reali−
začnú projektovú dokumentáciu na do−
končenie a vybavenie výdajne jedla a
jedálne. Pre materskú školu je pripra−
vená rekonštrukcia vnútorného osvet−
lenia, ktoré už v súčasnom stave ne−
spĺňa platné normy.

Čo sa týka záchrany kultúrnych pa−
miatok, je to podobné. Veľká investí−
cia do hradu otvára cestu pre ďalšie
získavanie finančných prostriedkov,
ktoré umožňujú realizovať malé pro−
jekty, ktoré postupne pamiatku za−
chraňujú a zvyšujú možnosť lepšej pre−
zentácie jej vzácnych historických
hodnôt. Popri veľkom projekte „Mu−
zeálne nádvorie NKP Beckov“ spolu−
financovanom z EU a štátneho roz−
počtu, sa nám pomocou iných dotácií
zo štátneho rozpočtu podarilo finan−
covať obnovu západnej fasády a za−
strešenie hradnej kaplnky. S podpo−

rou Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a Ministerstva kultúry SR
sme zase zachraňovali dramaticky sa
rozpadajúce časti historických murív
horného hradu a pripravili pre pre−
zentáciu nové objekty. Na rok 2013
sme znovu podali dva menšie pro−
jekty a čakáme na výsledok výbero−
vých procesov. Dúfame, že dobré re−
ferencie, ktoré sme získali na minis−
terstvách vďaka dobre zvládnutému
projektu z eurofondov, nám otvoria
cestu pre ďalšie aktivity pri revitalizá−
cii hradu.

Regeneráciu ostatnej infraštruktúry
sme začali projektom „Regenerácia cen−
trálnej časti obce Beckov,“ ktorý bol tiež
podporený EÚ aj štátnym rozpočtom.
Väčšina obcí začína obnovou centra

obce a pre našu
obec to bola tiež
zmysluplná in−
vestícia. Vzniknu−
té námestie bez−
prostredne nadvä−
zuje na hradný
areál, a tým sa vy−
tvorila zóna, kde
cestovný ruch
môže byť využitý
na podnikateľské i
kultúrne aktivity. Je
pravdou, že popri
tomto projekte
vznikli aj ďalšie
nutné investície
na položenie ka−
nalizácie, prelože−

nie elektrických rozvodov do zeme a
rekonštrukcia vodovodu, ale bolo by
neprezieravé a v prípade elektrických
rozvodov aj neestetické, keby sa tie−
to práce nezrealizovali. Naša obec
nemá doriešené parkovanie a výstav−
ba parkoviska pred obecným úradom
je prvou fázou riešenia tejto proble−
matiky.

Na kanalizáciu obce máme sta−
vebné povolenie od roku 2002. Vyu−
žili sme ho v roku 2011, keď sme
položili kanalizačné rozvody pod ná−
mestie. Aby to nebola len „mŕtva in−
vestícia,“ požiadali sme Environmen−
tálny fond o dotáciu na rok 2013 s
víziou na rok 2014, aby sme mohli
jestvujúcu kanalizáciu spojiť s čistiar−
ňou odpadových vôd.

Údržba a modernizácia je, samo−
zrejme, potrebná všade, kde sa po−
zrieme. Preto sa v tomto roku počíta
s rôznymi menšími investíciami a
opravami, ktoré zvládne obecný roz−
počet a ktoré znovu o niečo spríjem−
nia život v našej obci.

Ing. Marika Jurčacková

ROZVOJ OBCE
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P.č. Názo akcie dátum miesto usporiadate ľ 

1. Zimné beckovské slávnosti január park + VP Double ag. + obec 

2. Beseda s cestovateľom - P. Ondrejovičom 30.1.2012 klub ZO JDS Beckov 

3. Beseda s MUDr. Durdíkovou 31.1.2012 klub  ZO JDS Beckov 

4. Kurz servítkovej techniky február ZŠ obec 

5. Fašiangový ples marec KD ZŠ 

6. Pochovávanie basy marec KD obec 

7. Cvičenie pilates dlhodobo   iné 

8. Kladenie vencov obetiam fašizmu 4.4.2012 park obec 

9. Majstrovstvá SR  14.4.2012 KD Oddiel kuturistiky a fitness 

10. The Apríl párty- diskotéka 21.4.2012 KD Fajnor 

11. Stavanie mája 30.4.2012 námestie obec 

12. Otvorenie hradu pre občanov Beckova 12.5.2012 hrad obec +ZZ 

13. Deň matiek 13.5.2012 KD obec 

14. Otvorenie hradu pre verejnosť 19.5.2012 hrad ZZ 

15. Deň detí -cesta rozopr.lesom+hry a zábava 2.6.2012 škola obec 

16. Pivný deň 16.6.2012 parkovisko+KD Fajnor 

17. Noc kostolov   Beckov cirkev 

18. Motocrossový regionálny pretek - Západ 23.6.2012 cross dráha Motoklub 

19. Beckovské letné slávnosti 14.-15.7. park + VP Double ag. + obec 

20. Výstava ručných prác 14.-15.7. klub ZO JDS Beckov 

21. Trabantisti - prejazd obcou (cieľ pri hrade) 4.8.2012 obec iné 

22. Účasť na folklórnom dni v Slavkove 11.8.2012 Slavkov obec 

23. Koncert DH Lieskované - hody 19.8.2012 park obec 

24. Motocrosový regionálny pretek 9.9.2012 cross dráha Motoklub 

25. Farský deň 14.9.2012   cirkev 

26. Veselé a tvorivé stretnutia 14.9.2012 klub+ZŠ obec+ZŠ 

27. Jablková party, život s Kristom 22.9.2012   cirkev 

28. 220. výročie posvätenia chrámu v Beckove 4.10.2012   cirkev 

29. Slovenský rekord v pečení mrežovníka 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

30. Výstava - "Dary zeme" 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

31. Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

32. Športové súťaže (šípky, petangue) 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

33. Ukážka požiarneho zásahu 20.10.2012 KD  obec+HZ 

34. Tvorivé dielne-súťaž o najkrajšieho šarkana 20.10.2012 KD obec+ZŠ 

35. Diskotéka 10.11.2012 KD Fajnor 

36. Tanečná zábava 24.11.2012 KD Fajnor 

37. Mikulášske trhy 8.12.2012 areál ZŠ obec+ZŠ 

38. Mikuláš 8.12.2012 areál ZŠ obec+ZŠ 

39. Predviamočmé posedenie dôchodcov 13.12.2012 KD obec 

40. Diskotéka - tanečná zábava 15.12.2012 KD Fajnor 

41. Vianočný koncert 30.12.2012 RK kostol spevokol 
 

Prenájom sály Kultúrneho domu
v Beckove za druhý polrok 2012

Informujeme občanov o využití sály kultúr−
neho domu na rôzne spoločenské podujatia,
ktoré sa uskutočnili v priebehu druhého polro−
ka 2012 a začiatkom tohto roka.

9.6.2012 – K. Biesiková, oslava narodenín;
16.6.2012 – R. Fajnor, Pivný deň; 25.6.2012 –
JUMA, výpredaj; 27.6.2012  – RgO SPZ Tren−
čín, výročná schôdza;  21.7.2012 – L. Proks,
primície; 30.7.2012 – Franek, výpredaj;
23.8.2012 – JUMA, výpredaj; 14.9.2012 – Z.
Straková a M. Hrušovský, predsvadobné po−
sedenie; 20.10.2012 – KK Beckov, súťaž v
pečení mrežovníka; 27.10.2012 – J. Pavlovič,
oslava 80. narodenín; 10.11.2012 – R. Fajnor,
diskotéka; 15.11.2012 – Franek, výpredaj;
24.11.2012 – R. Fajnor, Katarínska zábava;
10.12.2012 – Franek, výpredaj; 13.12.2012 –
Obec Beckov, posedenie dôchodcov;
15.12.2012 – R. Fajnor, diskotéka; 17.12.2012
– JUMA, výpredaj; 31.12.2012 – súkromná
silvestrovská akcia; 28.1.2013 – Franek, vý−
predaj; 7.2.2013 – ZO JDS Beckov, výročná
schôdza; 9.2.2013 – ZŠ J.M. Hurbana Bec−
kov, fašiangový ples; 16.2.2013 – R. Fajnor,
diskotéka; 1.3.2013 – Franek, výpredaj.

Norika Straková

Kurz studenej kuchyne
Nielen pre domácich labužníkov

Pred jarnými prázdninami sa v piatok  (žiaci,
rodičia aj starí rodičia vedia, že hovorím o 22.
februári) prvýkrát  stretla skupinka žien – ma−
mičiek, aj starých mám na kurze studenej ku−
chyne. Vedie ho Mgr. Františka Chalániová
(mnohí ju poznáte z hudobného kurzu).
Všetkým sa nám zišli dobré rady a postupy,
ako pripraviť bez varenia dokonalú hostinu pre
členov rodiny, ale aj návštevu známych či prí−
buzných. Všetko má svoje pravidlá a pomery,
takže sme po nezaujímavom krájaní, vážení,
miešaní  a ukladaní syrov, údenín, zeleniny aj
ovocia s podkladom šalátov zrazu pozreli jed−
na skupinka tej druhej na upravenú a naaran−
žovanú misu a navzájom,  úprimne, sme zhíkli
od obdivu!  Naše diela vidno  na zábere (nové
maškrty budeme vyrábať vždy v piatok).  Čo
sme si pripravili, to sme, veruže,  s poriadnou
chuťou, aj zjedli. Za profesionálne prestreté
stoly sme si zasadli ako absolventky hotelovej
(beckovskej) akadémie.

Ing. Darina Jarábková

Kultúrno spoločenské akcie konané v roku 2012
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SOCIÁLNA KOMISIA
SK sa v roku 2012 stretla päťkrát, a to 23.1.201,

29.3.2012, 6.6.2012, 24.9.2012 a19.11.2012. Pred−
sedníčkou komisie je poslankyňa Anna Kabelíková,
tajomníčkou sociálna pracovníčka Dana Badžgoňo−
vá a členkami sú Daniela Šimková, Mária Švecová
a Andrea Daneková.

SK sa aj v uplynulom roku vyjadrovala k schvále−
niu žiadostí o podporu na novonarodené dieťa rodi−
čom, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v našej
obci. V roku 2012 požiadalo 7 rodičov o podporu na
dieťa. Všetky žiadosti boli schválené a podpory žia−
dateľom vyplatené vo výške 100 eur na jedno dieťa.

V roku 2012 nikto nepožiadal o mimoriadny prí−
spevok pre občanov v náhlej núdzi v zmysle VZN
obce Beckov č.1/2011 o poskytovaní sociálnej po−
moci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze for−
mou jednorazovej sociálnej dávky. Bol vyplatený prí−
spevok, ktorý SK odporučila schváliť ešte v roku 2011.

Predsedníčka SK sa aktívne podieľala na prípra−
ve predvianočného stretnutia seniorov na pozvanie
starostu obce 7. decembra 2012 v sále KD v Becko−
ve. Členky SK poskytovali informácie a podnety k
riešeniu sociálnych problémov našich občanov, kto−
rí spolupracovali pri ich riešení s obcou.

Anna Kabelíková

SOCIÁLNA PRÁCA
Sociálna pracovníčka obce v zmysle zákona č.

448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytla zá−
kladné sociálne poradenstvo v priebehu roka pre
cca 100 občanov, s ktorými sa stretla pri riešení ich
sociálnych problémov jednorazovo alebo viackrát do
roka, v niektorých prípadoch aj pravidelne 2−3−krát
do mesiaca.

Bolo vydaných 10 rozhodnutí o odkázanosti na
sociálnu službu, z toho 7 rozhodnutí pre poskytova−
nie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 1 v
zariadení opatrovateľskej služby, 2 na opatrovateľ−
skú službu. Dvaja žiadatelia odmietli posúdenie na
základe ich žiadosti a jeden žiadateľ v priebehu po−
súdenia umrel. Spolu požiadalo o posúdenie odká−
zanosti na sociálnu službu 13 občanov.

Nadviazala sa spolupráca s Úradom práce, soci−
álnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, s
oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v jednom prípade šetrenia na maloletého.

Vybavilo sa 7 žiadostí o podporu na narodené
dieťa v roku 2012.

Sociálna pracovníčka sa rozlúčila v mene obce s
9 zosnulými občanmi na ich poslednej ceste v rámci
kresťanských cirkevných pohrebov.

PRIPOMEŇME SI TÝCH, ČO NÁS
V ROKU 2012 OPUSTILI

Rozlúčili sme sa: Anna Jaroščiaková, Oľga Masá−
rová, Jozef Špánik, Pavel Hubina, Ignác Holota, Anna
Uhrinová, Helena Jamrichová, Bohuslava Masariko−
vá, Jozef Pažitný, Anastázia Bednáriková a Alica No−
žinová.

Zostávate v našich srdciach!
Dana Badžgoňová

SOCIÁLNA PRÁCA
V ROKU 2012

Výročná členská chôdza ZO JDS v Beckove
Je štvrtok 7. február  2013. Popoludní

sa začnú schádzať do krásne pripravenej
sály v kultúrnom dome členovia jednoty dô−
chodcov na výročnú členskú schôdzu. Zo

122 členov prišlo 85. Schôdzu otvorila pred−
sedníčka základnej organizácie p. Minári−
ková privítaním prítomných. Potom nasle−
doval krátky program, ktorým nás prišli
pozdraviť žiaci zo základ−
nej školy pod vedením Mgr.
Martiny Striežencovej.
Predniesli milé básne a po−
bavili nás vtipnou scénkou
o tom, čo robia dôchodco−
via na zaslúženom odpo−
činku.

Po kultúrnom programe
p. Mináriková zhodnotila čin−
nosť organizácie za uply−
nulý rok, p. Beňová infor−
movala o hospodárení za
rok 2012. Štvrtým bodom
programu bolo doplnenie
člena výboru. Vzhľadom k tomu, že p. Fi−
láčková, ktorá zastávala funkciu pokladníč−
ky, je dlhodobo chorá, bolo ju potrebné vo
funkcii nahradiť. Za pokladníčku bola na−

vrhnutá a následne jednohlasne zvolená p.
Mária Kubíčková.

Prítomným sa prihovorili aj
hostia. Ako prvá vystúpila so
svojím príhovorom p. Mária
Lovásová, predsedníčka
okresnej organizácie JDS,
ktorá ocenila dlhoročnú čin−
nosť našej organizácie. P.
Karol Pavlovič, starosta
obce, pozdravil prítomných a
zároveň ich pozval na roko−
vania obecného zastupiteľ−
stva. Návrh činnosti na rok
2013 predniesla p. Bučková.

Ani tentoraz nechýbali
gratulácie jubilantom. 28 čle−
nov, ktorí v roku 2012 oslá−
vili okrúhle a polookrúhle
životné jubileum, bolo obda−
rovaných šípovou ružou. V

rôznom p. Bučková vyzvala prítomných na
spoluprácu pri príprave a realizácii výstavy
šálok počas Letných beckovských slávností.
Pán starosta nás zase požiadal o pomoc pri

organizácii Dní obce.
Po oficiálnej časti nasle−

dovalo občerstvenie, ktoré
sme mali zabezpečené
prostredníctvom reštaurácie
„U hladného čerta“ a družné
rozhovory. Atmosféru dotvá−
rala príjemná hudba, ktorá za−
znievala z prehrávača obslu−
hovaného p. Strakom. P. Stra−
kovi zároveň patrí poďako−
vanie za fotografovanie, kde
suploval práceneschop−nú p.
Mgr. Badžgoňovú.

Naše ďakujem patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o úspešný priebeh tejto výročnej
schôdze, a to p. Strakovej a p. Benkovej
za prípravu sály a obsluhu, p. Malcovi a p.

Čaňovi za dovoz a odvoz občanov a tiež
pomoc pri obsluhovaní, našim sponzorom
– obecnému úradu za poskytnutie sály, auta
a tiež aj za finančný príspevok a všetku

pomoc pri našej činnosti po−
čas roka, firme Sevotech za
úhradu časti občerstvenia,
Poľnohospodárskemu druž−
stvu za ovocnú šťavu, reš−
taurácii „U Martiny“ a Pe−
kárni Beckov za minerálku
a Zlatému pavúkovi za
kávu.

S prichádzajúcim veče−
rom sme sa začali rozchá−
dzať do našich domovov.
Tých posledných vyprevá−
dzalo spevom zopár dô−
chodcov – spevákov spolu
s pánom starostom a p.

Strakom.                   Mária Mináriková



8 číslo 1 − marec 2013Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Tento rozhovor sa uskutočnil v dome p. Ševčíka v Kálnici.
Spomínal na roky prežité v beckovskom „hoteli,“ ako všetci vra−
veli beckovskej reštaurácii. Deň pred Silvestrom 2012 uplynulo
presne 50 rokov od jej otvorenia. Predtým to bol Hotel Kolár,
potom krčma a od 30.12.1962 Reštaurácia pod hradom. Dnes je
to Kúria Beckov. Pripomíname vám takmer zabudnuté jubileum.

Kto viedol reštauráciu v správe Jednoty od jej otvorenia až po
ukončenie prevádzky? Vedúcim reštaurácie  do 30.10.1965 bol
Rudolf Zverbík z Beckova. Od 1.11.1965 bol vedúcim Anton Miku−
la z Trenčína, inak rodák z Dubodielu a jeho zástupcom bol Ján
Kováčik z Hrádku, rodák z Modrovky. Od 15.4.1966 bol vedúcim
Ján Kováčik a jeho zástupcom Pavol Sivčák z Drietomy. Od mája
1968 bol vedúcim Milan Mičuch z Piešťan a zástupcom  bol Ján
Kováčik. Od januára 1969 bol zase vedúcim Ján Kováčik a zá−
stupcom bol František Červeňan z Trenčianskej Turnej. Od
20.5.1974 bol vedúcim František Červeňan a zástupcom Jozef
Šumaj zo Soblahova. Od roku 1975 bol vedúcim Beckovčan Fran−
tišek Sládek a zástupcom bol Viliam Venzel z Trenčína. Od 1977
bol vedúcim Emil Krajčí z Kočoviec a zástupcom bol Alojz Barto−
vič z Piešťan. Od 1979 bol vedúcim Rudolf Zverbík a zástupcom
Emil Remiš z Turčianskeho Martina. Od marca 1981 do 10.6.1991
bol vedúcim Ján Ševčík a zástupcom Emil Remiš, potom Miroslav
Pisár z Piešťan a Pavel Sliva z Dolnej Súče. Po roku 1989 rešta−
uráciu reštituoval Milan Kollár, ktorý  ju ako majiteľ istý čas pre−
vádzkoval v roku 1991, ale podnikanie mu nešlo, tak reštauráciu
prenajal Jánovi Pienčákovi, ktorému sa tiež nedarilo a po určitom
čase reštauráciu vrátil pôvodnému majiteľovi.

Reštaurácia bola v dobrom stave, takže staronový majiteľ mohol
byť spokojný? Jednota ponúkla všetko, ale Milan Kollár si vybral
len niečo za zostatkové ceny. Podnikali celá rodina, dve dcéry
aj manželka. Budova bola po rekonštrukcii, majitelia nemuseli
do nej investovať, alebo len málo.

Aké bývali v reštaurácii tržby? Sládek mal raz až 410.000 Kčs
za mesiac, ale vtedy  tam boli ubytovaní baníci z Ostravy. V roku
1990 bola najväčšia tržba v reštaurácii okolo 550.000 Kčs a v
bufete na Zelenej Vode boli mesiace, v ktorých sa spravilo aj
300.000 Kčs, to znamená, že najviac sa v spoločnosti spravilo
850.000 Kčs mesačne. Desať rokov som prevádzkoval reštaurá−
ciu pre Jednotu bez manka. Keď bola inventúra, nezatvorilo sa,
ako to bývalo predtým, ale najprv sa urobila inventúra vo výča−
pe, a potom v kuchyni. Celý život, spolu 37 rokov, ako zamest−
nanec  Jednoty som pracoval bez manka. Najprv  v Kálnici, po−
tom v Čachticiach a nakoniec v Beckove. Začínal som v Kálnici,
v obchode som pracoval 13 rokov a v krčme štyri. Od 19.3.1971
som začal pracovať v Čachticiach vo veľkej reštaurácii najskôr
ako zástupca (a vedúcim bol František Macháč z Piešťan), a
potom ako vedúci. Po 6 týždňoch som bol sám na celú reštaurá−
ciu, bez zástupcu. Od októbra 1971 mi dali zástupcu p. Stančeka
z Nového Mesta nad Váhom.

Spomínate si na „dôležité“ návštevy, ktoré k vám zavítali?  Raz
sme čakali návštevu z Piešťan. Mala prísť p. Štrougalová so svo−
jou švagrinou p. Kučerovou, ktoré boli v Piešťanoch na liečení. V
pondelok boli v Kálnici s predsedom JRD Rudolfom Pagáčom
na chate VŠT, kde im zachutila kálnická slivovica. Neodhadli
svoju mieru alebo silu slivovice, a tak na druhý deň do Beckova
prišla len p. Kučerová, ktorá bola manželkou predsedu výrob−
ných družstiev v ČSSR. Prišli neskôr, meškali, lebo im v Piešťa−
noch ukradli kolesá z auta, a tak museli hľadať náhradné. Kúpili
sme im dve kytice, z MNV som požičal knižku, aby som vedel
hovoriť o beckovskom hrade a nakoniec prišla len jedna.

Raz bolo v Beckove 8 ministrov. Na podnet Okresného výbo−
ru KSČ sa zišli ministri v Beckove vo vinárni, všetko muselo byť
uzatvorené. Mali jednanie o presťahovaní Pozemných stavieb
ako závodu do Trenčína z Trnavy, ale nedohodli sa.

Do Beckova chodil aj minister obchodu Goga. Raz sme mu
ako predjedlo navarili kapustné halušky s oravskou slaninou − a
mali úspech. Goga mal ženu z Moravského Lieskového, občas
sa v Beckove zastavil. Inokedy sme  mu navarili cícerovú kašu k
pečenému prasaťu (kuchár Ondrčka). Z ÚV KSS k nám chodie−
vali na vyprážané šampiňóny.  Beckovčania ich poznali podľa
poznávacích značiek BA0001... Chodili k nám aj ďalší významní
ľudia. Raz sme mali v sále 32 odborníkov geológov z rôznych
štátov, zariadil to Geologický ústav D. Štúra v Bratislave. Jedna−
lo sa o výskyte horúcich minerálnych prameňov v Beckove. Do−
stal som od nich knižku o minerálnych prameňoch na Slovensku
v angličtine. Pritom sa spomínali také isté pramene v Trenčian−
skej Turnej.

Aké služby ste ešte poskytovali v priebehu roka? Poskytovali
sme turistické ubytovanie. Bolo  lacné aj na tú dobu (18 Kčs na
noc, v zime to bolo ešte lacnejšie). Chodili k nám tanečné súbo−
ry, napríklad  Gymnik z Bratislavy, Kopaničiar z Myjavy, Vršatec
z Dubnice, Mladosť z Trenčína, tanečný súbor z Prievidze, det−
ské súbory Radosť z Trenčína, z Prievidze a iné. Vždy nám ho−
vorili, že také miesto ako máme v Beckove, nie je nikde inde,
lebo máme lacné ubytovanie i stravovanie  a dobrú sálu na cvi−
čenie. V letných mesiacoch sa uskutočňovali pionierske tábory a
školy v prírode, boli tu deti z Levíc, Dolného Kubína, Dunajskej
Stredy a iné... Konali sa tam školenia závodov, oslavy narode−
nín a svadby – za 10 rokov ich bolo okolo 300 (vo vinárni, v
kaviarni aj v slovenskej izbe −  bývali aj 3 svadby naraz). Ako
hostia boli u nás aj známi herci Božidara Turzonovová a Jozef
Adamovič.

Medzi inými sme mali aj zájazd z ČR, civilov, ktorí boli na
prednáške o SNP v novomestských kasárňach. U nás nocovali a
jednému z nich sa snívalo, že bojuje v povstaní, až vyskočil z
okna izby na poschodí aj s paplónom. Našťastie sa mu nič váž−
neho nestalo.

Boli u nás aj traja cyklisti z cudziny. Pokiaľ sa ubytovávali, bi−

Päťdesiate výročie Reštaurácie pod hradom
Ján Ševčík spomína na beckovský „hotel“



Beckovské novinyčíslo 1 − marec 2013 9www.obec−beckov.sk

cykle, ktoré si odložili pred reštauráciou, im stihli ukradnúť. Nepo−
vedali mi, že sú na bicykloch, dali by sme ich hneď do dvora.
Ráno som ich odviezol na políciu a k vlaku. Ani sa nenašli. Bicyk−
le sú možno dodnes v Beckove.

V hoteli  mávali aj horolezci sústredenia spojené s ubytovaním
a stravovaním. Raz jeden spadol na orech u Lackov, našťastie to
prežil. Aj Peter Ondrejovič začínal vtedy na beckovskej skale, bolo
to nebezpečné, zaháňal som ich.

Ako ste riešili tých, čo nepoznali mieru v pití a občas urobili
nejakú neplechu? V Beckove boli tiež výtržníci, ale v Čachticiach
to bolo horšie. V Beckove bol vtedy zástupcom p. Remiš, keď sme
mali problém s vojakmi.  Vojaci mali sústredenie v horách, niekto−
rí sa dostali do obce a robili výtržnosti. Malo to dohru na súde,
svedčila aj Anka Lacková a zástupca Remiš.

