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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

číslo 6 - december 2016

Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov zo dňa 28. 10. 2016:

uz.č.204/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného 
dňa 30. 9. 2016 bez pripomienok.

uz.č.205/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie informáciu o stave investičných akcií v obci.

uz.č.206/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Beckov za rok 
2015 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.

uz.č.207/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Konsolidovanú správu audítora za rok 2015.

uz.č.208/2016 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie zloženie inventarizačných komisií na 
vykonanie inventarizácie ku dňu 31. 12. 2016 bez 
pripomienok.

uz.č.209/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu starostu obce o prípravách 
200. výročia narodenia J.M. Hurbana v obci Beckov.

uz.č.210/2016 – a/ Obecné zastupiteľstvo vyho-
velo protestu prokurátora č. Pd 100/16/3304-8 zo 
dňa 19. 10. 2016 proti ustanoveniam VZN obce Bec-
kov č.5/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Obce Beckov. 

b/ Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.128/2011 
zo dňa 16. 12. 2011, ktorým bolo VZN schválené.

uz.č.211/2016 – Obecné zastupiteľstvo uloži-
lo Komisii verejného poriadku a životného prostredia 
zvolať miestne šetrenie ohľadne prejazdnosti cesty na 
Lipky a parkovania na nej a prizvať sťažovateľov. 

uz.č.212/2016 - Obecné zastupiteľstvo uložilo 
KOVP a ŽP zrealizovať kontrolu verejných priestran-
stiev so zreteľom na neoprávnené užívanie verených 
priestranstiev (uložené drevo, stavebný materiál, par-
kovanie áut a kamiónov a pod.).

  Zapísala A. Benková

Beckov úspech na festivale v Nitre
Festival Vysoké hory Nitra sa konal už 11-krát 

v dňoch 11.–13. 11. 2016 a pre svojich priazniv-
cov pripravili usporiadatelia bohatú prehliadku filmov 
a fotografií s tematikou vysokých hôr a cestovania, 
prezentácie hostí, výstavu fotografií a tombolu. 

Pre nás je potešujúce, že HLAVNÚ CENU získal 
náš Peter BECKO Ondrejovič, a to za prezen-
táciu Fenomén Venezuela. Ešte bola udelená 
Cena diváka – Rasto Hatiar a Cena za fotografiu 
– Stano Szenczi. 

Petra Ondrejoviča sme sa spýtali na dojmy 
z festivalu, a pretože sa práve vrátil z ciest, aj na 
jeho posledné skúsenosti v jeho obľúbenej kraji-
ne, ktorou je práve Venezuela.

BECKO: Na tento významný slovenský festival 
ma organizátori už posledné roky prestali pozývať, 
lebo v novembri, kedy pravidelne býva festivalová 
sezóna, pravidelne zase ja nebývam doma. Tento 
rok však kvôli ekonomickej kríze vo Venezuele sa 
mi pobyt skrátil z dvoch turnusov na jeden, a tak 
som mal začiatkom novembra po návrate z Gruzín-
ska akurát ešte jeden voľný víkend. Kamarát z Nit-
ry zariadil chod vecí. Organizátori zrušili iného vy-
stupujúceho, takže som tam bol nominovaný ako 
horúca zmena na poslednú  chvíľu. Musel som 
však pripraviť prezentáciu len na hodinu a štvrť. 
Z 22 rokov a 30-tich návštev tejto krajiny zúfalo 
málo času. Bolo to dosť náročné. Samozrejme, ro-
bil som to po nociach, lebo cez deň aj tak počí-
tač nestíham. Väčšina prezentujúcich to má ďaleko 
jednoduchšie. Urobí jednu cestu alebo jednu ex-
pedíciu niekam a aby to mali viac zaujímavé, musia 
k tomu popridávať stiahnuté fakty a pikošky z inter-
netu. Moja situácia je opačná – vyselektovať z tisí-
cov dobrých snímok to naj a urobiť maximálny des-

tilát mnohých výprav. Preto sa ani nečudujem, že 
som v diváckej súťaži získal hlavnú cenu. Tú som 
ostatne už predtým dvakrát získal na podobnom 
festivale v Žiline. Vo všetkých prípadoch to boli veľ-
ké festivaly nabité viac ako do posledného miesta, 
ľudia sedia nahusto aj na schodoch. Jednoducho 
úžasná atmosféra.  

Venezuela a Beckov sú moje srdcovky. Do Bec-
kova sa môžem vracať celý život a stále ma ne-
omrzí, je tu čo stále obdivovať a objavovať. Čo mi-
lujem, tam sa vraciam. Neviem si predstaviť krajší 
pohľad na svete ako pohľad na Beckovskú ska-
lu s hradom na vrchu. Keď si k tomu pridám aj 
svoju rodinu a kamarátov a ten jedinečný genius 
loci Beckova, tak niet čo riešiť. V Nitre som začal 
prednášku vetami: Mám to šťastie od pána Boha, 
že som sa narodil na najkrajšom mieste Slovenska 
v Beckove a mám to šťastie, že môžem spozná-
vať najkrajšie miesta sveta. Za to som nesmierne 
tam hore vďačný. Samozrejme, prednášku o Ve-
nezuele som zahájil obrázkami z Beckova. Nech 
mi niekto na svete ukáže 10 takých fenoménov, 
ako je Beckovský hrad na Beckovskej skale. Na 
to, milí Beckovani, nezabúdajme! Beckovská rui-
na by bola bez výnimočnej Beckovskej skaly po-
hľadovo tuctový hrad, ako sú povedzme Čachtice 
a Tematín. Avšak ten piedestál na bielej previsnu-
tej skale je tak výnimočný, že práve to je dych vy-
rážajúca nádhera. Také vyhľadávajú dnes senzá-
cie chtivý filmári a cestovatelia všade možne po 
svete. Poviem vám príklad. V Peru existuje, kaž-
dý to vie, slávne Machu Picchu. Podobne ako 
Beckov, je v neopakovateľnej kulise vertikálneho 
priestoru. Vo Venezuele, aby som sa k nej vrátil, 
sú stolové hory. Padajú z nich desiatky vodopá-

dov a okrem iných, aj ten najmajestátnejší a naj-
vyšší na svete Salto del Angel – Anjelov vodopád. 
Dostať sa k nemu pre bežného turistu nie je cel-
kom nenáročné. Prvý deň sa ešte len letí lietad-
lom do národného Parku Canaima, kam nevedú 
žiadne cesty. Park je veľký ako 2/3 Slovenska. 
Ďalší deň sa plaví 95 km proti prúdu náročnej di-
vokej rieky, aby ste vzhliadli na tú nádheru vlast-
nými očami. Okolo hŕstky turistov už len prales, 
vysoké skalné útesy a kilometrový vodopád – naj-
vyšší na svete. Toto je na Venezuele to cenné. 
Tu sa jednoducho nepotkýnate o zástupy turis-
tov, tam je to omnoho viac autentické. Je to o vás 
a prírode, o kamarátoch, s ktorými zdieľate svoje 
pocity. Na mieste