Ponúkali ste v reštaurácii na jedálničku  aj vlastnú špecialitu?
Našou špecialitou boli Beckovské medailónky z hovädzej svieč−
kovice a bravčovej pečene. Recept:  5 Dkg sviečkovice a 5 Dkg
pečene, všetko sa orestovalo prírodne a podávalo s volským okom
a zemiakovými hranolčekmi alebo s prílohou a oblohou (uhorky,
hrášok) podľa želania. Robievali sme dni ruskej kuchyne, poľov−
nícke hody a pod.

Výstava fotografií Becka

HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE CESTY ŽIVOTOM
FOTOGRAFIE PETRA BECKA ONDREJOVIČA

8. februára 2013 o 17,00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutočnila
vernisáž výstavy fotografií známeho cestovateľa Petra Becka Ondrejovi−
ča. Neznáme končiny a zákutia našej planéty zachytené objektívom bec−
kovského rodáka si návštevníci výstavnej siene mohli pozrieť do 1. marca.

Uväznená srnka
V priestoroch za bývalým domovom dôchodcov je opustená srnka.

Ešte pred Vianocami tam pravdepodobne spadla z hradného múra, keď
hľadala v zime potravu. Naspať sa už však nedokázala dostať. Podľa
PZ Hurban Beckov, ktoré sa ju snažilo jednorazovo vyslobodiť, čaká
mláďa. Ako je možné, že dokázala prežiť viac ako tri mesiace bez pravi−
delného prísunu potravy a tekutín, to je záhadou. V každom prípade je to
veľká bojovníčka, ktorá si zaslúži ďalšiu šancu na voľný život v prírode.
Koncom apríla sa zvyknú rodiť srnčatá a bolo by vhodné, aby prišlo na
svet vo svojom prirodzenom prostredí a nie v blízkosti ľudských obydlí.
Dúfame, že kompetentní na našu výzvu zareagujú skôr, než príde niekto
„šikovnejší“ s chuťou na rýchly srnčí guláš.               Kristína Jurzová

Reštaurácia v Beckove bola na dobrej úrovni? Takých podni−
kov nebolo v okrese veľa – Beckov bol v okrese prvý, otvorili ho
30.12.1962, až potom nasledovali Maják, Drietoma, Mníchova Le−
hota, Ranč.

Na beckovské
časy máte spomien−
ku – obrázok kresle−
ný pastelom, na kto−
rom je kostol. Ako ste
ho získali? V Becko−
ve bolo asi v roku
1983 sústredenie
maliarov z Považskej
Bystrice. Obrázok
kreslil  17−ročný chla−
pec, ktorý ho daroval
učnici, volala sa Lý−
dia a bola z Nového
Mesta nad Váhom.
Ona si ho však ne−
vzala, tak som si ho
ponechal. V reštaurá−
cii sme mali učňov−
ské stredisko (profe−
sia kuchár – čašník),
kde každý rok vyšlo
asi 20 absolventov v
rámci Jednoty.

Aké máte spo−
mienky na 10 rokov
práce v Beckove? Spomienky zostali dobré, nakoľko spolupráca
bola dobrá aj s obcou, s dozorným výborom i s Jednotou.

Pán Ševčík, ďakujeme za Vaše spomienky na desať rokov živo−
ta, ktoré ste strávili v našej obci ako vedúci Reštaurácie pod hra−
dom. A keďže v tomto roku oslávite aj osemdesiate narodeniny,
tak Vám chceme  pri tejto príležitosti zaželať do ďalších rokov pre−
dovšetkým veľa zdravia, dobrých priateľov a príjemné chvíle – mož−
no aj s našimi novinami.

Zhovárala sa Dana Badžgoňová
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Spoločenská  kronika

NARODILI SA
Richard Šimko, Diana Maková, Nella Daneková

BLAHOŽELÁME
50 rokov: Oľga Koníčková, Janka Sládeková,

Eva Ondrejovičová
55 rokov: Peter Rau, Dušan Školár, Kristína Hladká,

Mária Pavlovičová, Marta Šutovská
60 rokov: Vladimír Šimončic, Emília Majzelová,

Mária Dörögová
65 rokov: Daniela Šimková, Margita Šrámková,

Mária Tekulová, Zdenka Šprinclová
70 rokov: Rudolf Šimko, Anna Bánovská
75 rokov: Stanislav Kadlečík, Stanislav Tupý,

Elena Londáková, Anna Pavlovičová
80 rokov: Ján Šutovský, Pavlína Ondrejovičová

ROZLÚČILI SME SA:
Milan Nerád, Mária Opatová

BLAHOŽELANIE
Dňa 26.2.2013 sa dožíva významného životného jubilea

– sedemdesiatich rokov − dlhoročný pracovník prevádzky
OcÚ Beckov a hráč Slovana Beckov obliekajúci dres č. 2,
náš spoluobčan

Rudolf ŠIMKO.
Všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, mu do ďalšieho

života želá celá jeho rodina, bývalí spolupracovníci, susedia,
priatelia z obce ako aj zo širokého okolia.

Pavol Hladký

Na fotografii oslávenec Rudolf Šimko s manželkou Mar−
tou a vnukmi Patrikom, Romanom a Petrom

SPOMÍNAME  – BRATIA BLATNICKÍ

Už je to sedem rokov, čo zastal čas,
keď odišiel si od nás.
Aj keď sa už nikdy nevrátiš,
v našich srdciach miesto nestratíš.

Dňa 25. januára 2013 si pripomíname sedem
rokov, čo nás navždy opustil náš otec, manžel
a dedko Ján Blatnický.

S úctou spomína celá rodina.

Zároveň si pripomíname úmrtie jeho brata
a nášho švagra, krstného otca, priateľa – Bohu−
slava Blatnického, ktorý nás opustil 12.3.2012 vo
veku nedožitých 80 rokov.

Odišiel si rýchlo, nečakane,
ako keď vietor v búrke stromy láme.
Aj keď v srdci smútok máme,
vždy s láskou a vďakou na Teba spomínať budeme.

S úctou spomína švagriná s celou rodinou.

Pocta Pavlovi Soukeníkovi
Pavel Soukeník pochádzal z Nivnice, mestečka, kde sa údajne narodil Jan Amos

Komenský, z oblasti Moravského Slovácka. Prvá písomná zmienka o obci je z roku
1261. Obec má 3350 obyvateľov a patrí do okresu Uherské Hradiště.

Slávnostné odhalenie pa−
mätnej tabule na počesť niv−
nického rodáka Pavla Sou−
keníka (1962−1988) sa usku−
točnilo 21.12.2012. Zaslúžilý
majster športu, olympionik a
trojnásobný majster sveta v
streľbe z malorážky zomrel
17.12.1988 na následky au−
tonehody medzi Slavkovom
a Bučovicami. Všetci zúčast−
není si zároveň pripomenuli
jeho nedožité päťdesiate na−
rodeniny, ktoré by oslávil
15.11.2012. Slávnosti sa zú−
častnili jeho rodičia, brat s
rodinou, manželka Jana Soukeníková, rod. Ondrejovičová s dcérou Vandou Soukení−
kovou, s bratom Petrom Ondrejovičom z Beckova a ďalšia rodina, bývalí kolegovia
športovci, zástupcovia obce Nivnice a ďalší hostia.                                          (b)

Pozvánka na lampiónový sprievod
Obec Beckov vás pozýva na pietny akt kladenia venca a lampiónový sprie−

vod, ktoré sa uskutočnia ako spomienka na oslobodenie obce a koniec 2. sve−
tovej vojny. Bližšie informácie sa dozviete z miestneho rozhlasu.

Jubilant
MUDr. Štefan Kršák

Mnohí ho poznáte ako za−
kladajúceho lekára RZP
Nové Mesto nad Váhom, le−
kára špecialistu kardiológa z
kardiologickej ambulancie na
Štúrovej ulici č. 28 v Novom
Meste nad Váhom, vždy
usmiateho, dobrej nálady, pl−
ného elánu a ochoty pomôcť
ľuďom pri ťažkostiach.

Vážený pán MUDr. Šte−
fan Kršák sa 8.4.2013 doží−
va životného jubilea 60 rokov.
Do ďalšieho života mu pev−

né zdravie, rodinnú pohodu, veľa úspechov v práci želajú pacienti z našej obce,
priatelia z PZ Hurban Beckov, doktorka Benáková a ostatní spolupracovníci a priate−
lia, ku ktorým sa pripája aj starosta obce Beckov.                          Pavol Hladký

MUDr. Štefan Kršák na foto Miloša Gúčika

Už sa blížia sviatky jari,
tešia sa nám veľkí, malí,
baby zase báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú.
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NODAM − Združenie detí a mládeže je dobrovoľné občianske združenie,
ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom v Novom Meste nad
Váhom. Má právnu subjektivitu a na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistro−
vané dňa 27. mája 2004. Na 28. Valnom zhromaždení Rady mládeže Slo−
venska dňa 27.11.2004 bolo združenie prijaté za pozorovateľa Rady mláde−
že Slovenska a v decembri 2007 za člena Rady mládeže Trenčianskeho
kraja. Združenie participuje na medzinárodnom pôsobení Školských sestier
de Notre Dame a je rozšírené v 8 krajoch a 9 okresoch Slovenskej republiky
s počtom 687 členov do 30 rokov.

Hlavným cieľom združenia NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program
rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobit−
ným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku
na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi,
intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a
slobody výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na budovanie
rodín. Konečným cieľom je vychovať čestných občanov a kresťanov v du−
chu kresťanských zásad. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou
Školské sestry de Notre Dame a s rádom Premonštrátov.

NODAM organizuje prácu s deťmi a mládežou v 12 strediskách na Slo−
vensku, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčín, Klin, Zubrohla−
va, Bobrov, Holíč, Pobedim, Bašovce, Košice a Vranov nad Topľou v 50
základných kolektívoch združenia.

Klubová činnosť je hlavným nositeľom našej práce. Animátori (študenti SŠ
a VŠ) dobrovoľne, s ochotou a bez nároku na odmenu, venujú svoj voľný
čas mladším kamarátom, s ktorými sa pravidelne raz týždenne stretávajú
na vekovo rovnakých skupinách „stretkách“. Záujem starších o mladších
veľmi napomáha rozvoju priateľstiev, ale aj k osobnostnému rastu detí. Star−
ší animátori majú možnosť overovať si svoj vzťah k deťom a nadobudnúť
nové skúsenosti, ktoré sa hodia do praxe v spoločenskom i osobnom živo−
te. Mnohí animátori sa sami ako deti zúčastňovali stretiek, majú vlastnú
skúsenosť a teraz odovzdávajú to, čo už dostali.

Kultúrne a spoločenské akcie poskytujú deťom a mladým ľuďom priestor
pre spoločnú zábavu. Konajú sa pri rôznych príležitostiach, napr. plesy,
karnevaly, koncerty, divadlá, diskotéky, oslavy sviatkov, akadémie  a iné.

Športové krúžky sú zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti. Ponúkajú
deťom možnosť zúčastňovať sa rôznych druhov športov.

Humanitná a charitatívna činnosť zahŕňa v sebe pravidelnú prácu s deťmi
a mládežou zo sociálne slabších a narušených rodín, s deťmi z detských
domovov a etnických minorít, krúžková činnosť s deťmi s viacnásobným po−
stihom a snaha o integráciu týchto detí do spoločenstva so zdravými deťmi.

Duchovná činnosť ponúka duchovné obnovy pre široké spektrum mla−
dých ľudí a starších detí počas celého roka, ktorých cieľom je poznanie a
prijatie vlastnej identity, prehĺbenie osobného duchovného života, ktorý sa
má zamerať na službu pre iných.

Pobytové výchovné programy obsahujú v sebe rôznorodé formy kontak−
tu s deťmi a mládežou počas prázdnin formou pobytových letných táborov.
Sú zamerané na výchovné pôsobenie formou hry, športu a zábavy.

Prímestské tábory sú aktivitou pre deti, ktoré chcú cez letné prázdniny
účelne, zdravo a tvorivo využiť čas.

Výlety sú jednodňové alebo viacdňové akcie s deťmi a animátormi, zame−
rané na spoznávanie okolia, lokality, pamätihodností a majú rôznu náplň.

Vzdelávacia činnosť zahŕňa v sebe cyklické vzdelávanie vedúcich det−
ských skupín, organizovanie kurzov a vzdelávacích seminárov pre vedú−
cich skupín, a tým zabezpečuje odbornosť prístupu k deťom a získanie
potrebných vedomostí z pedagogickej praxe.

Združenie NODAM uplatňuje vo svojej práci výchovný systém sv. Petra
Fouriera, priekopníka pedagogiky, ktorý žil v 16. storočí v Lotrinsku. Výcho−
vu dieťaťa považoval za cestu spásy a odporúčal s ňou začať čo najskôr.
Postoj úcty k človeku bol základným kameňom jeho výchovy. Fourier mal
cit pre všetko, čo sa týkalo človeka. Odtiaľ plynie pochopenie pre dieťa,
ktoré má byť a skutočne je, človekom v plnom zmysle slova. Svet potrebuje

ľudí, ktorí sú tu pre druhých. A my musíme žiť pre deti, zvlášť pre tie, ktoré
vychovávame, aby rástli v láske a dobrote.

Konať čo najviac dobra chcela Fourierova spolupracovníčka, učiteľka bl.
Alexia le Clerc. Za hlavnú úlohu vychovávateľa považovala naučiť deti žiť.
Odporúčala zameriavať ich na vnútro a nepredimenzovať dieťa mnohým hovo−
rením. Ono potrebuje vzor, málokedy slovo. Snažíme sa pri kontakte s deťmi
vytvárať osobné a priateľské vzťahy a zaujímať sa o ich problémy. V neformál−
nych rozhovoroch a stretnutiach poukazujeme na zmysel života a chceme v
nich vzbudiť odvahu ísť po ceste dobra a pravdy. Žijeme s deťmi v tomto
svete, ale nechceme sa stať svetskí. A napokon cieľom výchovného systému
je budovať v deťoch a mladých ľuďoch radostné srdce a obetavého ducha.

Naše stredisko v Beckove je veľmi aktívne a venuje sa deťom a mladým
ľuďom v tejto krásnej dedinke pod hradom. Čo všetko robili minulý rok?

DRAMATIZOVANÁ KRÍŽOVÁ CESTA
Herci, mladí z farnosti,  sa pokúsili svojím výkonom 18. marca 2012

priblížiť známy príbeh, starý viac ako 2000 rokov a obetu Lásky ako najkraj−
šiu a najsilnejšiu vec v živote človeka. Krížová cesta bola pre nich prípravou
na najväčšie sviatky kresťanstva pripomínajúce najdôležitejšie a najdrama−
tickejšie udalosti v dejinách ľudstva.

NOEMOVA ARCHA NA PLANINKE
Leto s Noemom a putovanie zvierat do korábu sa počas piatich dní stalo

dobrodružstvom pre 43 detí od 19.8 do 23.8. 2012 z Beckova a šíreho
okolia. Deti získali počas tohtoročného letného tábora nové priateľstvá, skú−
senosti a zážitky. V jednotlivé dni sprevádzané slnečnými lúčmi sa deti
zoznamovali a osvojovali si Noemove vlastnosti ako poslušnosť, odvahu,
vernosť a lásku. V etapovej hre oddiely zvládli šikovnosť, vynaliezavosť,
odvahu i rýchlosť.

FARSKÝ VÍKEND − KONIEC PRÁZDNIN
V dňoch 14. − 16. septembra 2012 v  dopoludňajších hodinách si deti

vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť v tvorivých dielňach na našom kláš−
tornom dvore. Po obedňajšom guláši sa pokračovalo olympijskými hrami na
farskom dvore. Večerná opekačka a futbal ukončil pekný slnečný deň. V
nedeľu sa deťom predstavili divadelníci z Trnavy s predstavením „Hlas vola−
júceho na púšti.”                                                 sr. Auxilia Matlová

OTVORENÉ SRDCE PRE PRIATEĽA
Na pracovný, duchovno tvorivý pobyt dievčat  u nás sa zo širokého

okolia prihlásilo 36 dievčat z Oravy, Piešťan, Banskej Bystrice a iných miest.
Čo ich čakalo a čo prežili? Každý deň bol plný prekvapení, nečakaných
zvratov a zážitkov. Od rannej modlitby zo Sv. Písma cez spoločnú prácu v
záhrade, zaváranie marhúľ, uhoriek, po tvorivé dielne a výlety. Modlitby i
sväté omše prežili v spoločenstve všetkých sestier z komunity. Posledný
večer dievčatá v skupinkách obveselili pátra Bohuslava a sestričky, ktoré
prijali pozvanie na ich vystúpenia, kde sa zviditeľnili ich talenty a dary. Tento
deň bol ukončený ružencom svetla. Dievčatá prežili tento čas s najväčším
priateľom Ježišom i medzi sebou a sestrami.

A čo nás čaká tento rok? Veľa zaujímavých aktivít, ktoré chystajú sestry
aj animátori pre deti z Beckova sa dozviete z propagačných letákov a
oznamov na farskej a obecnej nástenke. Už teraz sa nacvičuje dramatizo−
vaná krížová cesta pre všetkých ľudí, ktorí chcú prežiť duchovne veľkonoč−
né sviatky. Jej premiéra bude vo farskom kostole dňa 29.3.2013 o 10.00h.

Sr. Sidónia Majchrová, predseda strediska Beckov
Viac si môžete pozrieť na: www.nodam.sk − galéria − Beckov

Združenie detí a mládeže NODAM
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Na základnej škole má premiéru šachový krúžok
Na základnej škole v Beckove sa v tomto školskom roku otvoril krú−

žok pre školopovinných priaznivcov šachu. Je to vôbec po prvýkrát v
histórii školy, čo majú deti 2. stupňa možnosť tráviť čas v tichu a tajom−
nom súboji dvoch kráľovstiev na čiernobielom hracom poli.

Pod vedením pedagóga Mgr. Martina Marka sa žiaci 5. – 7. ročníka
školy, pomenovanej po Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, začali stretávať s
úmyslom cibriť si logické uvažovanie v tejto svetoznámej hre. Približne 13
detí pravidelne prijíma výzvu rozvíjať strategické myslenie a vyhľadávať
vhodné kombinácie figúrok s cieľom poraziť súpera.

Radosťou školy je skutočnosť, že tejto činnosti sa venujú aj žiaci, ktorí
sa do sveta šachu dostali až na pôde školy. Slávny nemecký básnik,
filozof a politik Johann Wolfgang Goethe,  vyhlásil: „Šach je ihriskom pre
mozog.“1*

Viaceré deti sa oboznámili s pravidlami hry, s ťahmi jednotlivých figú−
rok a doposiaľ odohrali niekoľko vzájomných šachových partií. Slovami
spisovateľa Goetheho, na ihrisku pre mozog sa ocitol voči žiakom aj ich
vyučujúci, poskytujúc im aj rôzne rady a skúsenosti, triky i úvahy.

Máme nádej, že ku koncu školského roka zorganizujeme šachový
turnaj na území našej školy a umožníme žiakom preukázať, čo sa v
priebehu roka naučili v kráľovskej hre zvanej šach.    Mgr. Martin Marko

1* http://www.chessland.host.sk/html/chess/sach.htm

POĎAKOVANE
V živote človeka je niekoľko významných udalostí, medzi ktoré patrí

najmä narodenie, začiatok povinnej školskej dochádzky, výber a ukončenie
strednej či vysokej školy, nástup do zamestnania, stretnutie so životným
partnerom, narodenie detí a mnoho iných, podľa toho, kto si to ako zariadi.

Pani Marta Gonová, absolvent−
ka Strednej všeobecno−vzdelávacej
školy v Novom Meste nad Váhom a
Ekonomickej školy v Trenčíne, ocit−
la sa pri svojom ďalšom životnom
kroku − odchod  do dôchodku. Pri
stretnutiach s ňou nebola núdza o
slovo, energia akoby sa jej nikdy
nemíňala. No nie je to tak, pretože
svoje pracovné bremeno ťahala 17
rokov v bývalom štátnom podniku
Vzduchotechnika Nové Mesto nad
Váhom a školským službám sa ako
vedúca Školskej jedálne pri MŠ a
neskôr od roku 2004 pri ZŠ s MŠ
Beckov upísala na dlhých 24 rokov.

Sama hovorí, že na dôchodok sa
teší, ale oddychovať v tom pravom slova zmysle určite nebude, veď žena na
dedine v rodinnom dome na to ani nemá kedy, je potrebné urobiť množstvo
činností, aby domácnosť a záhradka boli v poriadku a, samozrejme, najviac
ju budú potrebovať jej chlapi.

Dospelé deti privedú k babke svoje deti. Vnučka Veronika a Sofinka
vždy isto potešia svojou prítomnosťou a babička sa vždy postará, keď
bude potrebné pomôcť.

Milá pani Gonová, dovoľ mi, aby som Ti poďakovala nielen za 24−
ročnú prácu v organizovaní stravovania pre naše deti, ale hlavne za
ústretovosť a priamosť pri riešení bežných pracovných povinností.

V mene všetkých stravníkov, spolupracovníkov i vo svojom mene Ti
prajem dlhé pevné zdravie a radosť z Tvojich blízkych a dôchodok − vraj
nie je podstatné, aký je vysoký, ale koľkokrát ho dostaneš a v zdraví
užiješ.                                                            Mgr. Anežka Ilavská

Deň vzkriesenia spisovnej slovenčiny
Dňa 14. februára neslávime len Deň sv. Valentína (ako kto). Možno je

to pre niekoho bezvýznamný deň.
Pokojne a s celou vážnosťou a oprávnene by sme ho mohli nazvať

neoficiálnym Dňom  spisovnej slovenčiny. Prečo?  Lebo práve 14.2.1843
sa v byte Ľudovíta Štúra v Bratislave zišli jeho najbližší spolupracovníci –
Janko Francisci−Rimavský, Samo Vozár, Ján Kalinčiak, Jozef Miloslav
Hurban  a Samko Štúr. V tom čase to boli niečo vyše dvadsaťroční
mladíci. Rozhodli sa, že odteraz všetko, čo napíšu, bude písané po slo−
vensky. Preto sa tento dátum, 14.2.1843, často uvádza ako deň vzkrie−
senia spisovnej slovenčiny.

Blahoželáme Ti, naša ľubozvučná rodná slovenčina, oslávila si 170−e
narodeniny!                                                Ing. Darina Jarábková

Medzinárodný deň materinského jazyka
Už po trinásty krát si 21. februára 2013 pripomenuli ľudia na celom svete

Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto celosvetovo známe−
ho dňa je uvedomiť si hodnotu jazyka a rodnej reči.

Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásila výročná 30. Generálna
konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
(UNESCO) v novembri 1999. V máji 2009 Valné zhromaždenie Organizácie
Spojených národov vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „...podporovať
zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta.”

 Ministerstvo kultúry víta všetky aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu úrovne
používania spisovného jazyka, a preto vníma Medzinárodný deň materin−
ského jazyka ako vhodnú príležitosť na zvýšenie povedomia našich obča−
nov v oblasti jazykovej kultúry.

V tento deň  zamerali pozornosť na sviatok materinského jazyka aj rôzne
médiá na Slovensku. Vo svojom vysielaní sa venovali výučbe materinského
jazyka, rôznym slovenským nárečiam, spisovnej slovenčine, problému detí,
ktoré nerozumejú čítanému textu, ale od svojich divákov chceli vedieť odpo−
veď na otázku, čo pre ľudí predstavuje materinský jazyk.

Ing. Darina Jarábková

KARNEVAL V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude...“

− ľudová pieseň, ktorú si zaspieva v období od Troch kráľov do polnoci pred
Popolcovou stredou snáď každý z nás. Ani my v základnej škole sme neboli
výnimkou a spievali sme si ju počas fašiangového obdobia hneď niekoľko−
krát. Jednou z príležitostí „zahopkať“ si na danú pieseň, bol aj 12. február
2013, kedy sa v našej základnej škole konal karneval.

Žiaci 1. ročníka si na hodine Regionálnej výchovy s p. uč. Mgr. L. Kači−
covou pripravili krátke pásmo fašiangových zvykov, ktorým otvorili karne−
valovú zábavu detí 1. stupňa základnej školy. Keďže tohtoročný karneval sa
niesol v duchu Les a lesné zvieratká akoby mávnutím čarovného prútika, sa
namiesto žiakov objavili v triede zajace, lienky, včielky, hríbiky, jahôdky,
čučoriedka, stromy, ba dokonca lesné víly, horári a aj pán lesa. Celý les sa
výborne a rozprávkovo zabával, zajace tancovali s vlkom a horárom, stro−
my a hríbiky sa zrazu pohli a hopkali spolu s lienkami či vílami. K dobrej
nálade tiež prispeli aj rôzne súťaže, napr. prenášanie papierikov pomocou
slamky, prenášanie loptičky na ly−
žici, skákanie s balónom, či jedenie
piškót (mimochodom, danej súťaže
sa zúčastnili aj dve prítomné ma−
mičky, ktoré tak radosť a zážitok z
karnevalového popoludnia ešte
znásobili).

Súčasťou každého karnevalu,
teda aj toho nášho, je v jeho záve−
re určiť víťazné masky. Keďže väč−
šina masiek bola naozaj originálna,
ručne a detailne vyrobená, mala to
karnevalová porota veľmi náročné.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách.
Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. a 2.
ročníka a druhú kategóriu žiaci 3. a
4. ročníka. V prvej kategórii zvíťazili nasledujúci žiaci: 1. miesto: Zoja Betáko−
vá − kvetinová víla; 2. miesto: Šimon Matúš Stehlík − pán lesa; 3. miesto: Lívia
Múdra – lesná jahôdka. V druhej kategórii obsadili prvé tri miesta títo žiaci: 1.
miesto: Peter Vacula – čučoriedka;  2. miesto: Šimon Čaňo – strom; 3.
miesto: Simona Sklenářová – sova.

A na záver: ako by sme opísali tohtoročný karneval jednou vetou?
Zábava, radosť, smiech, dobrá nálada a aj dobré koláče či fánky, na

ktorých si pochutnával celý les, to všetko bolo možné pozorovať v jednej
z tried našej základnej školy dňa 12. februára 2013.

Mgr. Miroslava Geržová
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Detská lekárka MUDr. Jana Drobná (51)
si v tomto roku pripomenie 20. výročie svoj−
ho pôsobenia v ambulancii pre deti a do−
rast v Beckove. Prišla k nám 15.11.1993 a
ako sama hovorí, je tu spokojná. Do jej
obvodu patrí 7 obcí, pričom len v Beckove
je 278 obyvateľov vo veku do 18 rokov, z
ktorých väčšina patrí medzi jej pacientov.

Pani doktorka, prečo ste sa rozhod−
li, že sa chcete stať detskou lekárkou?

Už od mala som chcela pracovať s deť−
mi, či už v detských jasliach alebo ako pani
učiteľka v materskej škôlke. Moje konečné
rozhodnutie ovplyvnil seriál Nemocnica na

okraji mesta a po absolvovaní štúdia na
Gymnáziu M.R. Štefánika v Novom Meste
nad Váhom som sa rozhodla študovať me−
dicínu, pediatriu. Prijali ma na Lekársku fa−
kultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Kde ste sa zamestnali po úspešnom
ukončení lekárskej fakulty? Spomínate
si ešte na svoju prvú výplatu (to preto,
aby sa dnešní mladí ľudia toľko neľuto−
vali)?

Po skončení štúdia na univerzite som
nastúpila na detské oddelenie do nemocni−
ce v Trenčíne. Začiatky boli ťažké, ako v
každej novej práci a spomienka na moju
prvý výplatu, čo si mimochodom presne
pamätám 1 126,− Kčs, mi vylúdi úsmev na
tvári. Ale neriešila som to, bola som šťast−
ná, že môžem pracovať a robiť to, čo ma
baví.

Ako ste sa dostali k práci obvodnej
lekárky v Beckove?

Po druhej materskej dovolenke som do−
stala ponuku ísť pracovať do Beckova na
miesto pani doktorky Slodičkovej. S rados−
ťou som túto ponuku prijala. Momentálne
mám ordináciu v Beckove, kde ordinujem
v dňoch pondelok, streda a piatok a v Hor−
nej Strede v dňoch utorok a štvrtok. S rodi−
nou bývame v Bzinciach pod Javorinou,
takže je to náročné na cestovanie. Musela
som si kúpiť auto, aby som to stíhala. Moje
obvody zahŕňajú obce Beckov, Rakoľuby,

Beckovskú Viesku, Kálnicu, Hornú Stredu, Bru−
novce a Pobedim. Tak za týždeň obehnem
vždy polovicu novomestského okresu.

V Beckove budete 15.11.2013 už dvad−
sať rokov. Neľutujete? Netúžili ste praco−
vať v Novom Meste nad Váhom?

Nemôžem tomu uveriť, že už to bude 20
rokov a určite neľutujem. Ja som spokojná.
Mnohí sa mi čudujú, že ma baví ordinovať na
dedinách, ale na dedine je vzťah lekár – pa−
cient oveľa bližší, osobnejší, než v mestách,
kde má lekár veľa pacientov a nemá možnosť
ich spoznať a nájsť si na nich čas. A najmä
pokiaľ ide o prácu s deťmi, tu je dôležité byť

veľakrát aj psychológ.
Spomenuli ste, že už 25 rokov ste

šťastnou manželkou a matkou dvoch
šikovných dcér. Motivovali ste diev−
čatá, aby išli vo vašich šľapajach a
študovali medicínu?

Veru nie, ani jednu sme s manže−
lom do ničoho nenútili. Najstaršiu dcéru
vždy lákal skôr odbor ekonomika a fi−
nancie, tento rok bude končiť Ekono−
mickú fakultu na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Mladšia dcéra je skôr
po mne, ale nakoniec sa rozhodla pre
štúdium na Prírodovedeckej fakulte Uni−
verzity Komenského v Bratislave.

Lekár, aby ho považovali za
úspešného, by mal byť stále zdravý.
Je to pravda? Máte nejaké špeciál−
ne postupy, ako si zachovať zdravie
aj v čase chrípok, prípadne nepri−
niesť niečo domov z ambulancie?
Ako ste liečili Vaše deti, keď boli
malé? Mali dostatok antibiotík, oč−
kovaní, podporných liečiv? Nepred−
pisujú lekári priveľa liekov – aj zby−
točne a pacienti ich nežiadajú tiež
zbytočne veľa?

Popravde si nepamätám, kedy som
bola naposledy chorá. Za tie roky už mám
vybudovanú dobrú imunitu, keď na mňa den−
nodenne deti kýchajú a kašlú. Moje deti brali
antibiotiká asi dvakrát v živote. A nie sme nikto
očkovaní ani proti chrípke. U nás doma sa
dodržuje to, čo stále dookola opakujem a ra−
dím mojim pacientom – keď sa necítiš dobre,
tak si daj paralen, teplý čaj, vitamíny a ľahni do
postele, prikry sa až po uši a spi! Treba tro−
chu trpezlivosti, čo mnohým rodičom chýba a
myslia si, že antibiotiká všetko vyliečia. Ale že
80 – 90 % ochorení dýchacích ciest je víruso−
vého pôvodu a antibiotiká sú zbytočné, to mnohí
nechcú pochopiť.

Vyhovujú Vám podmienky v priestoroch,
ktoré má obec k dispozícii na prenájom
pre ambulancie detskej lekárky, praktickej
lekárky pre dospelých a zubnej lekárky?

Čo sa týka priestorov ambulancií, sú vo
vlastníctve obce a teoreticky sú vyhovujúce,
ale nedá mi nepodotknúť, že priestory a okolie
ambulancií by potrebovali určitú rekonštrukciu,
keďže za 20 rokov sa okrem výmeny nových
plastových okien nič nezmenilo.

Na záver Vám chcem za všetkých Vašich
pacientov a ich rodičov poďakovať za starost−
livosť, ktorú máte o naše deti, za ochotu, s
akou sa venujete každému pacientovi a za
odbornosť či profesionalitu, vďaka ktorej mô−
žeme dôverovať, že naše deti budú opäť zdra−
vé. Pani doktorka, ďakujeme!

Pýtala sa Dana Badžgoňová

NAŠA DETSKÁ LEKÁRKA

Malígny melanóm
Patrí medzi najzhubnejšie nádory kože a naj−

zhubnejšie nádory vôbec. Je to nádor, ktorý vychá−
dza z kože alebo slizníc. Vyskytuje sa hlavne u bie−
lej rasy, dvakrát častejšie u žien. Včasné štádium
sa prejavuje nenápadne, pokročilý nádor je tmavo−
hnedej až modročiernej farby, lokalizovaný na rôz−
nych miestach, najčastejšie na tvári a trupe, teda
tam, kde je veľká intenzita slnečného žiarenia. Dia−
gnostika je podmienená návštevou ošetrujúceho
lekára, ktorý pošle pacienta na odborné kožné vy−
šetrenie, kde pacienta kožný lekár vyšetrí dermato−
skopom a stanoví diagnózu. Ostatná liečba potom
závisí od stupňa postihnutia a spočíva v operačnom
zákroku a ďalšej odbornej liečbe.

MUDr. Lenka Benáková

Monika Bednáriková, 6. trieda

Veronika Lištiaková, 6. trieda
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Dnes predstavujeme čitateľom BN človeka s výnimočným povolaním –
odborníka špecialistu na rekonštrukciu starých kostolných veží. Štefan Va−
zovan nám porozprával o svojej práci zhodou náhod v predvečer svojich
44. narodenín.

Od lezenia po skalách každého druhu zrejme nie je tak ďaleko vyliezť aj
na kostolnú vežu. Ale väčšina nadšencov pre skaly zostáva s pribúdajúcimi
rokmi skôr v rovine športovej, prípadne lezenie sa časom stane víkendovou
či dovolenkovou záležitosťou. V prípade Štefana Vazovana koníček, teda
voľno časová aktivita, zmenil aj jeho profesionálne smerovanie a z montáž−
nika špecialistu sa stal živnostník − reštaurátor starých kostolných veží a
striech. Bola to náročná cesta. Od prvej stre−
chy po tú dnešnú uplynulo 15 rokov. Za ten čas
získal potrebné odborné vedomosti a zručnosti.
Všetko, čo potrebuje vedieť, sa učí prácou sa−
motnou. Štefan Vazovan má zvláštny a zried−
kavý dar, povedala by som dar priamo zhora,
že dokáže pochopiť bez väčších ťažkostí tech−
nický problém a objaviť najschodnejšie riešenie.
Takže vie opravovať pokazené veci, a nielen
kostolné veže, ale aj trebárs rádio, sporák, foto−
aparát, pračku či umývačku riadu, čokoľvek a
to aj vtedy, keď to servis pozáručných opráv
vráti ako neopraviteľné. Len škoda, že na to
nemá dostatok času, a preto sa tejto činnosti
môže venovať iba v zime, kedy sa nedá robiť na
vežiach kostolov. Toto je jeho koníček. Opravu−
je pre potešenie vlastné a na úžitok druhých.
Ale živia ho práce vo výškach. Kostolné veže
bývajú vysoké aj viac ako 50 metrov. Predstav−
te si, že tam musíte vyliezť, postaviť lešenie a
vyniesť všetok materiál i náradie a ešte aj pra−
covať. Nejde to vždy samotnému človeku, treba
mať aj pomocníkov, lebo chodiť z veže dolu každú
chvíľu by bolo vyčerpávajúce. Pán Vazovan je
dobrý rozprávač. Dokáže hodiny hovoriť o svo−
jej práci, o kostoloch aj ľuďoch. Práca na kaž−
dom kostole je pre neho nové dobrodružstvo,
ďalšia výzva, ktorú musí zvládnuť. A že svoju
prácu odvedie kvalitne, o tom hovorí množstvo
spokojných vlastníkov či správcov rekonštruo−
vaných objektov.

Ktoré kostoly si rekonštruoval?
S opravami veží a striech kostolov som začal v Beckove – na veži

farského kostola (foto č. 1). Vtedy ešte spoločne s Petrom Ondrejovičom,
ktorému by som chcel týmto poďakovať, že mi natoľko dôveroval a išiel do
toho so mnou. Jemu vo veľkej miere vďačím za to, že robím to, čo robím.
Prvýkrát sa opravovala zhnitá centrálna hrada, ktorá drží kríž a glóbus na
veži, ale tam som ešte krytinu neopravoval, tú opravil vychýrený beckovský
tesár Jaroslav Blatnický ešte s jedným majstrom, ktorého meno nepoznám.
Druhýkrát som opravoval odtrhnutú rímsu vedľa ciferníka vežových hodín, a
to v dobe, keď Peter natieral strechu kostola. Naposledy som oplechovával
piliere pri vstupe do kostola. Ďalšia práca bola v Čachticiach na katolíckom
kostole, kde sme opäť s Petrom riešili rovnaký problém ako v Beckove, ale
tam som si už robil debnenie a oplechovanie sám a Peter zabezpečil stavbu
lešenia a výmenu centrálnej hrady. Ďalej som zrenovoval glóbus pod krí−
žom, ktorý bol prestrieľaný ešte od vojny. Potom sme zrenovovali ciferníky
vežových hodín a nakoniec náter kríža a glóbusu, bez ktorého svoju prácu
nikdy neskončím. V Novom Meste nad Váhom sme opravovali časti veže
kostola po celkovej rekonštrukcii. Veža bola opláštená medeným plecom,
ale jedna časť bola pôvodná od poslednej opravy. Keďže použili železný
plech, ktorý bol vo veľmi zlom stave a drevo pod ním bolo prakticky rozpad−
nuté, bola to pre mňa taká zásadná skúška mojich schopností a tam som aj
poznal pána Kahana, prezidenta spoločnosti Jasek, ktorý mi veľmi pomohol
a kde som aj neskôr spravil rekvalifikačné skúšky na profesiu klampiara,
bez ktorej by som túto živnosť a profesiu nemohol vykonávať. Preto má
moju veľkú vďaku a dodnes sním stále spolupracujem.

Z Nového Mesta sme sa presunuli do Trnavy, kde bolo potenciálne
oveľa viac práce. Oslovili sme rád uršulínok, ktorých veža kostola nebola
v poriadku. Bola to prvá celková rekonštrukcia veže s krovom, debnením
a krytinou. Práce sme robili na dve etapy, začali smespoločne s Petrom na
jeseň a na jar som prácu dokončil už sám. Ďalšia práca bola veža kostola

rádu klarisiek, v súčasnosti Západoslovenské múzeum v Trnave (foto č.
2, 3, 4). Na túto prácu som obzvlášť hrdý a to preto, že celú opravu ako aj
stavbu lešenia sme robili len dvaja ľudia. Keď sa tak teraz obzriem späť,
zdá sa mi to až neskutočné. Boli to tony materiálu a komplikovanej klam−
piarskej práce. Je to moje životné dielo a nemyslím, že ho niekedy niečím
prekonám. Ale nebolo by sa mi to podarilo bez zdatného pomocníka, kto−
rého som našiel v Dominikovi Pacekovi a neskôr aj vo Vladovi Strieženco−
vi, bez ktorých by som to určite nedokončil načas. Mimochodom, táto
veža je svojím tvarom takmer identická s vežou v Novom Mesta nad
Váhom. Ďalej som V Trnave robil vnútornú rekonštrukciu drevených kon−

štrukcií veže františkánov a vežičku kaplnky
bývalej šatlavy, ktorá je súčasťou budov radni−
ce mesta Trnavy. Na replike tejto vežičky som
robil opláštenie, okná a strešnú krytinu. Na tr−
navskej bazilike sv. Mikuláša a jej fare robím
všetky klampiarske práce a údržbu striech. Tu
som sa naučil aj zlátiť plátkovým zlatom. V Tr−
nave som pôsobil dlho a dúfam, že tam bude
pre mňa ešte veľa práce v budúcnosti.

Z Trnavy som prišiel a so mnou aj môj viac
ako dobrý pomocník Dominik Pacek do Bziniec
pod Javorinou, kde mali vežu vo veľmi zúbože−
nom stave. Aj keď krytina na veži bola medená,
už bola za tie roky tak tenká, že pri zmene
teplôt a následnej dilatácii sa priečne trhala, a
preto mohla vnikať do nej voda, ktorá tam pá−
chala veľké škody na drevených konštrukciách
veže. Tu bola potrebná masívna výmena veľkej
časti krovu. Opravou krovu a krytiny sa malo
moje pôsobenie v Bzinciach skončiť, ale nestalo
sa. Nakoniec sa zrenovoval celý exteriér kos−
tola, čiže vyrobil a vymenil som ciferníky hodín,
zreštauroval všetky štuky a rímsy okolo celého
kostola, spravili sme náter fasády, okien, dverí
a opravil sa poopadávaný sokel. Namaľoval som
aj nápis nad vchodom do kostola.

V Drahovciach som opravoval kostol, ktorý
mal zhnitú koncovú hradu tak ako v Beckove či
v Čachticiach. Prvýkrát som použil špeciálny
materiál, ktorý sa vyznačuje dobrými vlastnos−

ťami. Je to materiál, ktorý je lepený z viacerých komponentov tak, ako
materiál na výrobu euro okien. Tento materiál som si musel nechať doviezť
z Nemecka, pretože sa v tak veľkej hrúbke u nás nevyrába, čo bolo dosť
náročné, ale ľudia, ktorých som oslovil, mi ochotne pomohli.

V Ružovej doline v Suchej nad Parnou som opravoval bývalý františkán−
sky vinohrad, v ktorom bol centrálny vodojem. Robil som tam opláštenie
strechy v tej dobe z unikátneho materiálu, zo zliatiny titánu a zinku chemicky
upraveného do farby spatinovanej mede.

Na kostole v Košariskách som čistil a moril krov strechy evanjelického
kostola.

Ďalšia zaujímavá práca prišla z neďalekých Kočoviec, tam ma oslovil
starosta obce, pán Tupý, ktorý sa nadchol krásou hrobky rodiny Rakov−
ských. Je to na slovenské pomery výnimočná stavba, jej dokonalá kon−
štrukcia a vnútorné a vonkajšie zdobenie je pre mňa unikátne a som veľmi
rád, že som mohol na túto opravu použiť aj unikátnu technológiu titan zinko−
vej kazetovej krytiny.

Kostol v Potvoriciach je nový, stojí asi desať rokov a už tam mali problé−
my so strechou a veľa iných drobností, ktoré v podstate riešim priebežne.

Zatiaľ moja posledná veľká práca bola v neďalekom Moravskom Liesko−
vom, kde bolo treba robiť opäť celkovú rekonštrukciu krovu a krytiny veže
katolíckeho kostola. Túto vežu som urobil výnimočnú tým, že som na nej
použil kazetu z medi, a to s priečnym uložením pod štyridsaťpäť stupňovým
uhlom a peknými zdobenými oknami veže. Opäť mi asistoval Dominik.

Kde boli práce najnáročnejšie, ak sa to dá takto povedať?
Najnáročnejšia práca bola v Trnave na veži Západoslovenského múzeu,

všetky komponenty som robil priamo na mieste, bola to naozaj náročná
práca. Na celej oprave som nepoužil nijaké dielenské vybavenie ako naprí−
klad ohýbačky, valcovačky alebo skružovačky, všetky tvarové diely ozdôb
veže som vytvaroval v rukách. Ale v podstate každá jedna oprava mala
svoje špecifické úskalia. Nielen tá na múzeu.

Snažím sa pristupovať k technologickým problémom progresívne, a preto

Opravujem staré kostolné veže

Nepoužívam klasickú klampiarsku technológiu

foto č.1
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nepoužívam klasické technológie opráv krytín, čiže spájanie plechu dvojitou
drážkou (dvojitým falcom), ale rekonštrukcie krytín robím výhradne kazeto−
vou technológiou a dvojitú drážku, tzv. plný falc používam len na vertikálne
spoje polí veže. Táto kazetová technológia má podľa mňa len samé super−
latívy. Klasicky falcovaná krytina ma za dôsledok kolabovanie veží, pretože
je vzduchotesná a vlhkosť, ktorá vzniká pri kondenzácii vzdušných pár v
priestore krovu veže, nemá ako odvetrávať a vyzráža sa na vnútornej
strane krytiny, kde sa dostáva do
drevených konštrukcii veže − deb−
nenia a ďalej aj krovu. Ďalším veľ−
kým mínusom je jej neschopnosť
pohlcovať dilatačné pnutia, a preto
sa táto krytina pri oslabení spôso−
benom jej oxidáciou začína trhať. Na
rozdiel od toho je kazetová techno−
lógia permanentne vetraná, a tým,
že je tvorená množstvom kompo−
nentov, čiže samotnou kazetou,
tam nijaké dilatačné pnutia nevzni−
kajú. Aby to bolo dokonale zabez−
pečené, ešte musí ísť medzi kryti−
nu a debnenie parozábrana, ktorá
odvedie neodvetranú nakondenzo−
vanú vodu preč od debnenia veže.
Celú rekonštrukciu krovu a debne−
nia zakončím odvetrávacím otvorom na samotnom vrchole veže, a tak je
celý priestor vnútra veže odvetrávaný komínovým efektom. Aj keď táto
kazetová technológia je o niečo drahšia a o veľa náročnejšia z hľadiska
montáže ako klasická metóda, doteraz sa mi vždy podarilo zákazníkov
presvedčiť o jej nepopierateľných výhodách.

Náročnosť použitej technológie a kvalita prevedenia prác sú naj−
lepšou reklamou...

Snažím sa robiť rekonštrukcie veží z bezúdržbových materiálov s maxi−
málnou životnosťou a to tak, že keď má krytina použitá na oprave životnosť
dajme tomu sto rokov, tak aj drevené konštrukcie, ktoré ju držia, musia
vydržať približne rovnako, lebo potom nemá zmysel dávať na strechu drahú,
čiže medenú alebo titan zinkovú krytinu.

Mal si ťažké začiatky ako živnostník?
Pracoval som ako montážnik v firme BRANSON a ešte počas toho som

začal skúšať to, čo robím aj dnes. Spomínal som, že ma k tomu doviedol
Peter Ondrejovič, keď sme opravili kostol v Beckove. Ďalší bol v Čachti−
ciach. Ale bolo veľmi náročné ísť ráno na šiestu do Bransonu, tam stáť celý
deň na nohách, a potom do večera na veži v Čachticiach. Zvládalo sa mi to
len veľmi ťažko, tak som sa rozhodol, keď sme mali ísť na kostol do Nového
Mesta, že dám výpoveď.
Spravil som si živnosť, a tak
to vlastne začalo.

Takáto práca vyžadu−
je veľkú presnosť a trpez−
livosť?

Kostolná veža má zloži−
tý vnútorný krov, a keď
potrebujem opraviť iba jeho
časť, je zložité ho demon−
tovať, nepoškodiť a zacho−
vať statiku veže, lebo mu−
sím vyrobiť jeho presnú rep−
liku, ktorú potom vložím na
pôvodné miesto v konštruk−
cii. A to býva niekedy veľ−
mi zložité. Taktiež niektoré
ozdobné klampiarske prv−
ky ma už párkrát potrápili
svojou zložitosťou tvarov a
tým, že ich musím vyrábať
na mieste len vlastnými ru−
kami. Všetko sa dá, keď
človek trošku pouvažuje.
Chyby nie sú prípustné,
lebo jeden plech medi
dvakrát jeden meter stojí
viac ako sto euro.

Môžeš o nejakej práci
povedať, že bola mimo−
riadne náročná?

Mimoriadne náročná bola

stavba lešenia v Trnave. Stavali sme ho dvaja ľudia, a to celých 25 výško−
vých metrov a rozoberali 16. decembra štyria. Na lešení bol v tej dobe namrz−
nutý ľad. Bola to asi najnebezpečnejšia práca, akú som dovtedy robil, aspoň
z môjho pohľadu. Najprv sa musela časť trubky, na ktorej človek stál, rozmra−
ziť a potom sa mohlo demontovať. Boli to tony materiálu, čo sa použili na 25 m
vysoké lešenie (foto č. 3). Nikto ma túto technológiu stavby lešenia neučil,
všetko som sa naučil pri riešení konkrétnych dispozícií veží. Každé jedno

lešenie je originál vždy podľa kon−
krétnych tvarov veže. A to, že ho
robíme priamo na veži a nie od zeme,
je na tom asi to najnáročnejšie.

Od koľkých metrov máš reš−
pekt pred výškou?

Boli časy, keď som nemal abso−
lútne žiaden rešpekt pred výškou, s
vekom to, našťastie, pomaličky pri−
chádza, ale neovplyvňuje ma to. Keď
som na veži, tak nad tým nerozmýš−
ľam. Paradoxom je, že som vyuče−
ný baník, pracoval som 1400 m pod
zemou, a teraz som nad zemou vo
výškach. Na veži je nutná maximál−
na koncentrácia, musím rozmýšľať
dva−tri koky dopredu, až potom mô−
žem konať. Vyžaduje to vysokú se−

bakontrolu. Čokoľvek beriem do rúk, musím sa na to koncentrovať tak, aby mi
nič nevypadlo. Robil som nad pešou zónou a pod nami chodili ľudia... Bolo to
náročné na psychiku. Myslím na dôsledky každého úkonu. Na lešení som
často 10−12 hodín, fúka vietor, páli slnko... Musím nájsť spôsob, ako pokračovať
v práci napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Dá sa pracovať v
závetrí, v lete v tieni, ale aj tak celé leto musím robiť v rukaviciach. Pretože plech
je tak rozpálený, že sa inak nedá robiť a boli aj situácie, že som si musel plech
polievať vodou, aby sa na ňom vôbec dalo stáť.

Máš aj ďalších spolupracovníkov?
Pomocníkov – mám vždy len jedného, a to Dominika Paceka. V Trnave

som robil aj s Vladom Striežencom. To sú ľudia, na ktorých som sa mohol
spoľahnúť v každej situácii, čo je na tak nebezpečnom mieste ako je veža
kostola absolútne prioritné.

Poznáš svoju konkurenciu?
Povedal by som, že ani nie, lepšie povedané, nepoznám nikoho, kto by to

robil tak komplexne ako ja, čiže stavba lešenia, drevo − teda krovy a debne−
nie, morenie, krytinu, štuky, ciferníky hodín, fasádu a tak ďalej a tak ďalej. V
takomto rozsahu prác neviem o nikom.

Cítiš aj na kostole atmosféru sakrálneho priestoru pod tebou?
Býval som často chorý,

mával som angíny, pokiaľ
mi nevybrali mandle a po
chorobe som býval zoslab−
nutý, ale ako náhle som
vyšiel na vežu, všetko to
zo mňa opadlo takže neja−
ká energia tam byť musí, ale
keď som zišiel, únava sa
okamžite dostavila. Nie na
všetkých kostoloch sa to
dialo; najviac som to cítili v
Čachticiach.

Čo na to tvoja rodina?
Neboja, že spadneš?

Snažím sa do rodiny
moju prácu neťahať. Predsa
je to nebezpečná práca a
nechcem tým znepokojovať
ženu a deti, hoci párkrát mi
moji synovia boli pomôcť s
transportom materiálu na
vežu. Ale doma mi pomá−
hajú fakt skvele, vymenili
sme trebárs sami traja
strešnú krytinu na celom
dome a dcéra im v ničom
nezaostáva. Som pyšný na
to, aké skvelé deti máme.

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová

foto č.2

foto č.4foto č.3



16 číslo 1 − marec 2013Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Drahí moji oltárni spolubratia kňazi, milé a ctihodné naše rehoľné
sestričky, drahí naši veriaci bratia a sestry, milí naši starší i mladší
priatelia, drahí Beckovčania!

Všetkým sú nám známe slová: „Všetko do času, Pán BOH naveky!“ Keď
beží náš ľudský život tradičným, zaužívaným rytmom – práca, oddych, dni
sviatočné, dni pracovné, dni, kedy prežívame radosť, spokojnosť, máme
dobrú náladu, v našom živote dominuje spokojnosť, dobrá nálada, ale aj
vtedy, keď sa objavia dni pochmúrnejšie – si spomenutú axiómu málo uve−
domujeme, ale keď sa nás tieto slová dotknú osob−
nejšie, ich hlbokú pravdu vnímame citlivejšie.

Bolo to v nedeľu 7. novembra 2010, keď ako no−
vovymenovaný duchovný správca kňazského do−
mova som predsedal sviatočnej liturgii v atmosfére
nádherného kostola sv. Jozefa, pestúna, ktorý je
súčasťou kláštorného komplexu pod majestátnym
beckovským hradom. Od prvých okamihov môjho
pobytu v Beckove sa mi táto majestátna lokalita sta−
la až veľmi osobne blízka. Najbližší môjmu srdcu,
kňaza a človeka, sa mi stali šľachetní ľudia, ktorých
som stretal na ulici, v obchode, na pošte, na obec−
nom úrade, ale predovšetkým v Božích chrámoch
Beckova, kde sme s vierou spolu slávili obetu Nové−
ho zákona sv. omšu.

Prišla však i „druhá“ nedeľa s dátumom 24.
február 2013 – zhodou okolností naša svätá kato−
lícka Cirkev slávila druhú pôstnu nedeľu. Bola to
nedeľa, ktorú som ako Kristov kňaz slávil verejne
spolu s mojimi bratmi kňazmi, s našimi sestričkami
vincentkami a s prítomným Božím ľudom, ako po−
slednú v Beckove.

Keď som sa predstavoval pri tej prvej, pamätnej,
povedal som aj tieto slová: „Milí bratia a sestry, pokiaľ
mi dobrý Pán Boh dopraje zdravie, chcem sa vám s
úctou, s radosťou a s ohľadom na vaše duchovné, ale
i ľudské dobro prihovárať na tomto posvätnom mieste – nikdy odo mňa nebude−
te počuť slová, ktoré by chcela počuť určitá „nábožná skupinka veriacich“, ale
budem vám vždy hlásať čistú, jadrnú, kresťanskú pravdu. Pre niektorých mož−
no i nepríjemnú, ktorá rúca naše často falošné vzdušné zámky, ktoré často
deformujú naše kresťanstvo a pôsobia odpudivo pre neveriacich, nábožensky
ľahostajných, alebo ľudí hľadajúcich pravdu.

Po 28 mesiacoch strávených v Beckove bez najmenšieho záblesku sa−
moľúbosti konštatujem, že sa mi táto vzácna kňazská služba vydarila –
veľké „BOHU vďaka“.

Ako ste mnohí boli svedkami, prihováral som sa vám cez nádherný model,
ktorý ma ako bohoslovca oslovil na celý život. Je to model, ktorý nám ukázal
náš vzácny otec špirituál v seminári, kapucínsky rehoľník, nezabudnuteľný
Páter ANGELUS. On pri vyjadrovaní používal tzv. svoje trojky! Napr. tri SSS
– Seminár Semenisko Svätosti; tri RRR − Radosť Rozdávaním Rastie... Pri
svätení nedele mal túto trojku: Sviatočný oblek, Sviatočné jedlo, Sviatočná
nálada.

V intenciách tejto „Angelusovskej trojky“ aj ja sa vám naposledy prihová−
ram v slovách na rozlúčku.

1. Povzbudenie cez Božie slovo druhej pôstnej nedele, kde sa hovorí o
udalosti z Biblie, o udalosti z hory premenenia, z hory Tábor.

Milí bratia a sestry!
Udalosti z dnešného evanjelia by som dal nadpis: „Vyvolení na vyvole−

nom vrchu“.
Vysoké hory odjakživa vyhľadávajú tí, ktorí chcú byť posilnení, osviežení.

Horský čerstvý vzduch blahodarne pôsobí na ľudský organizmus. Exercície
= hora Tábor. Pán Ježiš berie na horu nie všetkých dvanásť apoštolov,
berie len troch: Petra − viera − predstaviteľa skalopevnej viery; Jakuba −
vernosť − muža modlitby, vernosti vo viere až na smrť; Jána − nevinnosť −
predstaviteľa nevinných, apoštolských duší.

Berie len troch, lebo nie všetci sú schopní... BOH prehovoril, ľudia one−
meli. Tri zvláštnosti dnešnej udalosti: odohrala sa v samote; svedkovia mu−
seli prekonať ťažkú cestu na horu; požívali zvláštnu dôveru Ježišovu.

Každá mravná a trvalá premena musí mať tie isté zvláštnosti: musí sa
zrodiť v tichu, musí priniesť obetu a musí prejaviť dôveru. Ježiš svojim pre−
menením apoštolov premenil – zmýšľanie; apoštolov premenených potešil –
zúfanie; apoštolov potešených posilnil – slabosť.

Brat a sestra! Chceš byť silný, silná?
Preto si zapamätaj: Hora Tábor trvá len krátko. Olivová hora trvá dlhšie.

Hora Kalvária trvá najdlhšie. Už teda môžeš pomaličky, v mlčaní, ale statoč−
ne vystupovať. A preto, drahí bratia a sestry, modlím sa za vás všetkých i

za vaše rodiny a spoločne s vami aj prosím: „Pane, daj nám vždy viacej
svetla z hory Tábor pre tmavú Golgotu!!!“

2. V druhej časti môjho príhovoru chcem vysloviť tri dôležité slová: ĎA−
KUJEM, ODPROSUJEM, PROSÍM.

Menom všetkých kňazov, ktorí žili dávnejšie, ale i v súčasnosti v kňazskom
domove v Beckove, menom našich i vašich „modrých“ sestričiek vincentiek, ale
i vo svojom mene vám, milí Beckovčania, vyslovujem velikánske VĎAKA a
rovnako velikánske naše kresťanské Pán BOH zaplať a všetko vám odplať!

Ako ďakujem vám, milí naši bratia a sestry vo
viere, rovnako ďakujem i mojim bratom kňazom za
nádherné svedectvo viery a duchovného obohate−
nia pre vašu krásnu a malebnú obec na Považí –
pre váš i náš milovaný Beckov.

Moja vďačnosť by nebola úplná, keby som toto
krásne vďaka v tejto posvätnej atmosfére nášho
chrámu nepovedal aj našim milým rehoľným sestrič−
kám vincentkám za obetavú a láskavú službu pre
nás kňazov, za každodenné modlitby, za tiché, iba
Pánom Bohom poznané obety a predovšetkým za
jednu nádhernú skutočnosť, ktorú možno ešte nevy−
slovil žiaden kňaz, ale pre mňa bola hlbokým zážit−
kom na celý život. Možno ste počuli otázku, že kedy
je žena najkrajšia? Pravdivá odpoveď, že to nie je
vtedy, keď je pred zrkadlom, ani vtedy, keď má krásne
oblečenie alebo drahé „šminky“, ale najkrajšia je každá
žena vtedy, keď je dobrá.

Túto krásu našich sestričiek som videl pri modlit−
be, pri sv. omšiach, pri ich obetavej službe v útro−
bách nášho kláštora, ale najkrajšia bola ich tvár vte−
dy, keď spoločne so mnou stáli pri zomierajúcom
kňazovi. Na ich tvárach bolo vidieť ich spokojnosť
prameniacu z viery, že tento Boží služobník odchá−
dza do svojej pravej vlasti, ako to napísal veľký apoštol
Pavol: „Naša vlasť je v nebesiach...“ Táto skutoč−

nosť bola aj realitou, že na tvárach našich sestričiek poznačených prirodze−
nou krásou sa neobjavila ani brva smútku, nedajbože bezradnosti.

Menom všetkých kňazov, ktorí prešli ich rukami, aj za vás, našich veria−
cich vyslovujem veľké Pán BOH zaplať!!!

Druhé slovko, ktoré vyslovujem v druhej časti v poďakovacej reči je
prosba o ODPUSTENIE.

Bývalý českobudějovický pán biskup Dr. Josef Hlouch povedal aj toto:
„My, ľudia, sme hranatí, a keď žijeme vedľa seba, tak sa týmito hranami
dotýkame – v rodine, v práci, v medziľudských vzťahoch, ale vo svete nie je
toľko zla, ako hlúposti.“

Poznáme to veľmi dobre, že i manželia prekonajú veľké prekážky a ich
vzťah stroskotá na „prkotinkách“, žiaľ Bohu.

Ak sa niečo negatívne objavilo, nemám o tom potuchy, prosíme o odpus−
tenie a my vám tiež všetkým zvolávame zo srdca: „...a my odpúšťame tiež.“

A tretie slovko v tejto druhej časti môjho príhovoru je PROSÍM! V latinčine
je jeden krásny výraz: „Orfemus ad invicem!“ – po slovensky: „Modlime sa
navzájom!“ Vy za nás a my za vás. Túto druhú časť uzatváram nádherným
výrokom, ktorý som adresoval všetkým mojim priateľom, ale aj všetkým
ľuďom, ktorí ma majú radi a ja ich rovnako, či tomu veríte alebo neveríte, aj
vám, milí Beckovčania.

Slávny autor – Saint Éxupery vo svojom diele Malý princ napísal túto
nádhernú vetu: „Človek je navždy zodpovedný za ružu, ktorú si pripútal k
srdcu.“ Ste mojou ružou, ktorú nosím vo svojom kňazskom srdci a chcem
si vás preniesť aj na druhý breh, ak môj pozemský život bude dovŕšený.

3. V tretej časti môjho príhovoru nechám prehovoriť slovám jedného môj−
ho spolubrata kňaza, ktoré má na svojom náhrobnom pomníku a ktoré sú
pravdivé a živé v ústach každého kňaza Kristovej Cirkvi:

„Prijal som od vás krstný sľub – nezrušte ho. Vo vašich srdciach som
pestoval vieru – nestraťte ju. Ukázal som vám cestu k šťastnej večnosti –
neopustite ju. Dával som vám rozhrešenie – zachovajte si milosť Bo−
žiu.Požehnal som vaše manželstvá – neubližujte si navzájom. Miloval som
vaše deti – nezanedbávajte ich. Požehnal som hroby vašich zomrelých –
nezanedbávajte ich. Teraz i ja ležím v hrobe – nezabúdajte ani na mňa.“

V jubilejnom roku 2000 som po dvadsiatich rokoch služby odchádzal z
Gbelov, kde som medzi mojou životnou tridsiatkou a päťdesiatkou prežil naj−
krajšie roky môjho kňazstva. Neodchádzal som ľahko. Mojou ďalšou pasto−
račnou stanicou bola historická Skalica, kde som bol aj ako mladý kaplán. Po
rozlúčkovej sv. omši v Gbeloch prišiel za mnou so slzami v očiach môj dobrý
žiak, ktorého som aj krstil, 17−ročný študent Paľko a hovorí mi: „Pán dekan,
škoda, že odchádzate, bude nám veľmi smutno za Vami!“ Ja som ho trochu

SLOVÁ NA ROZLÚČKU
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Milé deti, drahí mladí chlapci a diev−
čatá, milí Beckovčania, drahí naši „skôr
narodení“ seniori, milí priatelia, veriaci
i neveriaci!

Bratia a sestry! „Pán vstal z hrobu
vlastnou mocou, slávnu pieseň Veľkej
noci spieva teraz celý svet. Z kostola
ju zvony zvonia, škovránky ju rozná−
šajú, pozná ju už každý jarný kvet.“

Je najväčší kresťanský sviatok, je
najväčšia slávnosť roka, slávnosť Tvoj−
ho i slávnosť nášho Pána Ježiša Kris−
ta, slávnosť Jeho Zmŕtvychvstania.
Ako povedať ľuďom veľkonočné po−
solstvo, aby sa neopakovalo tak, ako
každý rok?

Človek sa musí stále učiť. Do päť−
desiat rokov od starších a po päťde−
siatke od mladých. A tak Vám chcem
dnes povedať, čo som sa naučil od
mladých, aké je ich veľkonočné kré−
do. Spievali nám kedysi pri veľkonoč−
ných sviatkoch, pri kňazskej rekolekcii
a ja si z tej piesne pamätám len tri
riadky: „Verím v krásu života, verím
v lásku človeka, verím ďalej.“

Veriť v krásu života, veriť v lásku
človeka a neprestať veriť ani vtedy,
keď sa mi ciele zakalia, keď v mojom
živote sa objaví tma, to bude obsah
môjho sviatočného príhovoru pre mi−
lovaných obyvateľov Beckova, ale i
pre všetkých, ktorí budú vo chvíľach
sviatočných, ale i všedných čítať
„naše“ Beckovské noviny.

Skôr ako prišlo vzkriesenie, boli
pašie. Kristus bol zajatý, bol zmuče−
ný, bol odsúdený na smrť a poprave−
ný. Keby takto končilo naše Verím v
Boha – bol a je ukrižovaný, zomrel a
je pochovaný – bolo by to naše kres−
ťanstvo krásnym ušľachtilým učením.
Ale bola by to náuka tragická, pesi−
mistická. Kto by ju prijal? Naše Verím
v Boha však pokračuje: tretieho dňa
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia
a vráti sa a bude všetko súdiť. Môže−
me s radosťou a pravdivo povedať,
nie je na svete iba smútok. Život má
svoju krásu. Verím v krásu života.
Vy, mladí, ktorí sa otvorene a slobod−
ne, s patričným mladíckym nadšením
a krásou svojej viery hlásite ku Kris−
tovi, vy teraz vidíte na svete veľké
pašie. Vzduch, ktorý dýchate je otrá−
vený výparmi, voda, ktorú máte piť,
je zakalená výkalmi, zem, ktorá má
rodiť, je otrávená rádiovým žiarením
– na svete nie je všetko v poriadku.
Má to tak zostať? To, čo tuná je, ob−
čianske vojny, skaza Božieho diela,
to sú len pašie. A vy to musíte preko−

nať. Vy musíte vrátiť svet k tomu ide−
álu, aký bol na začiatku. V prvej kni−
he Svätého Písma, Genezis, ktorá
opisuje dielo stvorenia, každý deň je
ukončený krásnou a večne pravdi−
vou vetou: „Boh videl všetko, čo uro−
bil, a bolo to veľmi dobré...“ Ale pamä−
tajte, na to sa nedá iba čakať. Tu sa
musí pomáhať, pracovať.

Pri slávnostných modlitbách veria−
cich, ktoré sú najkrajšie v celom litur−
gickom roku na Veľký Piatok, sme
počuli: „Boh teraz nemá iné ruky, iba
tvoje.“ Tvojimi rukami chce Pán Boh
robiť zázraky. A kto ste sledovali, raz
to bolo na televíznych obrazovkách,
krásny prenos o rehoľných sestrič−
kách, iste ste si zapamätali, čo pohlo
to mladé dievča, aby sa stala sestrič−
kou. Videla plagát, tam je úbožiak, roz−
bitý, rozožraný chorobami, červami.
A ona sa pri tom plagáte zastaví a
hovorí: „Bože, prečo pre toho člove−
ka niečo neurobíš?“ A naraz, zrazu
číta dole maličkú vetu: „Ja som niečo
urobil, ja som stvoril Teba.“

To, čo je zlé a špatné, to nebude
teraz Pán Boh naprávať, že by svoje
všemohúce ruky sklonil k tejto zemi
a urobil to ON. To, čo sme si „dobab−
rali“, to si musíme sami aj napraviť –
to urobte vy. Až potom si môžeme
spievať Verím v krásu života.

Dnes už blahoslavená Matka Te−
reza, keď preberala v Kalkate popol−
nice, vytiahla z jednej dieťa. Studené.
Ale v jej náručí dieťatko otvorilo očká
a ona vykríkla: „Veď ono ešte žije!“

Milí mladí priatelia, ale i vy všetci
ostatní!

Ešte nie je všetko skazené. Ob−
rovské stĺpy ohňa, ktoré vydávala ho−
riaca nafta v Perzskom zálive, tie raz
zhasnú a už aj zhasli. Rozliatu ropu
na vlnách oceánov, tú ľudia predsa
pochytajú. To žiarenie v Černobyle a
v Japonsku raz prestane. Občianske
vojny ľudia raz zanechajú. A vy, mla−
dí, ktorým patrí i táto doba 21. storo−
čia – prvého storočia v tomto treťom
tisícročí, vy povediete svet, aby sa v
ňom obnovila opäť stvoriteľská Božia
krása a vy, aby ste mohli hrdo spie−
vať Verím v krásu života.

Ich krédo pokračuje. Verím v lásku
človeka. Ach, Bože, aký je to ťažký
článok viery. Ty veríš v lásku? Veď
dnes viac ako inokedy platí to staré a
múdre: „Človek človeku vlkom.“ Ako
sa chovali ku Kristovi, keď bol zajatý?
Bili Ho do tváre, pľuvali na Neho, po−
smievali sa Mu, tomu najušľachtilejšie−

mu z ľudských synov. A ty chceš veriť
v lásku človeka? Spomeň si, keď v
Osvienčime vládol gestapák ako veli−
teľ tábora, a keď jeho štvornohý vlčiak
ochorel. Nechal ho ležať v posteli, za−
volal všetkých zverolekárov, aby po−
mohli, nad svojim psom plakal, a keď
mu zdochol, vystrojil mu pompézny
pohreb ako prezidentovi. A pritom ten−
to muž deň čo deň naháňal tisíce ľudí
do plynových komôr, nevinných ľudí.
A ty chceš veriť v lásku človeka?

Mladý muž stál na kraji cesty a
kýval na autá. Stopoval. Jeden dobrý
šofér zastavil, usadil ho vzadu a šiel.
A zrazu muž vzadu vytiahol pištoľ,
priložil mu ju k spánku a hovorí: „Pôj−
deš tam a tam.“ Viezol teroristu. Ces−
ta im ubiehala. Pred nimi prechádzal
cestou pes. Terorista zareval: „Za−
brzdi, veď je tam pes! Ty ho prejdeš!“
Psa neprešli. Doviezol teroristu na
určené miesto, ten vystúpil a revol−
verom šoféra zastrelil. Psa mu bolo
ľúto, človeka nie.

A vy, mladí, spievate Verím v lás−
ku človeka? Aká je to veľmi ťažká
viera. Ale tú vieru vás naučil Kristus.
On na kríži veril, že i terorista a vrah
po Jeho pravici, ktorý mal na svedo−
mí vraždy, môže byť spasený. A pr−
vého ho poslal do neba: „...ešte dnes
budeš so mnou v raji...“ On veril, že i
ten bezcitný, otupený vojak Longinus,
ktorý viedol popravu, má predsa len
citlivé a mäkké srdce, a keď Kristovo
Srdce otvoril ostrou kopijou, naraz zvo−
lal: „Toto musel byť spravodlivý člo−
vek, toto bol Syn Boží.“ Veríte dobre,
verte v lásku človeka. I keď ju tam
nenájdete, lásku dávajte.

Sobášil som raz snúbencov, kto−
rých svadobným heslom bolo: „Chceš
byť milovaný? Miluj!“ Tieto štyri slová
sú návod. Chcete vidieť lásku člove−
ka? Dávajte mu lásku. A život je od−
mena. Tá láska sa vám vráti. I od tých,
ktorí sa chovajú ako zvieratá. Čo iné−
ho môžeme povedať na zbožné bab−
ky, ktoré sa so sviečkami v rukách
modlili na Hviezdoslavovom námestí a
komunistickí pohlavári pustili na ne roz−
zúrených psov. Čo iného môžeme
povedať, keď tí istí, tzv. „chlebodarco−
via“ z hasičských áut striekali prudkú
studenú vodu do tvárí nemluvniatok v
detských kočíkoch pred očami ich
vlastných mamičiek. Čo povedať iné−
ho, keď tí istí súkupníci boľševického
režimu na bezbranných študentov po−
slali policajné kone. To je zlo. Ale ver−
te, láska môže vzniknúť v človeku.

VEĽKONOČNÉ KRÉDO

potešil a hovorím mu: „Neplač, Paľko,
odchádzajú iba služobníci, Pán Ježiš
tu zostáva s vami, milujte Ho všetci
tak, ako som vás to za dvadsať ro−
kov učil.“

Zvykneme hovoriť frázu: každý
človek je nahraditeľný. Nie je to prav−
da, každý človek je vymeniteľný...

Prepáčte mi nasledovné slová,
hovorím ich otvorene a pravdivo bez
najmenšej stopy pýchy alebo samo−

A konečne tretie. I keď slnko ne−
svieti, i keď hviezdy nežiaria, verím
ďalej. Pokiaľ Kristus chodil po Palestí−
ne a žiaril rovnako ako slnko, mal oko−
lo seba veľké davy ľudí – boli by Ho
ušliapali. Ale zrazu sa situácia Pána
Ježiša zmenila – zakalila. Akoby stratil
svoju všemohúcnosť. A začalo Ho
opúšťať. Viete, že keď sa začne po−
tápať loď, neujde najprv kapitán. Prvé
utekajú krysy. Keď Cirkev mala utr−
penie, tí najušľachtilejší ju neopustili.
Utiekli tí, ktorí mali radi judášske „strie−
borňáky“, ktorí chceli a chcú pekné
spoločenské postavenie. Pekne to
vyjadril jeden vzácny kňaz: „Zrno, pše−
nička, vždy zostane v stodole, a ple−
vy nech vietor berie, kde chce.“

A predsa chceme veriť ďalej. I keď
Kristus prešiel utrpením a smrťou, sln−
ko zažiarilo. Nesmieme sa naľakať,
keď sa nám obzory zakalia. Najkraj−
šie vystihla situáciu našej viery nád−
herná deva našej slovenskej krajiny
– rehoľná sestra, mladá mučenica, bla−
hoslavená Zdenka Schelingová: „Ni−
čoho a nikoho sa nebojím, lebo za
mrakmi je moje milované Slnko, môj
drahý a milovaný Ježiš!!!“

A na záver: V tejto transformácii,
do ktorej sme ponorení a ktorá často
tvrdo dopadá aj do nášho súkromia,
je nutné aj nové myslenie a konanie v
našej duchovnej orientácii.

Ide o náš záujem o svet, v ktorom
utrpenia neubudlo. Naopak, rastie ne−
návisť, ľahostajnosť, nové formy ná−
silia a naša únava a slepota. Nevidno
nás vo verejnom živote, v politike, eko−
nomike, kultúre, kde by sme v Ježi−
šovom duchu slúžili ľuďom, usilovali
sa o to, po čom túžime a s citom
odstraňovali to, čo nás dojíma na jeho
utrpení. V tomto novom prvom storo−
čí tretieho tisícročia, do ktorého sme
v jubilejnom roku 2000 tak slávnost−
ne vstúpili, sme si odniesli náš spo−
ločný, ohrozený a krehký ľudský údel,
ale aj solidárnosť s trpiacimi, pozna−
nie zmyslu toho ťažkého, čo je nám
súdené, ale predovšetkým nádhernú
kresťanskú nádej, ktorú nám môže
dať iba naša kresťanská viera, roz−
dúchavaná láskou, lebo tieto hodnoty
a Božie dary nám otvorilo Ježišovo
víťazstvo nad zlom a nad smrťou.

Blahoželám vám ku všetkému, čo
ste v tomto duchu odovzdali svojim
blížnym a želám vám radostné preži−
tie Veľkonočných sviatkov.

Mgr. František Kurkin,
dekan − farár v.v.

ľúbosti: Mňa, ani mojich bratov kňa−
zov a predovšetkým naše i vaše
„modré sestričky“ vincentky v Bec−
kove nikto nenahradí! Vymenia nás
iní, želám im zo srdca, aby ich pôso−
benie v Beckove bolo požehnané.

Drahí Beckovčania,
ešte jednu vetu chcem vysloviť, ktorú

nosím vo svojom srdci. Či chceme ale−
bo nechceme, či sa nám to páči alebo

nie, našim odchodom z Beckova je táto
nádherná obec pod majestátnym hra−
dom chudobnejšia. Ak je vám smutno,
tak verte, mne je smutno najviac. Mal
som vás a mám veľmi rád.

Milí bratia a sestry!
Vo chvíli odchodu cítim viac než ino−

kedy svoje chyby, a preto so svätým
apoštolom Pavlom prosím: Modlite sa
bratia a sestry, aby som, keď som iným

kázal, sám nebol zavrhnutý!
Kal časom odpadne, o niekom

inom budú klepať ľudské mlyny. Ale
v ušľachtilom ľudskom srdci zosta−
ne na kňaza spomienka ako obrá−
zok. Obrázok snáď trochu vybled−
nutý, ale predsa milý.

S BOHOM, milí priatelia, zbohom,
drahí Beckovčania a u Pána BOHA
v nebi DOVIDENIA.

Mgr. František Kurkin, dekan
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Milí priatelia, pretože ma oslovili slová sestry seniorky na Seniorálnom
konvente Považského seniorátu ECAV v Uhrovci dňa 9. marca 2013,
rozhodla som sa, že ju oslovím, aby sme vám mohli sprostredkovať jej
biblický úvod ku správe o živote v našom POS v roku 2012.

Matúš 11, 20 − 24: „Vtedy začal karhať mestá preto, že sa nekajali,
hoci sa stalo v nich najviac Jeho divov: Beda ti, Chorazin; beda ti, Betsai−
da! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali divy, ktoré sa stali u vás,
dávno by sa boli kajali vo vrecovine a na popole. Ale vravím vám: Ľahšie
bude v deň súdny Týru a Sidonu ako vám. A ty, Kafarnaum, budeš sa
vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodo−
me stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. Ale vravím vám,
že ľahšie bude v deň súdny Sodome ako tebe.“

Pred rokom na seniorálnom konvente v Trenčianskych Stankovciach
nám prostredníctvom apoštola Pavla z listu Efezským zaznievalo preni−
kavé volanie: Prebuď sa! Za uplynulé obdobie bolo veľa udalostí  v našej
spoločnosti i v cirkvi, ktoré  priamo či nepriamo ovplyvnili náš život. K
tým radostnejším patrilo úsilie našich hokejistov, ktorí na MS získali strie−
bornú medailu, alebo víťazstvo Petra Sagana na niekoľkých etapách cyk−
listických pretekov v Tour de France. Boli sme svedkami rôznych káuz
nielen vo svete, v našej spoločnosti, ale aj v cirkvi. Médiá nás informovali
o automobilových nehodách, vlakových nešťastiach, zrútenom moste  s
tragickými či dokonca smrteľnými následkami.  Zúčastnili sme sa parla−
mentných volieb. Ak sa pozrieme do kroniky našej cirkvi, uplynulý rok sa
niesol v znamení volieb na všetkých úrovniach. Prežívali sme tak ako v
spoločnosti aj v cirkvi obdobie radostné i menej radostné. Štatistické
hodnotenie nám ukázalo, ako evanjelikov na Slovensku ubúda nielen
demografickým vývinom, ale aj ľudskou ľahostajnosťou k Pánu Bohu a
cirkvi. Vďaka Pánu Bohu, ktorý nás všetkým, cez čo sme prešli, volal k
bdelosti, ostražitosti a upozorňoval nás zároveň na nestálosť  a dočas−
nosť pozemského života. Výzvou: „Prebuď sa, kto spíš!“ nás Božie slovo
prebúdzalo z duchovného spánku. Nejeden raz nás musel Pán prehliad−
nuť, aby poukázal na príčinu našej ospalosti. Ak sme tento budíček zatla−
čili a otočili sa na druhú stranu, alebo sme nereagovali na Pánovo prebú−
dzanie a brali sme našu prácu a zodpovednosť v rodinách, cirkevných
zboroch, senioráte a cirkvi na ľahkú váhu, zaznieva nám z Jeho slova
dnes varovné Beda!

 Vďaka, že nám Pán Boh vo svojom slove zanechal aj hrozby. Viete si
predstaviť, ako by to dnes vyzeralo v našom štáte alebo vôbec vo svete,
keby sme o mnohých hrozbách nevedeli? Na akej úrovni by asi bola už
beztak dosť uvoľnená morálka? Ja si to predstaviť neviem. A preto mám
úprimnú radosť z toho, že ešte stále sú na svete, na Slovensku, ale aj v
našom Považskom senioráte ľudia, ktorí prichádzajú do chrámov Božích.
Vďaka patrí aj vám, bratia a sestry, ktorí ste prišli dnes do tohto uhrov−
ského chrámu, aby ste počúvali Božie slovo i výsledky nášho spoločné−
ho úsilia. Vďaka patrí aj predsedníctvam cirkevných zborov, kurátorom,
presbyterom,  ale i ďalším jednotlivcom, ktorí viete prijať aj kritiku v podo−
be výstrah a hrozieb z Božieho slova. Ani výstrahy a ani hrozby nie sú
nezmyselné a zbytočné. Preto opakujem: buďme vďační  Pánu Bohu za
všetky varovania pred tým, čo by nás mohlo ohroziť v tejto časnosti, ale
predovšetkým pred tým, čo najvzácnejšie by sme mohli stratiť.

V jednom príbehu sa hovorí o malom mestečku, ktoré sa na prvý
pohľad v ničom nelíšilo od ostatných. Ale zrazu sa začali v ňom diať
čudné veci. Deti si zabúdali písať úlohy, celé noci sa túlali po uliciach,
mladí sa každý večer zabávali na diskotékach, dospelí väčšinu času
netrávili v rodine, ale v baroch, a čo bolo z nášho pohľadu asi najhoršie
– uvoľnené mravy nikoho nepohoršovali... Časom sa jedni s druhými
pohnevali, nikto sa s nikým nepriatelil, nikto nikoho nepozdravil. Aj brány
kostola zostali zatvorené, ani zvony už nezvonili a nikto už nepamätal na
modlitby, ani na nejaké Božie slovo. Raz v pondelok ráno sa učiteľ pýtal
žiakov, ktorí ešte aspoň sporadicky prišli do školy: „Prečo ste včera
neprišli do školy?“ – „Včera bola predsa nedeľa a v nedeľu škola nebý−
va.“ „Prečo?“,  pýtal sa učiteľ. Žiaci nevedeli, ako majú odpovedať. Blížili
sa Vianoce. „Prečo sa spievajú a hrajú koledy?“ pýtal sa učiteľ žiakov
ďalej. „Prečo sú na stromčeku sviečky?“ Nikto to nevedel.

A tak malé mestečko bolo čím ďalej jednotvárnejšie a smutnejšie.
Ľudia boli zo dňa na deň sebeckejší, podráždenejší a hádavejší. Takmer
každý lamentoval a hovorieval: „Mám dojem, že som čosi zabudol.“ Až
sa raz prihnal taký silný vietor, že rozkýval zvony na kostolnej veži a
malý zvon začal zvoniť. Ľudia sa hneď zastavili a pozerali do výšky.
Jeden človek za všetkých vtedy zvolal: „Už viem, zabudli sme na Boha!“

V našich mestách a obciach, cirkevných zboroch seniorátu zvony
ešte stále zvonia. Veriaci kresťan ich hlas počuje a túži po Božom slove

a s radosťou prichádza do spoločného zhromaždenia. Ale nie vždy a pri
všetkých je to tak. Sú aj takí, ktorí hlas zvonov počujú, prídu do spolo−
čenstva cirkvi, počúvajú Božie slovo, ale jeho výzvy, napomenutia nebe−
rú vážne. V každej dobe boli, sú a aj budú takí, ktorým hlas zvonov nič
nehovorí a už vôbec nič im nehovorí spoločné zhromaždenie, modlitba
alebo Božie slovo. Nepatrí mestám a obciam nášho seniorátu Ježišovo
slovo: Beda vám! Beda ti Trenčín! Beda ti Partizánske! Beda ti Stará
Turá! Beda ti Lubina! Beda ti Beckov! Beda ti... každý si môže doplniť
názov cirkevného zboru, do ktorého patrí, v ktorom žije a pôsobí.

V našom prečítanom Božom slove sme počuli o hrozbe nad nekajúci−
mi mestami. Je zvláštne, že obyvatelia miest Chorazin, Betsaida a Kafar−
naum, ktoré boli hlavnými mestami Ježišovho pôsobenia a zažili moc
Božieho slova cez Jeho mocné skutky zostali hluchí, chladní, uspaní.

Mestečko Chorazin sa  nachádzalo na brehu Galilejského jazera. Bolo
postavené na úrodnej zemi, ľuďom sa tu dobre vodilo a možno aj preto
boli málo ochotní počúvať Ježiša. Dnes je tam už len pustatina. Každo−
pádne muselo byť dôležité, keď ho Pán Ježiš porovnáva s Týrom a
Sidonom. Podľa slov Pána Ježiša sa tam udiali mnohé uzdravenia, divy a
zázraky, ktoré potvrdzovali Ježišovu božskú moc i to, od koho prišiel.
Očakávalo sa teda, že po mnohých prejavoch Ježišovej moci a po počutí
Ježišových Bohom inšpirovaných kázní toto mesto bez problémov Krista
ako Mesiáša a Jeho učenie prijme. Betsaida (v preklade znamená dom
rybárov), tá bola naozaj jedným z hlavných miest Ježišovho pôsobenia.
V tomto meste sa narodili Ondrej, Peter a Filip. Bol tam sídelný hrad
Herodesa Filipa a kráľovská hrobka. Dnes už niet po tomto meste a jeho
pamiatkach ani stopy. A to všetko preto, lebo obyvatelia Chorazinu a
Betsaidy nečinili pokánie, a to aj napriek tomu, že mnohí počuli Ježišovo
varovanie.

 Pán Ježiš týmto mestám vyčíta: „Keby sa v Týre a Sidone boli stali
divy, ktoré sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a na
popole. Ale vravím vám: Ľahšie bude v deň súdny Týru a Sidonu ako
vám.“ Týrus a Sidon boli pohanské mestá a prístavy na pobreží Stredo−
zemného mora vo Fenícii. Týrus je známy aj tým, že tam mal svoje sídlo
kráľ Chíram, ktorý pomáhal Dávidovi stavať palác a Šalamúnovi chrám.
Odtiaľ pochádzali tesári a z tohto prístavu sa plavilo aj cédrové drevo z
libanonských hôr. Život týchto pohanov nebol však horší ako život Izra−
elcov v Chorazin a Betsaide.  Pán Ježiš svoj národ miloval a chcel ho
zachrániť. Preto nekajúcich Izraelcov karhal a hrozil im. Prial si, aby žili a
boli zachránení.

Neskôr k týmto nekajúcim mestám pridal Pán Ježiš aj samotný Jeru−
zalem: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých,
čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si
sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Ajhľa, zanechá−
va sa vám dom váš pustý.“ (Mt 23, 37n) „Veru vám hovorím, že nezosta−
ne tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.“ (Mt 24, 2b) V Kafar−
naume to bolo ešte horšie. Tam prerástla nekajúcnosť v provokatívnu
pýchu, podobne ako burina, ktorá prerastie obilie a nakoniec ho celkom
udusí. Preto na adresu tohto mesta a jeho obyvateľov Pán Ježiš vyslovil
túto hrozbu: „A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať?
Zrútiš sa až do podsvetia. Keby sa v Sodome stali divy, ktoré sa stali v
tebe, stála by až dodnes. Ale vravím vám, že ľahšie bude v deň súdny
Sodome ako tebe.“

Mesto Kafarnaum stálo neďaleko Chorazinu a Betsaidy. Hovorí sa „do
tretice všetko dobré“, avšak v tomto prípade zlé. V Kafarnaume bol da−
ňový úrad i rímska posádka.  V meste vládol čulý život. Pán Ježiš tu
uzdravil stotníkovho sluhu (Mt 8, 5 – 13; L 7, 1 – 10), matku Petrovej
manželky (Mt 8, 14 – 17), posadnutého (Mk  1, 21 – 28; L 4, 31 – 37),
syna kráľovského úradníka (J 4, 46 – 54) a mnohých ďalších. A predsa
všetky tieto divy Pána Ježiša beh života v meste nezmenili. Väčšina ľudí
zostala ľahostajná, pyšná a nemravná. Výsledok bol ten, že z mesta
nezostal kameň na kameni. Obyvatelia tohto mesta nechceli počúvať
varovanie Pána Ježiša. Zakrývali si srdce a zotrvávali v pýche. Podobali
sa onému človeku v psychiatrickej liečebni. Keď sa k nemu niekto priblí−
žil, vždy si zakrýval rukou srdce. Robil to preto, aby mu vraj nevideli
hriechy. Niečo podobné robí pštros, ktorý si strká hlavu do piesku a
myslí si, že sa tak ukryl. Povinnosťou kresťana je odhaliť sa pred Pánom
Bohom. Správnym postojom má byť zmena doterajšieho spôsobu života
i správania. Boh nestrpí hriech a spravodlivo odsúdi a potrestá každého,
kto je jeho páchateľom. Skôr či neskôr každého jednotlivca, ktorý nečiní
pokánie stihne spravodlivý trest.

Týr, Sidon a Sodoma – starobylé mestá, ktoré sú v našom texte
spomínané, boli známe svojou pretrvávajúcou povesťou bezbožnosti (1M

Zo života Považského seniorátu ECAV
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18, 19; Ez 27; Iz 23, 1 – 12; Jer
25, 22). Každé z týchto miest zničil
Boh pre ich zlobu. Pretože Betsai−
da, Chorazin a Kafarnaum videli
Ježiša na vlastné oči a neuverili,
ich trest bude a aj bol väčší, než
týchto starozmluvných bezbožných
miest, ktoré Ježiša nevideli. Preto
podobne aj tie národy a mestá, ktoré
majú kostoly, kaplnky či modliteb−
ne na každom rohu a Bibliu v kaž−
dej rodine, nebudú môcť obstáť v
deň Božieho súdu, ak nebudú činiť
pokánie a nebudú veriť v Ježiša
ako Božieho Syna a ako ich osob−
ného Záchrancu. A to je presne v
zmysle slov evanjelia, ktoré sme
dnes dopoludnia počuli: „Nie kaž−
dý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj−
de do kráľovstva nebeského...“ (Mt
7, 21a) Ak nie v tejto časnosti, ale
v deň súdu sa mestám a ich oby−
vateľom žijúcim bez pokánia dosta−
ne spravodlivého trestu.

Cirkev sa snaží rôznymi spôsob−
mi oslovovať ľudí. Majú k tomu po−
slúžiť rôzne aktivity po cirkevných
zboroch. Z väčšiny správ duchov−
ných vidno, že naozaj využívajú
všetky možnosti a schopnosti na
oslovenie ľudí. Dajme si však po−
zor, aby nám aj napriek vynalože−
nému úsil iu nezaznelo Pánovo
„Beda ti!“ Položme si ruku na srd−
ce: vedú všetky aktivity ľudí zo
sveta k Pánu Bohu, alebo sa nimi
snažíme prispôsobiť svetu? A ne−
zaznie Pánovo „Beda ti“ nad dia−
konickou a pastorálnou prácou, kto−
rú vykonávame v nie dostatočnej
miere?

Rozvíjajme túto prácu nie len na
návštevnú, ale slúžiacu činnosť spo−
jenú so sprevádzaním starších a
chorých našich bratov a sestier.
Ježišove zázraky sa dejú pri nás
aj dnes. Ak prehliadneme množstvo
malých každodenných zázrakov v
našom živote, nevšímame si ich,
nevieme byť za ne vďační a neve−
dú nás k pokániu, čaká nás po−
dobný údel ako spomínaných miest.
V deň, keď budeme stáť pred Bo−
hom, spravodl ivým Sudcom
všetkých živých i mŕtvych, neob−
stojíme, lebo sme neboli tu v tejto
časnosti ochotní otvoriť sa zmenám,
ktoré Boh v našom vnútri a cez nás
túžil vykonať.

Božia milosť ešte stále trvá, preto
využime príležitosť, čiňme pokánie.
Ak to neurobíme, budeme ono
„Beda ti!“ raz počuť. Možno ešte aj
tu, na zemi, ale určite ho budeme
počuť pri poslednom súde. Tam už
nebude čas na pokánie a nápravu
toho, čo nám Boh zveril a my sme
nevykonali. Ten čas je tu, na zemi.
Nepremeškajme ho! Amen.

Autorka ThDr. Eva Juríková je
zborovou farárkou v Cirkevnom
zbore ECAV Lubina a zároveň
seniorkou POS.

Ak bol rok 2011 v CZ ECAV  Bec−
kov rokom v znamení rekonštrukcií
kostola a modlitebne a s tým súvisia−
cich stavebných prác, tak rok 2012 bol
zase pre náš cirkevný zbor skutočne
bohatý na veľké akcie. Či už to boli
slávnostné Služby Božie z príležitosti
195. výročia narodenia nášho rodáka
J.M. Hurbana spojené so slávnostným
sľubom novozvolených presbyterov a
dozorcu CZ, o ktorých sme Vás na
stránkach BN už podrobne informovali.
Alebo už druhý ročník stretnutia pres−
byterov a spolupracovníkov cirkevných
zborov pre Považský seniorát, kde sa
s nami o svoje vedomosti, skúsenosti
a zážitky podelili takí vzácni hostia ako
Mgr. Ondrej Prostredník, PhDr. a dôs−
tojný brat emeritný biskup prof. Július
Filo. Záujem o toto podujatie a slová
uznania za jeho organizáciu nás po−
vzbudili natoľko, že budeme hostiteľmi
aj tento rok.

 Samozrejme, najväčšia udalosť
roka – 220. výročie posvätenia chrá−
mu v Beckove, ktorej patril celý sep−
tembrový víkend, plný vzácnych a
vznešených hostí, sprievodných ak−
cií, koncertov, mládežníckeho dňa,
sobotnej besiedky pre deti, večerom
s hosťom a slávnostnou nedeľnou Bo−
hoslužbou ukončenou výsadbou
„Stromu reformácie č. 032“ .

   Život cirkevného zboru sa však
nekoná len medzi múrmi kostola, ale

napríklad aj na ihrisku, a to rovno fut−
balovým zápasom medzi ev. mláde−
žou Beckova a Kálnice. V prvom roč−
níku síce získali Pohár zborového do−
zorcu kálnickí mládežníci, ale veríme,
že tento rok vyhrá Beckov, zvlášť pre−
to, že značnú časť beckovského tímu
tvoria dievčatá...

Aprílová veľkonočná party pre deti
a už tradičné dva biblické tábory – prvý
denný pre mladšie deti na fare a dru−
hý pobytový v osade U Svitkov na
Myjave, preverili našich mládežníkov,
ktorí, keďže v tom čase už bola ses.
farárka na materskej dovolenke a svoj
čas musela deliť medzi mamičkovské
povinnosti a dohliadanie na organizá−
ciu podujatí, dokázali že sa môžeme s
nádejou pozerať do budúcnosti nášho
zboru. Zvládli to skutočne na výbor−
nú. Rovnako, ako ukončenie denného
tábora na fare s vodným futbalom, kot−
líkovým gulášom a záverečným hra−
ným príbehom, či prípravu vianočného
programu, a to vystúpenia najmenších
alebo hranej vianočnej scénky.

Rok 2012 bol nezvyčajne úrodný
aj na konfirmandov, a to v počte 13,
bohužiaľ, zdá sa, že tento pomerne
vysoký počet  bude veľmi dlho nepre−
konaný. Všetci konfirmandi  14.4.2012
na verejnej skúške v Kálnici obstáli a
preto boli 15.4.2012 v kostole v Bec−
kove slávnosti konfirmovaní.

Tohtoročnú „Noc kostolov“ sme si

pripomenuli premietaním  filmu Luther.
A život zboru plynie, samozrejme, aj
v pravidelne sa konajúcich podujatiach
– piatkových stretnutiach mládeže a
občasných „fárovačkách“, nedeľnej
besiedke, modlitebnom spoločenstve
a  Bohoslužobnom živote, ktorý časť
roka 2012 administroval br. farár Pa−
vol Černaj, zastupujúci ses. farárku
počas jej materskej dovolenky.  Na
jeseň začala výmena okien na fare.

Takže rok 2012 je nenávratne za
nami, čo prinesie rok 2013? Všetko
je to o ľuďoch! O ich snahe, snoch,
chcení aj nechcení, presvedčení,
ochote či neochote. Byť beckovským
evanjelikom nemusí byť len o štedro−
večernej Bohoslužbe raz za rok a
možno spoveď na Veľký piatok... Je
to byť členom rodiny, so všetkými
výhodami, ale aj povinnosťami... Tak
ako v rodine aj tu je potrebné priložiť
ruku k spoločnému dielu a prispieť do
spoločného rozpočtu. Je nutné, aby
bola aj táto rodina zabezpečená, aby
fungovala, aby bola na úžitok všetkým
svojim členom. Poskytovala im záze−
mie, priestor, pocit spolupatričnosti.
Ako vidno z ohliadnutia za minulým
rokom, je táto naša beckovská rodin−
ka aktívna a radi v nej uvítame
všetkých, ktorí sa hlásia alebo cítia
byť členmi evanjelickej cirkvi a.v. Veľa
sme už dokázali, ale s vami dokáže−
me ešte viac!     Lenka Martišová

Ohliadnutie za rokom 2012

Je desať hodín večer. Sadám si.
Premýšľam, či je všetko, ako má byť.
Malá spí. Ožehlené je. Upratané ako
tak... a na druhý deň je naplánované,
čo variť. Môžem oddychovať. Toto, ale−
bo niečo podobné, zažíva každoden−
ne veľa mamičiek na materskej dovo−
lenke. A vraj dovolenka... Je skutočne
náročné starať sa 24 hodín denne o
svoje dieťa. No, ale je to úloha nás
žien, matiek. Každá z nás túži alebo
túžila mať deti. Predstavujeme si často
pod tým tie krásne bábätká, ktoré spia
v kočíku a usmievajú sa. No je to sku−
točne tak? Každá žena, ktorá je alebo
bola niekedy na materskej dovolenke,
vie, že to tak nie je. Dieťa často plače
a my nevieme prečo. Často sa v noci
budí a pýta jesť a my sa budíme ráno
ako po fláme, možno aj horšie, ale
pospať si nemožno, je tu bábätko, kto−
ré nás potrebuje nonstop. Celý deň sa
točíme len okolo neho. Je to ono, kto−
ré nám zmenilo život a aj ho dokonca
riadi. Diktuje si, kedy chce spať, kedy
jesť, kedy ho treba prebaliť. My zrazu
akoby prestávame byť ženami, osob−
nosťami, ktoré majú aj svoje potreby.
Sú z nás len matky. Matky, ktorých
úlohu si dnešná spoločnosť necení.
Niekto môže povedať, čo je na tom
pekné byť matkou? Veď to je priam
strašné.

Áno je to náročné. Materstvo si
vyžaduje veľa síl, trpezlivosti a odva−
hy priviesť a vychovať svoje dieťa do
tejto spoločnosti. Je to škola. Mater−
stvo nás učí veľa veciam. Pán Boh
hovorí vo svojom Slove: ,,Žena bude
spasená rodením detí, ak zotrvá vo

viere, láske a posvätnej zdržanlivos−
ti.“ 1. Tim 2,15  Nemyslí sa tu len, že
žena porodí dieťa a nechá ho tak. Ide
tu o rodenie dieťaťa na dospelú oso−
bu, ktoré prebieha v procese výcho−
vy dlhé roky. Najmä v prvých rokoch
života sa tvoria základy osobnosti
nášho dieťaťa. Akú dôležitú a nároč−
nú úlohu nám zveril Pán Boh do rúk
práve počas materskej dovolenky!
Máme vychovávať svoje deti. Ale ako?
Na povolanie sa učíme v škole dlhé
roky, ale na výchovu svojich detí nás
nikto nepripravuje. Druhá časť vyššie
spomínaného verša nám dáva odpo−
veď. Máme zotrvávať vo viere, láske
a posvätnej zdržanlivosti. To skutoč−
ne nie je ľahké. Slovo zotrvávať zna−
mená stále zostávať v láske, vo viere
a v zdržanlivosti. Ale dá sa to? Nie,
nejde to hneď, ale musíme sa tomu
učiť, a práve materstvo je tou školou,
kde sa každý deň musíme učiť už
vyššie uvedeným veciam, aby sme
to mohli odovzdávať ďalej svojim de−
ťom. Ale čomu sa to vlastne máme
učiť? Pozrieme sa na to hlbšie.

V prvom rade sa učíme veriť, že
ťažké chvíle, kedy už skutočne nevlá−
dzeme, trvajú len chvíľku a s Božou
pomocou sa dajú zvládnuť. Učí nás
veriť i vo chvíľach, keď je naše dieťa
choré, keď už ďalej nevládzeme. Učí
nás tiež láske. Tej skutočnej nesebec−
kej láske. Už nemyslíme len na seba,
ale v prvom rade na svoje dieťa. Ne−
myslíme na to, čo by sme si dali jesť,
ale čo bude jesť naše dieťa. Nemyslí−
me v prvom rade na to, čo si kúpime,
ale čo kúpime svojmu dieťaťu. Záro−

veň táto láska nás učí milovať a viac si
vážiť svojich rodičov, svoje mamy, ktoré
tiež prežili to, čo prežívame my dnes.
Materstvo tiež preskúša a preskúma
naše hodnoty, ktoré sa odrazia na
našich deťoch. Pri výchove nestačí len
povedať, že sa nesmie klamať, ale v
prvom rade deti musia vidieť, že my to
nerobíme. Deti sa učia primárne v tom−
to období napodobňovaním. Takže to
je ďalšia škola. Ak chceme odovzdať
tie správne hodnoty svojim deťom,
musíme ich mať osvojené v prvom rade
my sami. O tom hovorí tá posledná
časť verša. Aby sme zostávali v po−
svätnej zdržanlivosti. Aby sme sa ve−
deli zdržať od všetkého zlého a žili podľa
Božích pravidiel a boli v tom dôsledné.
Naše deti to vidia a všetko napodob−
ňujú. To je tiež ďalšia veľká škola pre
nás matky.

I keď na prvý pohľad to vyzerá ná−
ročne a možno si stále myslíme, že
nás materstvo pripravilo o veľa, v sku−
točnosti sme oveľa viac získali. Nie−
len, že seba strácame, ale zároveň
seba nachádzame. Učíme sa milovať,
veriť a zdržiavať sa od zlého, aby sme
boli, čo najlepšími mamami pre naše
deti. A čo je nám odmenou v tejto škole
materstva? Sú to ony, naše deti, kto−
rých prvý úsmev nikdy nezabudne−
me, ktorých pohladenie je ako pohla−
dením našej krehkej duše a ktorých
slová sú pre nás osviežením ako kva−
pôčky čerstvej rannej rosy. Sú to naše
deti, ktoré nám prinášajú radosť a šťastie
do života. Aj keď to znie ako klišé, ale
materstvo je pre mňa krásnou školou
života.             Radka Prokopenská

Materská dovolenka ako škola života
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Možno nie všetci viete, že aj v Beckove sú malé i väčšie kres−
ťanské skupiny, ktoré sa pravidelne schádzajú k modlitbe. Modlia
sa pre dobro našej obce, za mier a pokoj na Slovensku i vo svete,
za svoje cirkvi a farnosti, za svoje rodiny, za svojich najbližších,
za seba – ale aj za všetkých trpiacich ľudí na celom svete, za
duše v očistci, za kohokoľvek, kto ich pomoc potrebuje. Sú veria−
cimi, ktorí svojich blížnych pomáhajú chrániť v duchovnom svete.

Zmyslom ich činnosti je pomoc a ochrana a oni sú malým
nástrojom sv. Ducha na kresťanskom poli lásky a viery, spravod−
livosti a pravdy. Ako a kedy vznikli? Už veľmi dávno, ešte na
počiatku kresťanstva. Prví kresťania dobre vedeli, že len v mod−
litbe a v pôste môžu nájsť oslobodenie od zla. Ježišove posol−
stvo bolo ešte živé v pô−
sobení apoštolov a ďalších
nasledovníkov Pána. V
tých časoch boli kruto pre−
nasledovaní, a to, čo dnes
je pre mnohých z nás
takmer bez hodnoty, prí−
slušnosť ku kresťanským
cirkvám, bolo pre nich vy−
kúpené vlastnou preliatou
krvou, utrpením celých ro−
dín a neustále prítomným
strachom z prenasledova−
nia. Ale svoju vieru napriek
všetkým bolestiam ustráži−
li. Utekajúc z oblastí rím−
skeho sveta prinášali dob−
rú zvesť medzi ľudí žijúcich
po celej Európe, strednej
Ázii a severnej Afrike, ne−
skôr do celého sveta.
Predstavte si, že už niekedy v 4. storočí bolo na území Podunaj−
ska prvé biskupstvo, teda organizovaná cirkev (!) niekde na juh
od dnešnej Bratislavy... Pamätáme si z učebníc dejepisu, že v
roku 313 byzantský cisár Konštantín uzákonil kresťanstvo ako
štátne náboženstvo, a tým mu otvoril cestu k verejnému pôsobe−
niu a priamemu vplyvu na formovanie krajín, ktoré ho prijali, čo
bola prakticky celá Európa a na vytváranie kresťanskej kultúry,
ktorej dedičmi sme aj my.

Sila kresťanskej viery (pozor, nehovorím o ohni a meči, ktorými
sa zároveň šírila aj moc kresťanských panovníkov) rástla vďaka
obetavosti každého jedného človeka, kresťana, ktorý sa dokázal
skloniť k modlitbe a prosiť za víťazstvo svetla, dobra a lásky nad
mocou temna. Nekončiaci zápas medzi „dobrom“ a „zlom“ pretr−
váva dodnes a formuje milióny ľudí, ktorí sa na ňom nedobrovoľ−
ne zúčastňujú. Mnohí ale nevedia, že si musia jasne a vedome
vybrať stranu, na ktorú sa chcú pridať. Na stranu Ježiša Krista,
alebo na stranu Jeho nepriateľa satana. Vieme, alebo by sme
mali vedieť, že Ježiš svojou obetou na kríži a vzkriesením porazil
zlo, ale neodstránil ho z tohto sveta. Prečo, to je Božie tajomstvo
(súvisí s prvým hriechom Adama a Evy). Ibaže vďaka Ježišovej
obeti zlo už nemôže zvíťaziť nad dobrom. Boj je však neustály a
krutý. Ale ľudia viery nás uisťujú, že ktorýkoľvek posol temnoty
musí ustúpiť pred Božou mocou.

A v tomto zápase má veľkú moc kresťanská modlitba. Čistá,
zanietená, z hĺbky srdca. Je darom pre všetkých potrebných. Mod−
líme sa za svojich blízkych, za všetko, čo máme radi, za náš kres−
ťanský svet. Prosíme Boha Otca za záchranu a dovolávame sa k
Ježišovi či Panne Márii i k ostatným svätým v závislosti od prísluš−
nosti k tej ktorej cirkvi, lebo vieme, že pre utrpenie, ktoré podstú−
pili, sú našimi mocnými ochrancami pred nebezpečenstvami tohto
sveta, v ktorom má zlo až priveľkú moc.

Kto sa to u nás modlí? Jedna skupina má šesť členov, sú to
veriace ženy z katolíckej farnosti v Beckove, ktoré sa v svojej

skromnosti stretávajú vo farskom kostole každú stredu o 17. hodi−
ne k spoločnej modlitbe. Od kedy? Už dlhé roky, presnejšie neve−
dia. Skupina sa časom dopĺňa...

Druhá skupina sa stretáva na evanjelickej a.v. fare pod dohľa−
dom sr. farárky a vedením p. Radky Prokopenskej: „Stretávame
sa každý 1. piatok v mesiaci v Beckove a každý 3. piatok v Kálnici
(tam pod vedením Eriky Hladkej) vždy o 18.30 h. Stretáva sa pri−
bližne 6−7 ľudí. Stretávame sa od minulého roka, asi od februára
2012. Každý môže prísť a zapojiť sa do spoločných modlitieb.
Lebo Pán povedal: „Kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom
mene, tam som medzi nimi,“ Mt. 18,20.“

Laické kresťanské spoločenstvá v dedine jestvujú od nepamä−
ti. Modlia sa za nás a aj
miesto nás. Mnohí sa mod−
lia v súkromí domova, pri−
dávajú sa svojimi prosba−
mi a obetami k týmto stráž−
com pokoja na zemi. Okrem
nich sú tu aj rehoľné sestry
de Notre Dame, ktoré sa
modlia neustále, lebo strá−
žiť kresťanský svet modlit−
bou je jedna z ich povin−
ností. Vďaka za ne, za ich
pomoc. Neboli a nie sú to
len ony. Od r. 1950 to boli
každodenné modlitby
sestier vincentiek, ktoré nás
strážili do februára tohto
roka, teda viac ako 62 ro−
kov. Na ich miesto majú
prísť bratia františkáni. Vrá−
tia sa do svojho starého

domu, ktorý vznikol v rokoch 1690−92 a z ktorého museli odísť v
apríli 1950. Uvidíme, aké miesto zaujmú v našom malom kresťan−
skom spoločenstve. Tak nezabudnite, ctení Beckovčania, keď ces−
tou v dedine stretnete milé ženy, ktorých kroky vedú do kostola či
na faru, alebo sestričky z charity, pozdravte ich o čosi úctivejšie.
Pomáhajú nám všetkým. Z lásky i povinnosti, pre „lásku kresťan−
skú“...strážiť naše domovy od všetkého zla.

Na otázku „Prečo sa zapojili do stretnutí pri modlitbe?“ odpove−
dal azda za všetky p. Radka Prokopeská.

Minulý rok, teda presnejšie takto pred rokom som začala veľa
premýšľať nad modlitbou. Uvedomila som si, že bez modlitby nemá
význam a zmysel ani jeden deň. No zároveň som sa začala hlb−
šie zamýšľať nad modlitbou samou. Modlitba je rozhovor s Pánom
Bohom, to možno vie väčšina. Ale ako ten rozhovor vyzerá? U
mňa aspoň vyzeral vždy tak, že som Pána Boha prosila a hovorila
a hovorila a úplne som ho zabudla počúvať. Rozhovor je oboj−
stranný. Veď aký význam by mal rozhovor bez toho, že by sme
nepočúvali toho druhého? A tak je to aj s Pánom Bohom a mod−
litbou. On nielenže počuje naše modlitby, ale aj odpovedá, ale na
to väčšinou nemáme čas už počúvať... A tak sme sa začali stretá−
vať. Uvedomili sme si, že bez modlitby nič nemá zmysel. Ale Pán
nás vedie ešte hlbšie a učí nás modliť sa. A vďaka jednej knihe
(Larry Crab, Modlitba), ktorú si aj čítame na našich stretnutiach,
som si uvedomila, že modlitba nie je len odriekanie našich pro−
sieb, ale je to najmä budovanie vzťahu s Pánom Bohom, a keď
sme pri ňom blízko, nepotrebujeme nič a dokážeme každú situá−
ciu zvládnuť. Táto služba ma posúva hlbšie do vzťahu s Pánom a
vždy ma poteší, keď sa pridajú ďalší. Lebo modlitba nás nenechá−
va len tak sedieť, ale vedie nás ďalej a učí nás byť Svetlami v
tomto svete a učí aj mňa myslieť nie na seba, ale na iných a
nielen hovoriť, ale aj konať.                                                  (b)

Pobožnosť, maľba Dominika Skuteckého z roku 1891.

MODLÍME SA...
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Milí priatelia, bratia a sestry,
žiť na jednom mieste niekoľko rokov a vidieť toľko bezbožnosti,

nekajúcnosti a odcudzenia sa Bohu vedie k premýšľaniu o tomto
tragickom stave a ku hľadaniu odpovedí v Božom slove. A pri Jeho
čítaní nachádzame rôzne slová a rôzne myšlienky, ktoré nám za−
znievajú z Božích úst: „Čo zlého našli na mne vaši otcovia, že sa
vzdialili odo mňa, chodili za márnosťou a vyšli na márnosť?“ (Jere−
miáš 2, 5); „Prečo odpadol tento ľud v trvalej nevere? Držia sa
klamu, nechcú sa obrátiť. Nepravdu hovoria. Nik necíti ľútosť nad
svojou zlobou a nepovie: Čo som urobil?“ (Jer 8, 5−6).

Boli to proroci, ktorí v starozmluvnej dobe neverný a bezbožný ná−
rod zavracali, napomínali a aj hrozili vážnym Božím trestom a súdom,
ak nepríde k zmene a k obráteniu. Neposlušnosť, nevera, odcudzenie
sa Bohu, nekajúcnosť, nevďak a spoliehanie sa na vlastné schopnosti
boli vlastné pre ľudí každej doby. Proroci vied−
li tuhý zápas proti všetkým zhubným tendenci−
ám a obracali zrak súčasníkov k Pánu Bohu.
Hriech patrí k povahe, ku kvalite človeka a súvisí
s jeho podstatou. Niet nikoho, kto by bol bez
neprávosti a mohol by bez Božej milosti obs−
táť pred Bohom. Každé narušenie a prestúpe−
nie Božieho poriadku nesie so sebou stratu
spoločenstva s Bohom, a tým aj stratu požeh−
nania. A hriech, ktorému dávame miesto a
priestor vo svojich životoch, je narušením Bo−
žieho poriadku, vedie k strate spoločenstva s
Bohom, a preto je medzi nami toľko ľudí, ktorí
sú podobní tým, o ktorých hovorí prorok Jere−
miáš: „Ležíme vo svojej hanbe a prikrýva nás
naša potupa, lebo sme zhrešili proti Hospodi−
novi, nášmu Bohu, my aj naši otcovia, od na−
šej mladosti až po dnešný deň a nedbali sme
na hlas Hospodina, svojho Boha.“ (3, 25) „Tvo−
ja zloba ťa tresce a tvoje odpadlíctvo ťa kára.
Poznaj a viď, ako neblahé a trpké je, že si
opustil Hospodina, svojho Boha“ (2, 19). „Vaše
neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a va−
ším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred
vami, takže nepočuje.“ (Izaiáš 59, 2). Odpad−
nutím od živého Boha a opustením Božej ces−
ty si privádza človek na seba Boží trest a súd.

„Hanbite sa a červenajte sa pre svoje spô−
soby života“ (Ezechiel 36, 32b) – zaznieva
nám z Božieho slova ako výzva, ktorá smeruje duchovný zrak k
východisku z bezbožnosti. Ľútosť a pokánie je cesta záchrany. „Ak
sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok Hospodina, navráť sa ku mne!“
Návrat k Pánu Bohu, zbožnosť a zdravé sebavedomie kresťana –
evanjelika znamená požehnanie... Uvedomenie si a uznanie, že
sme vážne proti Bohu zhrešili, je správna cesta a jediné východis−
ko: „Mnoho je našich priestupkov pred Tebou a naše hriechy sved−
čia proti nám. Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny pozná−
me: odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi, odvrátili
sme sa od nášho Boha, hovorili sme o útlaku a odpadnutí, osno−
vali sme a nerozvážne hovorili lživé slová.“ (Iz 59, 12 – 13). Obá−
vam sa však, že niet medzi ľuďmi ochoty k pokániu a k návratu k
Bohu. Je strašné až tragické vidieť všetko odcudzenie a zatrpknu−
tosť ľudí voči Pánu Bohu a cirkvi, duchovnej matke. Realita, že tak
málo ľudí tu túži po Božej milosti, je až zarážajúca. Veď si len
všimnime okolité evanjelické cirkevné zbory! Ako tam žijú, ako oni
pestujú zbožnosť! Alebo aj beckovský farský kostol (rímskokatolíc−
ky) každú nedeľu!

A predsa nám Pán Boh hovorí: „Mňa hľadajte a budete žiť!“ (Ámos
5, 4). Ešte stále je otvorená cesta späť k Bohu, dvere k Nemu ešte
neboli zatvorené. Pán Boh je stále pripravený omilostiť kajúcnika,
ktorý prahne po Božej milosti. Hriešnik musí vnímať ako neznesiteľ−
né bremeno, že odvrhol Pána Boha od seba. Len potom sa mu
môže Pán Boh priblížiť.

Pôstna doba a Veľká noc sú dôkazom toho, že Pán Boh na nás
nezabudol, že nás zachraňuje od hriechov a vyslobodzuje z osu−
dovej moci smrti. Pôst a veľkonočné sviatky sú tu preto, aby nám
pripomenuli Božiu priazeň: „Miloval som ťa večnou láskou, preto
som ti tak dlho zachoval milosť“. Znovu a znovu nás zastavuje, lebo
nás miluje. Láska je Jeho podstata. Keď máme sláviť nedele či
sviatky, pripomína nám, že sme sa od Neho vzdialili, Jemu odcu−
dzili, že prázdne sú kostolné lavice, miesta, kde v minulosti sedeli
vaši predkovia a prosili o milosť pre svojich potomkov (tí sa nechcú
nechať premeniť ani vrátiť). Dajme si pozor, aby nás naše hriechy
neudusili, nezničili, aby naše odmietanie Božej milosti vo Večeri
Pánovej a naša nekajúcnosť nás nepripravili o Božiu priazeň a
zhovievavosť. Lebo nebudeme „...stavať domy, bývať v nich, vysá−
dzať záhrady a jesť ich ovocie“ (Jer 29, 5), nebudeme prijímať po−

žehnanie a dobrotu, radosť a šťastie, ale bu−
deme žať zlé veci v rodinách, v obciach, v
krajine. Nemáme žiaden dôvod sťažovať si,
že nás Boh nemiluje. Ak sme ešte nie pre−
niknutí Jeho láskou, príčina je IBA V NÁS.

Úprimne vám želám, aby vás prenikla Bo−
žia láska a aby ste vedeli správne využiť Bo−
hom darovaný čas milosti, ktorý ste dostali
darom vo vašom živote. Aby ste neboli iba
zatrpknutí cirkevníci, s výčitkami voči Bohu,
či voči farárom, ale aby ste ako kajúci hrieš−
nici v pokání objavili vo svojom srdci prázd−
ne miesto, ktoré chce zaplniť Pán Boh a z
milosti vám chce darovať vieru veľkopiatoč−
ného posolstva z kríža i radosť veľkonočné−
ho rána z prázdneho hrobu.

Vaša v bratsko−sesterskej láske
zborová farárka Mgr. Monike Cipciarová

Pozývame Vás na Služby Božie v Tichom týždni
a počas veľkonočných sviatkov

6. pôstna nedeľa, Kvetná – pašiové Služ−
by Božie, 24. 3.2013 − Beckov o 8:30h, Kál−
nica o 10:30 h.

Zelený štvrtok, 28.3.2013 − Kálnica o 16:30 h,
Beckov o 18:00 h.

Veľký piatok, 29.3.2013 − Beckov o 8:30 h
a Kálnica o 10:30 h – pašiové Služby Božie
s prisluhovaním spovede a Večere Pánovej

1. slávnosť veľkonočná, nedeľa, 31.3.2013 − Beckov – 8:30 h,
Kálnica – 10:30 h.

2. slávnosť veľkonočná, pondelok, 1.4.2013 − Beckov – 8:30 h;
Kálnica – 10:30 h s prisluhovaním spovede a Večere Pánovej.

Stretnutia spoločenstva evanjelickej mládeže: sobota o 17:00 h,
fara.

Modlitebné stretnutia: v Beckove, fara: 1. piatok v mesiaci; v Kál−
nici, modlitebňa: 3. piatok v mesiaci.

Rodinné spoločenstvo: v Beckove, fara: posledný piatok v me−
siaci (radi medzi nami privítame všetkých, ktorým záleží na dobrých
vzťahoch; v tomto roku chceme témy rozšíriť aj na širšie rodinné
vzťahy, aby bolo spoločenstvo otvorené aj ďalším bratom a ses−
trám, ktorých sa ešte manželstvo a rodina netýka, ale dotýkajú sa
ich iné vzťahy).

Príprava dospelých na krst alebo konfirmáciu. Oznamujeme Vám,
že ak ste z nejakých dôvodov neboli pokrstený alebo v mladosti
konfirmovaný, môžete sa pridať ku skupinke tých, ktorí požiadali o
konfirmáciu v dospelosti. Začneme sa stretávať podľa Vašich časo−
vých možností a pripravovať sa na krst resp. konfirmáciu. Nemá to
byť iba formalita. Treba sa dohodnúť a pripraviť sa. Ozvite sa, pro−
sím, zborovej farárke Mgr. Monike Cipciarovej.

Hugo van der Goes (1440−1482) − Oplakávanie Krista, 1467,
pravá časť diptychu; olej na dreve, 35,5x23,2 cm, Kunsthistorisches
Museum Viedeň.

VEĽKÁ NOC 2013
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Varíme, pečieme na Veľkú noc alebo
recepty aj pre začínajúce kuchárky

ČERTOVE OČI − GUĽÔČKY
100 g hrozienok, 100 g mletých orechov, 100 g práško−

vého cukru, 100 g strúhanej čokolády, 1 bal. pomrvených
piškót, 1 ks vanilkový cukor, 1 dl rumu (trochu uvarenej
zrnkovej kávy).  

Hrozienka namočíme večer do rumu. Ráno všetko spolu
zmiesime. Tvarujeme guľky, ktoré obalíme v kokose alebo
mletých orechoch. Uložíme do košíčkov. (Môžeme dať dovnút−
ra višňu v rume.)

VANILKOVÉ ROŽKY
240 g hladkej múky,

200 g Palmarínu, 110
g mletých orechov ,
70 g práškového cuk−
ru, 50 g vanil. cukru
na obaľovanie plus tro−
chu práškového cuk−
ru.

ORECHOVÉ SRDIEČKA
Cesto: 400 g hladkej múky, 300 g Palmarínu, 140 g práš−

kového cukru, 60 g mletých orechov, 2 PL kakaa, 1 balíček
vanil. cukru, 2 žĺtky. Plnka: 100 g mletých orechov, 100 g
cukru, 2 dcl marhuľového džemu, 2 PL rumu, 1 vanil. cukor.
Čokoládová poleva: 100 g čokolády na varenie, 1 Cera,
1 PL oleja. Biela poleva: 100 g bielej čokolády, 1 Cera, 2 PL
oleja.

DOBRÝ TVAROHOVÝ KOLÁČ
Cesto: 250 g práškového cukru, 1 celé vajce, 1 vanilíno−

vý cukor, 2 PL kakaa, 2 čajové lyžičky sódy bikarbóny,
0,9 l acidofilného mlieka (alebo 2 kyslé smotany), 350 g
polohrubej múky, 2 dcl oleja. Plnka: 500 g tvarohu, 1−2 vanil.
cukor, 3 žĺtka, 3 PL Zlatý klas, sneh z 3 bielkov, možno
pridať cukor. Hladký plech vymastíme bravčovou masťou
a vysypeme hladkou múkou. Cesto vymiešame a vylejeme
na plech. Plnku vymiešame, pridáme sneh z bielkov. Do
cesta hádžeme tenké tvarohové halušky vedľa seba. Pečie−
me na 150°C asi 35−40 min.

STRÚHANÝ KAKAOVÝ KOLÁČ
600g polohrubá múka, 1 ks prášok do pečiva, 375 g

Palmarín, 2 žĺtka, 3 PL kakao, 2 balíčky vanil. cukor, 180 g
práškový cukor. Plnka: 5 žĺtkov, 100 g práškový cukor, 750
g tvarohu, 3 balíčky vanil. cukor, soľ, sneh z 5 bielkov.
Postup: v miske zamiesime cesto a dáme na 1 hodinu do
chladničky; sneh vyšľaháme do tuha; tvaroh, žĺtka, cukor
vymiešame, pridáme sneh z bielkov. Na vymastený, mú−
kou vysypaný plech nastrúhame polovicu cesta. Dáme pln−
ku, na ňu nastrúhame zvyšné cesto. Pečieme na 150 °C asi
35 minút. Vychladnutý koláč môžeme pofŕkať čokoládovou
polevou. Môžeme urobiť aj plnku zo strúhaných jabĺk.

ČEREŠŇOVÁ BUBLANINA
150 g masla, 200 g práškového cukru, 2 vajcia, citrónová

kôra, 1 vanil. cukor, 2 dcl mlieka, 300 g polohrubá múka, 1
prášok do pečiva plus ovocie. Postup ako nižšie.

OVOCNÁ BUBLANINA
6 vajec, sneh, 300 g práškového cukru, 180 g masla,

240 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva. Vymiešame
maslo s cukrom, pridáme žĺtka, múku s práškom do peči−
va a nakoniec sneh z bielkov. Pečieme na vymastenom
bravčovou masťou a hladkou múkou posypanom plechu.
Pred pečením na vrch poukladáme kompótové alebo čer−
stvé ovocie.

Dobrú chuť praje Margita Rožková
Pozri: www.zariadim.sk

Obdobie Veľkej noci sa pohybuje podľa
lunárneho cyklu. Veľkonočná nedeľa je prvá
po splne mesiaca, ktorá nasleduje po dni
jarnej rovnodennosti. Kedysi to bol čas na
začatie prác na poli. Toto obdobie malo veľa
obradov, čo malo zabezpečiť
dobrú úrodu, a tým i dostatok
jedla pre celú rodinu. U kresťa−
nov predstavovala veľkonočná
nedeľa najväčší sviatok. Na
obed končil štyridsaťdňový pôst
a mohli sa jesť jedlá ako šunka,
klobásy a pod. Tradične sa do−
dnes na dedinách za symbol
Veľkej noci považuje vajíčko –
symbol života. Okrem farbenia
sa z neho pripravovali rôzne je−
dlá, od praženice až po rôzne
zákusky. Tiež tradičný koláč
patril a patrí na veľkonočný stôl.
Koláče majú rôzne tvary od
okrúhlych až po záviny. Dodnes pečieme
rôzne baby, calty... Nesmieme zabudnúť ani
na veľkonočného baránka, pečie sa v hli−
nenej alebo železnej forme. Najskôr sa pie−
kol z jemného cesta v mestách, ale časom
sa rozšíril aj na dediny. Popri koláčoch aj
mäso má svoje miesto na veľkonočnom

stole, hlavne keď príde návšteva a oblieva−
či. Kedysi to bývalo pečené jahňa alebo
kozľa. Dnes je to šunka, hlavne údená a
klobásy. Pre zaujímavosť možno spome−
núť pečenie pečiva, judášov. Je to pečivo

rôznych tvarov – praclíky, písmená... Po−
menovanie sa viaže ku kresťanskej tradícii,
spája sa s biblickou postavou Judáša. Sple−
tenie pásikov cesta predstavuje podľa ľudo−
vej tradície povraz, na ktorom sa Judáš
obesil.

Ľubomír Paulus

Jedlá Veľkej noci

Naša krajina patrí medzi elitu v pro−
dukcii tohto znamenitého moku. Kvalita slo−
venského vína sa najnovšie prejavila na
nedávnej súťaži Vinalies Internationales

Paris 2013. Tá prebieha pod záštitou UIOE
– Medzinárodnej únie enológov, OIV – Me−
dzinárodnej organizácie pre vinič a víno.
Získať ocenenie na tomto prestížnom a
prísne posudzovanom podujatí znamená
pre vinársky dom obrovskú poctu. Aj na−
priek veľkej konkurencii sa tento rok stalo
Slovensko najúspešnejšou krajinou. Pred−
behlo dokonca i domáce Francúzsko, ktoré
je považované za vinársku veľmoc. Zo 110

vzoriek vín od 24 slovenských vinárov si
Slováci odniesli 47 medailí. Bodovali sme
vo všetkých kategóriách, v ktorých sme
získali sedem zlatých metálov medzi bie−

lymi vínami, jeden medzi ružovými a
jeden medzi červenými. O kvalite
svedčí aj zisk 38 strieborných oce−
není. V zahraničí sa blysli nielen
ostrieľaní znalci zvučných mien, ale
aj malé vinárske rodiny. Najvyššie
ohodnotené slovenské víno bolo
Chardonnay Winemaker´s cut 2011
od Vladimíra Mrvu a Petra Stanku z
čachtického vinohradu. Takýto
úspech je vyznamenaním pre Slo−
vensko i pre náš región.

L. Mednyánszky − Vinohrad,1890
VIETE, ŽE...?

Prvé písomné zmienky o vinohradníc−
tve v Beckove sa objavujú už v 13. storočí.
Vypestovaná vínna réva však nebola dob−
rej kvality. Svedčí o tom ironické prirovna−
nie z 19. storočia, v ktorom sa dolnozem−
skí Maďari jeden druhému vyhrážajú bec−
kovským vínom, t. j. že ho budú musieť piť.
Taktiež aj deti v Uhorsku sa strašili tým,
že, ak nebudú poslúchať, budú musieť ochut−
nať beckovské víno.       Kristína Jurzová

Svetové slovenské víno

Veľká noc je najstarším a najvýznam−
nejším kresťanským sviatkom. Počas nej
si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a
vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na
židovské sviatky – paschu. Tá sa slávila
od 14. – 21 dňa v mesiaci NISAN – náš
marec až apríl.

Bolo to na pamiatku oslobodenia izra−
elského národa z egyptského zajatia
(otroctva). Termín Veľkej noci sa každo−
ročne mení. Tento rok pripadol Veľký pia−

tok na 29. marca a Veľkonočná nedeľa na
31. marca, Veľkonočný pondelok 1. apríla.
Veľkonočná nedeľa je ustálený deň na
oslavu. Pretože Ježiš Kristus vstal z mŕt−
vych podľa svedectva apoštolov prvý deň
po sobote. Kto chce vedieť viac o zajatí
židovského národa a zmŕtvychvstaní Je−
žiša Krista, nech si nalistuje Bibliu – 2.
kniha Mojžišova 12,1−4 a 13,3−10, Matúš
– 28,1, Marek 16,1, Lukáš 24,1 a Ján 20,1.

Ľubomír Paulus

Veľká noc
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Na obale knihy, ktorú si zamilujete nielen pre známeho patróna Svätej
rodiny, ale i pre spôsob, akým je napísaná, môžeme čítať tieto riadky:

Jozefova osobnosť je opradená tajomstvami. Čo skrýva Jozef a prečo z
neho vyžaruje neopísateľná sila, aké tajomstvo si tak starostlivo ukrýva?

Na predchádzajúce otázky vám odpovie len 127 strán textu, ktoré uspo−
koja vašu zvedavosť odpoveďami, s ktorými sa nedá nesúhlasiť. Kniha za−
ujme čitateľa od prvých riadkov, keď nás prenikne hlboký obsah diela so
svojím plastickým opisom židovských náboženských zvykov a tradícií i s
hlbokým prežívaním Jozefovho hľadania a nachádzania.

Jedinečnosť poslania
Máriinho snúbenca a
neskôr manžela sa od−
krýva v jeho stále pln−
šom odovzdaní sa Bohu
– ako svojej najväčšej
životnej láske. V tomto
všetkom sa, samozrej−
me, nachádza i príbeh
Božej Matky, ktorá
spontánne a prirodzene
túži ľúbiť a dávať lásku
ďalej. Ako to Boh urobí?
Ako zabezpečí, aby sa
naplnil Boží plán spásy
cez jednoduchých ľudí,
ktorí sa zasvätili Naj−
vyššiemu?

Kniha nie je vyumel−
kovaná, nie je v nej cítiť
pátos ani sladké legen−
dárne prvky, ktoré
dnešným ľuďom veľmi
nechutia. Je v nej ukry−
tá dráma takej skutoč−
nej ľudskej lásky, ktorá
sa stáva nákazlivou a
príťažlivou pre každého
človeka. Ale takou ju robí
práve Boh, ktorý zostu−
puje zhora, aby sme lep−

šie porozumeli Jeho láske, ktorá miluje až do krajnosti.
A teraz sa môžeme nechať uniesť dvoma krátkymi úryvkami, ktoré dopl−

nia môj príspevok s odporučením, že táto kniha rozhodne patrí do vašej
knižnice a určite by mala byť prečítaná!

„Aká zvláštna je tá malá Mária. Čo môže robiť také malé dieťa samo celé
dni?“

„Anna tvrdí, že dievčatko jej pomáha, koľko vládze,“ poznamenal Heli.
„Áno, ale len čo skončí svoju prácu, beží ako vietor za svojou starou

kozičkou. Takmer vôbec sa nehrá s ostatnými deťmi.“
Heli prikývol a dodal:
„Je to pozoruhodné, ako môže byť také samotárske dievčatko zároveň

také spoločenské a bystré.“
Jozef, ktorý počul rozhovor rodičov, hladkal osliatko a usmieval sa sám

pre seba. On tiež vyrastal sám a jeho charakter deň za dňom stvárňovala
namáhavá práca, ku ktorej ho Jakub nútil, a preto tušil, aké je Máriino
tajomstvo... Vo svojej samote musel hľadať cestu k Bohu. Už vedel, že
príroda je ako otvorená kniha, ktorá na každej stránke, ba v každom riadku
hovorí o Bohu. Chlapec dobre poznal Boží hlas, ktorý láme cédre, otriasa
púšťou, zjavuje úmysly chytrákov a ktorý šepká v srdciach detí, ako veľmi
ich nebo miluje.

Jozef dokázal rozoznať dotyk Božej ruky v ľaliách, ovocnom strome aj
tŕňovom kríku. Počul Stvoriteľove slová v hrmení búrky, ale aj v jemnom
ľahkom vánku. Najmenší vŕšok bol preňho ako vrch Sinaj a kúsoček pôdy
ako púšť. Božia prítomnosť, podobne ako v stánku zhromaždenia, padala do
dlaní spokojného a užasnutého dieťaťa.

V texte poznávame Jozefovu jemnosť a vnímavosť, vidíme, že to, čo sa
dotkne jeho srdca, sa neskôr odzrkadlí aj v slovách jeho adoptovaného
syna Ježiša, ktorý ich neskôr použije v evanjeliách.

Človek, ktorý číta Písmo s jeho nádhernými obrazmi a podobenstvami,
vidí, že Ježiš pozoroval svojich najbližších – svojich rodičov.  Vnímal, ako sa
modlia,  ako sa majú navzájom radi, aká úcta panuje medzi nimi a tiež ako
pracujú. Preto Ježiš neskôr používa prirovnania z bežného rodinného živo−
ta:  že kvások sa dáva do troch mier múky, že záplata na šatách nesmie
byť z nového súkna, ba ani nové víno sa nenalieva do starých mechov.

Vieme si predstaviť, že keď formoval svojich Dvanástich, často si spomenul
na svojho prvého učiteľa – sv. Jozefa, ktorý ho učil formovať drevo. A jeho
vôňa napĺňa naše príbytky novotou.

A ešte jeden úryvok z knihy o tom, ako sa Jozefovo tajomstvo spojilo s
Máriiným:

„Rozmýšľal som o istom dobrom riešení pre teba,“ začal Jozef. „Mala by
si sa vydať za muža, ktorý tiež obetoval Bohu svoje otcovstvo a bol by
pripravený chrániť tvoje panenstvo a podporovať ťa v zachovávaní sľubu,
napriek cudzím poznámkam a podozreniam, že si neplodná.“

Mária prekvapene pozrela na priateľa.
„Samozrejme“ odvetila jemne. „Ale ktorý muž by súhlasil s takýmto živo−

tom? Nepoznám nikoho, kto...“
V tej chvíli Mária prerušila vetu, ale Jozef mlčal. Dievča teda dokončilo

jedným dychom:
„Môžeš to byť jedine ty.“
S najväčšou jemnosťou, akej bol schopný, vzal Jozef Máriinu ruku do

svojej tesárskej dlane.
„Mária, chcela by si sa za mňa vydať?“
Jemná opálená ruka zovrela prsty mládencovej ruky. V rozžiarených usmia−

tych očiach a na tvári, ktorá žiarila radosťou, Jozef prekvapene odhalil to, čo
si mohol všimnúť už skôr, keby svojim očiam a citom nevnútil takú veľkú
vážnosť. Predsa Mária ho už dávno milovala! Márii sa chcelo od radosti
tancovať, keby ju nezadržalo to, že stále pevne držala Jozefovu ruku.

Z jej pekných úst vyšli slová sladšie ako med, voňavejšie ako myrha a
jagavejšie než zlato; slová, ktorých zmysel bol väčší než osud ich oboch.

„Áno, Jozef, chcem byť tvojou manželkou.“
Na internete, kde si môžete tento román zakúpiť, sa nachádza aj toto

hodnotenie, ktoré si môžete porovnať so svojím čitateľským zážitkom.
Majstrovsky napísaný román o sv. Jozefovi pútavo rozpráva príbeh jeho

života od detstva, mladosti až po stretnutie s Máriou, matkou Pána Ježiša.
Nepochybne vás očarí jeho odvaha zaujať miesto otca Dieťaťa, ktoré spasí
svet a ktorého počatie je zázračnou udalosťou. Rozprávanie sa opiera o
evanjeliové texty, židovskú tradíciu a zvyky zachovávané v Jozefových
časoch. Vďaka autorkinmu rozprávačskému talentu dokonale zachytiť at−
mosféru a vystihnúť výnimočnosť Jozefovej a Máriinej osobnosti vám kniha
prinesie mimoriadny čitateľský zážitok.

http://www.zaex.sk/knihy/kniha/2206/Odile−Haumonteova−Jozef−Tajomstvo−
spravodliveho−t−v

Ja tomuto románu s veľkým R dávam svoje jednoznačné ÁNO!
Text a kresba sr. Anežka – Alžbeta Žatková, Školské sestry de ND

Odile Haumontéová

Jozef Tajomstvo spravodlivého

Nová kniha (aj o Beckove)

KRÁĽOVSKÁ KORUNA
Príbehy z dávnej histórie obcí  okolo Javoriny,  ako sú Nové Mesto

nad Váhom, Lubina, Bzince pod Javorinou, Hrachovište, Zelená Voda,
Beckov,  sú vymyslené, ale, kto vie, možno sa nejaké podobné  kedysi
udiali. Majú totiž hmotný základ, a to doslovne. Napríklad meče z príbehu
O troch mečoch skutočne jestvujú, našli sa pri ťažbe štrku a dnes sú
exponátmi v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom... aj
uhorská koruna je skutočnosťou, tiež kováčska dielňa zo bzinských ko−
paníc, mlyn v Cetune, beckovské hradby boli skutočnosťou ešte v 19.
storočí, tiež dedina Hrachovište, drotári a hrnčiari, bryndziari v Starej
Turej atď.

Kráľovská koruna je príbeh z roku 1622 o uhorskej kráľovskej korune,
ktorá sa ocitla v dome Pavla Nádaždyho a o ich mladej slúžke  Alžbetke z
Beckova. Priamo k Beckovu sa viaže príbeh Turci pred beckovskými hradba−
mi. Odohráva sa v roku 1663 a ako je jasné z názvu, hovorí o beckovských
hradbách, ktoré zachránili obyvateľov pred besnením Turkov.

Zuzana Šinkovicová je učiteľkou francúzštiny a občianskej náuky na
gymnáziu v Bratislave. Venuje sa tvorbe pre deti,  prispieva do detských
časopisov Včielka a Zornička a vydala leporelo Aké je to zvieratko, Mla−
dé letá 2012. Kráľovská koruna  je jej druhá knižka. Ilustroval ju akad.
maliar  Jozef Cesnak.

Cit., s.91: „Milí čitatelia, touto knihou som vám chcela priblížiť kraj
blízky môjmu srdcu. Kraj... pod vrchom Javorina,... bohatý na históriu...“
K písaniu knižky priviedli autorku jej dvaja synovia, ktorým rozprávala
príbehy z okolitých miest a obcí.

Knižku Kráľovská koruna začínajúcej autorky Zuzany Šinkovicovej
vydala Matica slovenská s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a
ďalších organizácií, medzi ktorými je aj mesto Nové Mesto nad Váhom.
Do kníhkupectiev sa dostala v decembri roku 2012.                         (b)
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Beckov v literatúre
V tejto rubrike pre vás pripravujeme sériu člán−

kov, kde sa dočítate o knižných zaujímavostiach s
beckovskou tematikou. V decembrovom čísle BN
2012 sme písali o Dominikovi Štubňovi−Zámostskom
a jeho publikácii BECKOV DAR z roku 1966. Záu−
jemcovia nájdu knihu už aj v obecnej knižnici. Teraz
vám ju priblížime trochu viac.

Autor zaujímavým spôsobom prepojil dve najzná−
mejšie povesti o Beckove. Zámer a obsah diela sa
opierajú o klasické príbehy, ktoré všetci dobre po−
známe. Ich prepojenie je však podané originálnym
spôsobom z pohľadu bežných ľudí. Hlavnými posta−
vami sú psovodi Vítko a jeho dedo Juro, pomáhajúci
pri poľovačkách, a udatný Martin. Nemôžeme vyne−
chať ani vojvodu Stibora zo Stiboríc – milovníka vína
a poľovačiek, ktorého „...prchkosť a krutosť pozná
každý“. Významnou postavou, ktorá v príbehu za−
mieša karty, je prešibaný, no inteligentný dvorný
blázon Becko. Práve veršované vyjadrovanie tejto
postavy je majstrovským kúskom autora Zámost−
ského. Rafinovane skryté narážky sú plné ostrovti−
pu a pravdy, ktoré šľachta často prehliada a podce−
ňuje, lebo ich považuje len za hlúpe bláznove reči.
Čitateľa určite zaujmú názvy známych okolitých
oblastí ako Lašid, Lipky, Sychrov či Rakoľuby, čo
pôsobí autentickejšie. Kniha je vhodná pre čitateľov
od jedenásť rokov a je doplnená o pekné ilustrácie.
Na jej konci sa nachádza autorov historický doslov.
Ak sa chcete dočítať o nešťastí a láske, nespravod−
livosti a odvahe, ak chcete spoznať stredoveký život
bežného človeka, ale aj spôsoby mučenia, ktoré mu
hrozia a osobne sa ho dotýkajú, neváhajte a knihu
si určite prečítajte. A ako to s našimi hlavnými po−
stavami všetko dopadne? To už musíte zistiť sami.

UKÁŽKA:
Vítko stŕpol, keď vypočul obvinenie. Toľko vedel,

že panstvo si koňa oveľa viac cení ako človeka.
Teraz len bol zvedavý, aký rozsudok vynesie Bec−
ko. Becko sa zachmúril, obrátil sa k Šimonovi a
spýtal sa ho:

Čo ty povieš, Šimon, na to;
zdravie – milšie ako zlato?
Šimon zdvihol hlavu, zachvel sa mu hlas a len

toľko vypustil z úst, že je chorý a nevládny. Pritom
sa zapotácal a keby ho dráb nebol zachytil, bol by
sa od slabosti zrútil na zem. Becko si všimol, v
akom zúboženom stave je starec, vstal z kresla a
rozkázal drábovi, aby ho odviedol a rozviazal mu
ruky. Potom si pohladil bradu, pošúchal ruky a váž−
ne sa chystal vyniesť rozsudok. Prítomní stíchli a
meravo čakali, ako Becko rozhodne. A Becko sto−
jačky rečie:

Do roboty chorého ste
bez milosti hnali.
To je chyba, krutí drábi,
videli ste, že je slabý,
pomôcť ste mu mali.
Nevinný je, svätá pravda,
drábova to vina.
Päťadvadsať bez milosti,
Vendelovi skrotím zlosti,
márne ruky spína.
„Milosť, milosť,“ prosí Vendel. Ostatní nevedia, ako

sa zachovať. Nikto nevie, či to Becko myslí vážne,
alebo len žartuje. Ale keď Becko rozkázal, aby Vende−
la chytili a priviazali na hrubú lavicu, vedeli, koľko bije.
Drábi ostali ako obarení. Takáto neslýchaná vec sa tu
ešte nestala. Ale sedliaci a želiari v duchu cítili zvlášt−
ny pocit zadosťučinenia. Aspoň raz sa tu súdi, ako sa
patrí podľa pravdy a podľa zásluhy. Len kastelán zmraštil
tvár, ale nič nepovedal. Vítkovi sa uľavilo, teraz už by
nebol odišiel, čo by ho boli hnali.                     KJ

Nové knihy zakúpené v decembri 2012
do Obecnej knižnice v Beckove

KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ
Zuzana Šulajová Džínsový denník 2
Jeff Kinney Denník odvážneho bojka – Posledná kvapka
Jeff Kinney Denník odvážneho bojka – O tom ako sa stať hrdinom
Dominika Ponechalová Punková princezná
Thomas Brezina Klub záhad − Mrazivé volanie zo záhrobia
Sarah Jacquet Deň, keď som vyrástla
Thomas Brezina Tigrí tím – Fantóm Benátok
Thomas Brezina Tigrí tím – Obludné safari
Kristín Castová−P. Castová Škola noci 1 – Označená
BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Katherine Webbová Dedičstvo
Jenifer E.Smithová Štatistická pravdepodobnosť lásky na prvý pohľad
David Wroblewski Príbeh Edgara Sawtella
Jo Nesbo Snehuliak
Nicholas Sparks Správa vo fľaši
Veronika Šikulová Miesta v sieti
Táňa Keleová−Vasilková Tá druhá
Dominik Dán Kožené srdce
Joy Fieldingová Teraz ju vidíš
Orhan Pamuk Múzeum nevinnosti
Marina Fiorato Sklár z Murana
Alex Preston Krvácajúce City
Nicholas Sparks Šťastlivec
Wiliam P.Young Chatrč
Norma Lebrecht Pieseň mien
Khaled Hosseini Majster šarkanov
Corban Addison Kroky k slnku
Jana Benková Slečna nebezpečná

M. Hurtíková, Obecná knižnica v Beckove

P. Ferdinad Karol Paulík, OFM
Narodil sa 14. decembra 1813 v Holíči. Do

rehole františkánov vstúpil 2. októbra 1830/32
a dostal meno Ferdinand. Večné sľuby zložil
5. júla 1836. Teológiu študoval v Hlohovci. Za
kňaza ho vysvätili 28.3.1837. Kaplánom bol v
Hlohovci, Radošinej (1842), v Novom Meste
nad Váhom a v Podolí v rokoch 1871−1872.
Najdlhšie pôsobil v Beckove, kde sa stal i
magistrom klerikov a spovedníkom. Venoval
sa i misionárskej činnosti a získal chýr výbor−
ného kazateľa. Vyhotovil niekoľko zväzkov ru−
kopisných kázní (asi 8), no záznamy sa za−
chovali len v štyroch tzv. kurzoch predo−
všetkým s pôstnou tematikou (z rokov 1852−
1860). Jeho Instructio iuvenum  (Pokyny pre
mladých) je slovenský rukopis o výchove no−
vicov. V bratislavskej Univerzitnej knižnici sa
nachádza jeho dielo Rozjimani o umučení Pána

nasseho Ježisse Krista na každi den v Poste.
Zomrel 22. januára 1883 v Beckove.
P. Vojtech Štefan Macháček (Mahácsek), OFM

Narodil sa 6. (9.) augusta 1862 v Skalici,
do kláštora vstúpil 1. augusta 1878, večné sľu−
by zložil 18. februára 1884, bol ordinovaný za
kňaza františkánskej provincie Najsvätejšieho
Spasiteľa 2. júna 1885. Ako kaplán účinkoval
v Podolí v r. 1885−1888. V rokoch 1893 pôso−
bil ako farár v Jacovciach, v r. 1930 bol pred−
staveným kláštora v Beckove. Zomrel vo Vá−
hovciach 23. mája 1953 vo veku 89 rokov.
Ako rehoľník slúžil Bohu 72 rokov, ako kňaz
66 rokov. Pochovaný je vo Váhovciach.

Publikované s láskavým súhlasom p. Emí−
lie Mišíkovej, autorky knižky Mozaika osob−
ností farnosti Podolie. Ďakujeme za pomoc
starostke obce Podolie p. Anne Čechvalovej.

Ľubomír Paulus

Pátri od františkánov

J.M. Hurban sa narodil
19.3.1817 v Beckove a um−
rel 21.2.1888 v Hlbokom.
Jeho otec Pavel Hurban bol
v obci evanjelickým farárom
a mama Anna, rod. Vöröso−
vá. Študoval v Trenčíne
(1826−1830), teológiu na
evanjelickom lýceu v Brati−

slave (1830−1840). Ako kaplán pôsobil v Bre−
zovej pod Bradlom (1840−1843). Od roku 1843
až do smrti bol evanjelickým farárom v Hlbo−
kom. V roku 1844 bol zakladateľom literárneho
a kultúrneho spolku Tatrín a v roku 1846 časo−
pisu Slovenské pohľady. Bol vedúcou osobnos−
ťou Slovenského povstania  v rokoch 1848−49
a prvým predsedom Slovenskej národnej rady.
V roku 1860 získal titul PhDr. Po dokončení
ďalšieho vzdelávania.  Zúčastnil sa  ako hlavný
rečník na zhromaždení Slovákov v Martine
6.6.1861 a bol spolutvorcom Memoranda slo−

venského národa. Bol spoluzakladateľom Mati−
ce slovenskej 4.8.1869. V decembri 1869 bol
vo Vacove väznený za publikovanie svojich
názorov na 6 mesiacov a v roku 1875 na tri
mesiace. Jeho manželkou bola Anna Jurkovi−
čová, mali spolu štyri dcéry a päť synov.  V
roku 1892 mu postavili z peňažných prostried−
kov získaných vo verejných zbierkach pomník.
Po ňom je pomenovaná planétka Hurban (3730).

Z diela: vlastenecký cestopis Cesta Slová−
ka ke bratrům slovenským na Moravě a v
Čechách, 1841; Epos Osudové Nitry, 1842;
cestopis Prechádzky po považskom svete,
1844; Spevy, 1846 (zbierka 10 básní); novela
Olejkár, 1846; novela Od Silvestra do troch
kráľov, 1847; esej Slovensko a jeho život lite−
rárny, 1847; báseň Bije zvon slobody, 1848;
próza Slovenskí žiaci, 1853; Piesne nateraz,
1861; román Gottšalk, 1861; verše Z hlubiny,
1875; literárno−historické práce o Ľudovítovi
Štúrovi.                                       Ľ. Paulus

Jozef Miloslav Hurban – 125. výročie úmrtia
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Hlavné produkty včiel med, vosk, propolis a materská kašička sú vše−
obecne známe. Menej už vieme o skutočnostiach, ako vznikajú, ako ich
využívať a tiež to, prečo je dôležitá pre život ľudstva existencia včiel, ktoré
boli a budú po všetky veky symbolom poriadku, pracovitosti, svornosti,
statočnosti, obetavej starostlivosti, rodinnej lásky a, samozrejme, aj zodpo−
vednosti. Kto bez predsudkov a s láskou pozoruje tento neúnavný hmyz,
nájde v jeho živote toľko poučného a zábavného – toľko nevinnej radosti ako
snáď nikde inde.

Dôležitosť postavenia včelstva v prírode potvrdil aj najvýznamnejší vedec
20. storočia Albert Einstein, ktorý povedal: „Zánikom včiel prestane ľudstvo
existovať.“  Aktuálnosť tejto myšlienky vidíme v súčasnosti na poklese cho−
vu včiel a množstve včelárov.

Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na po−
predné miesto vo svete. Do roku 1950 malo včelárstvo u nás 178 685
včelstiev, v roku 1960 už 295 229. V roku 1970 až  407 725. V súčasnosti
je na Slovensku 224 535 včelstiev. Porovnanie týchto čísiel hovorí za všet−
ko. Ak si uvedomíme, že jedno včelstvo denne vysiela okolo 10 000 až 15
000 lietaviek, ktoré ošetria najmenej 40 miliónov kvetov, vieme si ľahko
vyrátať, koľko kvetov oproti minulosti zostane neopelených. Nie je to iba
mráz a globálne otepľovanie, ktoré spôsobujú zníženie dopestovaného množ−
stva ovocia a poľnohospodárskych plodín. Na získanie 1 kg medu musia
včely navštíviť minimálne 5 miliónov kvetov.

Ako to bolo v Beckove v minulosti a ako je v súčasnosti? V 60−tych
rokoch JRD malo 3 kočovné vozy. Staral sa o ne včelár Jozef  Vaško, ktorý
mal aj svoje úle doma. Ďalej tu boli včelári páni Karol Pavlovič, Štefan Čimo,
Samo Tupý, Jozefina Pavlovičová, Ján Hubina, Jozef Garec, Ján Jedlička.

V 70−tych rokoch včelári Pavol Kročitý, Jozef Marko, MUDr. Príkazký,
Peter Šramka, Jozef  Školár, Jozef  Šimko, Pavel Hos, Ján Hladký.

V 80−tych rokoch včelárili páni Jozef Pažitný, Dušan Paulus, Karol Šprin−
cl, Július Hajdušek, Pavol Hajdušek, Michal Ševčik, Ján Čikel, Pavol Ďuriš,
Viliam Gago, Ján Zicháček, Ondrej Úradníček, Jozef Šramka a modré ses−
tričky.

Aká je situácia dnes?  Mierne povedané, veľmi zlá. Máme len 7 včelárov.
Sú to Peter Šramka, Jozef Školár, Miloš Jaroščiak, Pavol Hajdušek, Jana
Kubáňová, Jaroslav Ševčík a Pavel Hos.

Bude potrebné začať vychovávať nástupcov, lebo inak v Beckove vče−
lárstvo zanikne. Začať treba u mládeže, detí. Hlavným problémom dnešnej
doby nie je nezáujem, ale predovšetkým finančná náročnosť a nízka návrat−
nosť ovplyvňovaná samotnou prírodou (škodcovia, choroby, sucho, mráz a
iné vrtochy prírody), ktoré robia túto záľubu náročnou.

Včeláriť v súčasnosti znamená, okrem peňazí, veľké nároky na vedo−
mosti, a to nielen v oblasti teoretickej, ale predovšetkým praktickej. Prvora−
dou úlohou bude predovšetkým zmeniť prístup samotných včelárov. Nevní−
mať nových ako konkurenciu, ale ako ďalšiu nádej do budúcnosti  a byť
ochotný ich pripravovať a učiť. Možno by pomohla aj väčšia propagácia v
školách formou rôznych besied zameraných na túto tematiku.

Verím, že sa podarí tento stav zmeniť. V minulosti  bola obdobná situácia.
Spomínam na svoje začiatky. Prvýkrát som sa stretol so včelami ako 10−
ročný na prázdninách u krstného otca mojej mamy. Tam som počul vetu,
ktorá mi utkvela v pamäti: “Pamätaj si, že včielka nezdochne, ale umiera,
pretože tvrdo pracuje na rozdiel od niektorých ľudí.” Včeláriť som začal z
ničoho v roku 1969 so strýkom mojej manželky. Prvé mesiace boli utrpením.

Vianočný koncert Beckovského spevokolu

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum,
Aperiatur terra et germinet Salvatorem.

Roste nebesá zhora a oblaky nech pršia spravodlivosť.
Nech otvorí sa zem a vyklíči Spasiteľa.

Roráty − pre niektorých možno neznáme slovo, no pre iných spo−
mienky na detstvo, ktoré v sebe nosia typické čaro adventu. Názov
týchto tradičných piesní plných nádeje pochádza zo začiatočných slov z
verša proroka Izaiáša. Touto piesňou Beckovský spevokol otvoril svoje
tradičné vianočné vystúpenie. Tento raz sa neuskutočnilo na druhý Via−
nočný sviatok, ale v nedeľu 30. decembra 2012. Svojim vystúpením si
členovia spevokolu spolu s prítomnými poslucháčmi v rímskokatolíckom
farskom kostole sv. Štefana chceli znovu pripomenúť radostnú zvesť
plnú nádeje pre svet − o narodenom dieťatku, o spáse, o láske, o rodine,
žiarivej hviezde a zázračnej sile Vianoc.

Záver vystúpenia už tradične patril najznámejšej, najkrajšej a pre vianoč−
né vystúpenia Beckovského spevokolu aj najtradičnejšej piesni Tichá noc.

S prianím šťastného vykročenia do Nového roka 2013 sa so svojimi
vernými poslucháčmi rozlúčil Beckovský spevácky zbor pod vedením
Mgr. Anežky Ilavskej.

Opúchal som tak, že som nemohol jazdiť na motorke. V začiatkoch bol
prvým mojim radcom a sprievodcom praxou (teóriu som mal pomerne dobre
naštudovanú) pán Pavol Kročitý. Avšak to najpodstatnejšie som získal pri
návštevách pána farára Alberta Predmerského na jeho ev. fare v Adamov−
ských Kochanovciach. Tam ma zasvätil do chovu včelích matiek, správne−
mu zaobchádzaniu so včela−
mi, pretože včela nie je domá−
ce zviera, ktoré sa vám pri−
spôsobí, prípadne podriadi,
keď ho skrotíte. U včiel je to
naopak. Musíte poznať ich
život, organizáciu a prispôsobiť
sa im.

Niekoľko rád pre verejnosť.
Sú mylné predstavy o mede a
jeho zložení.  Niektorí  si mys−
lia, že tuhý med nie je pravý.
Hustota medu závisí od jeho
pôvodu a druhu, t.j. podľa dru−
hu je med  kvetový, lipový a
medovicový. Nikdy nie je med
čistý na sto percent (napríklad
agátový alebo iný), lebo vždy,
keď včelár med vytáča, sa v
plástoch nájdu zbytky medu z
predchádzajúce znášky. Mali
by ste mať pochybnosti u veľ−
mi riedkych medov, tie môžu byť pančované alebo predčasne vytočené,
čiže nedozreté. Tie časom kyslia a stanú sa nepožívateľnými. Napríklad
repkový med tuhne po vytočení za dva až tri týždne. V prípade, že si včelár
nenájde vhodný čas, tak med stvrdne v plastoch a nedá sa vytočiť. Tak, to
by bolo pre túto chvíľku všetko a dúfam, že sa na stránkach Beckovských
novín nestretáme posledný raz.                                PhDr. Pavel Hos

Včely ako ich nepoznáme
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Náhradná výsadba
Vyrástol vám v záhrade nepotrebný strom?
Čo s ním skôr, než vám spadne na dom?
Pre našich občanov, ktorým na ich pozemku vyrástli dreviny a stali

sa vzhľadom k ich vlastnostiam prekážkou a narúšajú alebo ohrozujú
nehnuteľnosti alebo osoby v ich blízkosti, budú možno užitočné nasle−
dovné informácie – ako postupovať a aké prepisy je treba dodržať, aby
neboli porušené zákonné predpisy a rozhodnutia.

Na základe žiadosti o výrub Obec Beckov vydá žiadateľovi rozhod−
nutie so súhlasom výrubu. Podľa vytypovaných parciel, na ktorých sa
má realizovať náhradná výsadba,  určí žiadateľovi aj pozemok v ka−
tastrálnom území obce a druh a množstvo sadeníc, ktoré naň vysadí. V
prípade vyhynutia sadeníc treba uskutočniť dosadbu v najbližšom vhod−
nom termíne sadenicami rovnakého druhu po dobu dvoch rokov od vý−
sadby.                                                       Ing. Darina Jarábková

Ukončenie po vyhláške o výrube drevín
konkrétny príklad z obce

 Možno ste v týchto dňoch spozorovali v priestore vedľa pošty v
Beckove výrub smrekovcov a iných drevín. To je už posledná etapa,
ktorú realizuje obec po predchádzajúcom legislatívnom postupe, ktorý
požaduje hore uvedená vyhláška. V ďalšej etape sa bude upravovať
lokalita Pod Skalicami. V súčasnosti  prebieha vyjadrovanie a následné
rozhodnutie  obvodného úradu v sídle kraja k tejto záležitosti.         −dj−

Ochrana drevín rastúcich mimo lesa je na Slovensku zabezpeče−
ná ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kra−
jiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) a vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška”).

Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho
koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesné−
ho pôdneho fondu (ďalej len „drevina“), § 2 ods. 2 písm. m) zákona].
Strom je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajú−
cou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do
rozkonárenej koruny (§ 36 ods. 2 druhá veta vyhlášky). Ker je drevi−
na s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy (§ 36 ods. 5 tretia
veta vyhlášky).

Ochrana drevín
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických

a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbárnom priestore a na
predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods.1 zákona).

Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s vý−
skytom drevín

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza
drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri
poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochra−
ny prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrú−
baní (§ 47 ods. 2 druhá veta zákona).

Orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín
Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín je obec (§ 69

zákona). Pôsobnosť obce vo veciach ochrany drevín, ak sú na to závaž−
né dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonať na pozemkoch vo vlastníc−
tve obce, v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany, si môže
vyhradiť obvodný úrad životného prostredia [§68, písm. h) zákona].

Výruby drevín
Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa

podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany
prírody. Prípady v ktorých sa súhlas na výrub nevyžaduje sú vymeno−
vané v § 47 ods. 4 zákona. Súhlas na výrub dreviny vydáva orgán
ochrany prírody v súlade s § 47 a 48 zákona, formou rozhodnutia a na
jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na
základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náleži−
tosti (§17 ods.10 vyhlášky):

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa, b) katastrálne územie,
parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v
teréne, c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina
rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdra−
votný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo
tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, ale−
bo výmeru krovitého porastu, e) odôvodnenie žiadosti.

V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, postu−
puje orgán ochrany prírody v súlade s § 19 ods. 3 a § 29 ods. 1
správneho poriadku a § 82 ods. 9 písm. c) zákona o ochrane prírody.
Doklady podľa § 17 ods. 10 písm. b) a c) vykonávacej vyhlášky sa
nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z
dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky
vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie
stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke naj−
menej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina
rastie (§ 17 ods. 11 vyhlášky). Podľa sadzobníka správnych poplat−
kov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zruše−
nie súhlasu podľa zákona takto: fyzická osoba 6,5 eur, právnická
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet
činnosti súvisí s podanou žiadosťou  66 eur.

Podmienky na vydanie súhlasu na výrub dreviny
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať

len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na

zdravie človeka;  so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne ná−
jomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy,
na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca,
nájomca);  po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá
veta zákona o ochrane prírody). Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny
podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody
prihliada na: druh a zdravotný stav dreviny;  funkciu a význam dreviny
pre životné prostredie;  a to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v
období vegetačného pokoja; podmienky ochrany určené inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými na základe zákona.

Odôvodnené prípady na výrub drevín
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je

podľa § 17 ods. 13 vyhlášky najmä preukázanie  zlého zdravotného
stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť
prežitia; nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebyto−
vých priestoroch alebo narušenia stability stavby koreňovým systé−
mom dreviny.

Náhradná výsadba a finančná náhrada za vyrúbané dreviny
Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné na−

hradiť. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub
dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu dre−
vín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednost−
ňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.  Ak žiadateľ nie je
vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže
mu orgán ochrany prírody (obec) uložiť i starostlivosť o ňu, najviac
však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu,
orgán ochrany prírody (obec) uloží finančnú náhradu do výšky spo−
ločenskej hodnoty dreviny (odkaz na § 95 zákona o ochrane príro−
dy). Orgán ochrany prírody (obec) uloží povinnosť zaplatiť finančnú
náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky
spoločenskej hodnoty dreviny (povinnosť sa ukladá samostatným roz−
hodnutím). Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu
podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o
výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastní−
ka dotknutého pozemku (§ 48 ods. 2 zákona).

Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhrad−

nú výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do
evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi (§ 48 ods. 3 zákona).

Zákazy na úseku ochrany drevín
Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny (§ 47 ods. 1 zákona o

ochrane prírody).                                         Ing. Darina Jarábková

Zákon o ochrane prírody a krajiny
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V tejto poslednej časti sa presunieme na severozápadný okraj
chotára Beckov pokrytý sprašou.

Spraš sa vytvárala veternou eróziou v po ľadových dobách, keď
na našom území vládla tundra. Spraš tvoria prachové častice roz−
merov 0,01 až 0,05 mm (40 – 60 %), práškový piesok (5 – 15 %),
trocha piesku a ílovité  častice (25 – 35 %). Dôležitou časťou spraší
je kremeň (60 – 80 %), ílovité  minerály (10 – 20 %) a uhličitan
vápenatý (1 – 15 %), ktorý je rozptýlený v kryštálikoch a vyzrážaný
v podobe žiliek. Uhličitan vápenatý dodáva spraši stálosť a pórovi−
tosť, pre ktorú má spraš  kolmú odlučnosť a je priepustná. Táto
vlastnosť spraše sa u nás prejavuje na sprašovej stene v Tehelni a
pod Skalicami. Ďalšie odkryvy spraše sú na Kúte a Sychrove. V
sprašiach nájdeme veľa schránok ulitníkov a môže sa nám pošťas−
tiť nájsť i cicváre. Spraš pod Skalicami je viacvrstvová, možno v nej
vidieť usadeniny naviate počas dvoch ľadových dôb.

Studienka v Tehelni dnes už neexistuje, bola zničená stavebný−
mi úpravami v 80−tych rokoch minulého storočia. Voda vyvierala
pod hliníkom, dnes je tu len mokrina pod úpätím upraveného sva−
hu,  čoho dôkazom je i rastúce rákosie a sitina sivá. Päťdesiat
metrov smerom k Beckovu je kopaná studňa vykladaná kameňom,
slúžila ako zdroj pitnej vody do vybudovania obecného vodovodu
rodine Švecovej, Tekulovej, Šprinclovej a Poľovnému združeniu
Hurban Beckov. Po zrušení odberov vody zo studne celoročne vy−
teká voda na cestu. Dá sa predpokladať, že spodná voda vyteká z
presunovej línie medzi vápencami Sychrova a podložím z kremen−
ných pieskovcov v eróznej depresii, kedysi prekrytej sprašou. Pri
ťažbe hliny vo vtedajšej Tehelni sa spodná voda dostala na povrch.

Studienka v Červenej hore vyteká v novoupravenej podobe pod
110 kV vedením vysokého napätia nad Kútom. Do jej infiltračného
územia patria vápencové Bukovinky tvorené guttensteinskými vápen−
cami. Voda puklinami vápencov na strete s karpatským keuperom
Červenej hory pozostávajúceho z kremenných pieskovcov a pestrých
bridlíc z obdobia Noriku (200 mil. r.) opariaceho do Seleckej sukcesie
vyteká v miernej depresii spod jemno piesčitej hliny, respektíve spraše
z obdobia Würmu. Studienku spočiatku využívali roľníci na osvieženie
pri robotách, neskoršie prešla úpravami (bola premiestnená, prehlbo−
vaná a osadená betónovými skružami), čo jej však na výdatnosti ne−
pomohlo. Na Kúte  boli v 70−tych rokoch v letnom prístrešku umiestne−
né jalovice PD Beckov. Zámer bol podobný ako v Klíži, napájať z nej
dobytok, aby tento nemusel chodiť na vodu cez cestu 2. triedy do
Váhu. V roku 2011 bola zo skruží odstránená paleta, v studienke sa
našla utopená brezia samica jazveca. Peter Bánovský a Milan Hladký
studienku vyčistili a nanovo prekryli, aby sa podobná vec neopakova−
la. Okolie studienky udržiava P. Bánovský.

Bývalá studienka v Madutkovom jarku na Trbockom neexistuje.
V 90−tych rokoch bola zavalená utrhnutým svahom a splavenou
hlinou z okolitých pozemkov, tiež bola vyvrátená a zničená oskoru−
ša v jarku. V 60 a 70−tych rokoch minulého storočia JRD Beckov

pod tlakom štátnych orgánov a vidiny ľahšieho obrábania pôdy pre−
viedlo rekultivácie, t.j. odstránenie rokmi roľníkmi budovaných terás
a skladov (záhrad) na Čertolí, Trbockom, Červenej hore, Miškov−
skej, Sychrovoch a Pieskovej doline, čím umožnili vode rýchlejší
odtok, v dôsledku čoho boli spáchané značné erózne škody, ako
sú časté výmole, strže na Trbockom, Mačárke, v Kamienskom Jar−
ku a zaplavovanie obce blatom. Studienka v Madutkovom jarku
slúžila hlavne poľnohospodárom svojou kvalitnou vodou a tiež ako
chladnička na nápoje počas horúcich letných dní. Vytekajúca voda
v jarku je vhodným napájadlom pre zver a vtákov.

Posledné boli dve studienky na Trbockom na parcele nad Mest−
skou lúkou vo vrbine. Okolie studienok bolo upravované počas re−
kultivácií a odvodnení. Studienky boli napájané zasakujúcou vo−
dou z Bukoviniek, Mačárky a Červenej hory.O studienky sa starali
Samko Tupý a Daniel Kaplavka. Po zavalení studienok blatom  a
ich vyschnutí  je okolie značne znečistené odpadkami.

Moja snaha pri písaní o studienkach Beckova bola poukázať na
vzácnosť tečúcej vody vo vzťahu ku geologickému podložiu a tekto−
nike. V prípade nášho chotára sú studienky veľmi vzácne, v minu−
losti nedostatok vody, okrem Salaša, neumožnil vybudovať žiadnu
usadlosť mimo intravilánu obce.

Beckovský ochrancovia prírody sústreďujú svoju pozornosť na
studienky hlavne na Svetový deň vody, ktorý je 22. marca.

Ing. Viliam Maslo

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Beckov.

Beckovské studienky – 3.

Červená hora – foto Ing.V. Maslo

EKO okienko
Občania, ktorí majú záujem o štiepkovanie konárov zo záhrad a pred−

záhradiek, môžu svoju požiadavku zatelefonovať na OcÚ – 032−77427
21 alebo zaslať e−mailom na adresu beckov@obec−beckov.sk alebo osob−
ne nahlásiť u p. A. Benkovej. Pracovníci obecnej prevádzky vykonajú
štiepkovanie priamo na mieste. Občania môžu zoštiepkovaný materiál
uložiť na svoje kompostovisko alebo ním vysypať pôdu pod okrasnými
kríkmi a stromami.

Podľa platného VZN o nakladaní s odpadmi majú občania možnosť v
systéme separovaného zberu odovzdávať do kontajnerov umiestnených
v obci sklo. Pod pojmom sklo sa myslí: nevratné fľaše z bieleho a fareb−
ného skla bez uzáverov, nevyužiteľné, resp. rozbité tabule skla z okien a
dverí, fľaše od zaváranín očistené od pôvodného obsahu. Do kontajnerov
je zakázané ukladať žiarovky, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán,
kovové alebo plastové uzávery na fľaše, plasty. Prosíme občanov, aby
dôsledne dodržiavali nariadenie obce a neukladali do kontajnerov na sklo
odpad, ktorí do kontajnerov nepatrí. Ohrozujeme tým odvoz tohto odpadu
na ďalšie spracovanie v Sklárňach Nemšová.

Separujeme plasty − pripomíname občanom, ktorí si nevyzdvihli vrecia
na separovanie PET fliaš a ostatných plastov na rok  2013, že si ich
môžu prevziať na OcÚ u p. A. Benkovej.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční od 2. apríla 2013, kedy
bude po obci rozmiestnených 5 kontajnerov, a to nasledovne: pri bytov−
ke,  Beckov č. 203, v Matiáške pri detskom ihrisku, na „Barine,“ vo
Veternej ulici a pri Okrasnej škôlke, Beckov č. 535. Do týchto kontajne−
rov môžete ukladať odpad, ktorý sa nezmestí do KUKA nádob. Do kon−
tajnerov nepatrí odpad zo záhrad – konáre, nebezpečný odpad, skrine,
sklo a textil.

Zber nebezpečného odpadu a textilu sa uskutoční v nasledujúcich
mesiacoch a bude včas vyhlásený v miestnom rozhlase a informácia
bude uverejnená aj na internetovej stránke obce www.obec−beckov.sk.

A. Benková

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre RTVS
Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, oslobodenie od po−

vinnosti platiť úhradu, resp. odhlásenie zasielajte do 31.3.2013 (termín,
ktorý ukladá zákon), najneskôr do 30.6.2013 (tolerovaný termín RTVSR)
na adresu:

RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uve−
dením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO.

Podrobnejšie informácie nájdete na www stránke Slovenského rozhla−
su a televízie.
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Poľovnícke združenie Hurban Beckov
Výročná členská schôdza 17.2.2013

Dňa 17.2.2013 o 10.00 hod v klube pri parku sa konala hodnotiaca
členská schôdza Poľovníckeho združenia Hurban Beckov za účasti 18
členov združenia.

Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Miroslav Uherčík. Po pred−
nesení správy o poľovníckom hospodárení, finančnej správe a správe kon−
trolóra  nasledoval návrh na plán poľovníckeho hospodárenia v roku 2013.
Najlepšími strelcami škodnej zveri sa stali Michal Čaňo, druhý Ing. Ján
Kováčik a tretí predseda združenia Miroslav Uherčík. Rady PZ na vlastnú

žiadosť opustil Milan Koníček. Hlasova−
ním schôdze nebolo doporučené pokra−
čovanie v čakateľovi na členstvo Jura−
jovi Kapustníkovi z Nového Mesta nad
Váhom. Predseda v mene spoločnosti
zagratuloval k významnému životnému
jubileu 70 rokov členom Dpt. Jánovi Sme−
tanovi a RSDr. Milanovi Minárikovi.

Nasledovala minúta ticha pri spomienke na Milana Cha−
bana, zakladajúceho člena PZ Hurban, ktorý spoločnosť
opustil po krátkej a ťažkej chorobe pred desiatimi rokmi.
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Martin Neboháč, kto−
rý bol schválený všetkými prítomnými.

Schôdzu ukončil predseda, ktorý poďakoval členom
za disciplínu a pozval všetkých na krátke posedenie do
reštaurácie Pod orechom, ktoré poskytli hore uvedení
oslávenci.               Pavol Hladký, poľovný hospodár

Hlboko rešpektujem poľovnícke tradície
Najsilnejší muž planéty, Barack Obama, je tiež výborný strelec

a poľovník, ktorý sa aktívne venuje streľbe na asfaltové terče a má strel−
nicu vo svojom sídle ako
aj my v Beckove.

„Hlboko rešpektujem
poľovnícke tradície,“ po−
vedal 44. americký prezi−
dent Obama, ktorého fo−
tografia zachytáva počas
augustového narodenino−
vého oddychu s rodinou
v Camp Davide.

Pavol Hladký
http://whitehouse.gov1.info/camp−david/index.html

Podívaná pod Skalicami
Už od začiatku roka až do marca, keď konečne mrazy poľavili

a roztopila sa zimná biela perina na poliach, sa nám naskytoval pohľad
ako z televíznej obrazovky. Či ráno, alebo večer, niekedy aj v priebehu
dňa, boli pod Skalicami na paši desiatky srniek, laní, sem tam líška, ba
i vzácny zajačik. O čo väčšiu radosť mali z takéhoto pohľadu okoloidú−
ci, o to viac sa zväčšovali obavy a starosti družstevníkov. Znamenalo to
pre nich ohrozenie budúcoročnej úrody. Takto vyhrabané oziminy veru
veľa úrody neprinesú. Nuž, zasýtiť hlad je prvoradou potrebou pre prežitie
nielen ľudí, ale, samozrejme, aj každého živého stvorenia.              (DJ)

9. ročník stolnotenisového turnaja v Hrádku
Dňa 23.2.2013 sa uskutočnil v obci Hrádok v zariadení Tomba 9.

ročník stolnotenisového turnaja Mikroregiónu Beckov − Zelená Voda −
Bezovec, na ktorom sa zúčastnili družstvá z Beckova, Kálnice, Kočo−
viec, Lúky nad Váhom, Modrovej, Modrovky a domáceho Hrádku.

Hralo sa systémom
každý s každým, ale
v tomto ročníku sa hra−
lo po prvýkrát – čo je
podľa platných noriem
stolnotenisového zvä−
zu − na tri víťazné malé
sety. V prípade, že sa
v dvoch dvojhrách o
zápase nerozhodne,
potom o víťazovi roz−
hodne štvorhra.

Dá sa konštatovať,
že turnaj je z roka na

rok kvalitnejší. Prispeli k tomu hlavne hráči, z ktorých niektorí hrajú
aktívne alebo už súťažili v minulosti.

Družstvo z Beckova pod vedením Jaroslava Zbudilu v zostave Ing.
Ján Hodermarský, Ján Dvoran, Jaroslav Straka a Dávid Porubčan
obhájilo vlaňajšie tretie miesto.

Konečné poradie: 1. Kálnica, 2. Hrádok, 3. Beckov, 4. Lúka nad
Váhom, 5. Modrová, 6. Kočovce, 7. Modrovka. J. Zbudila


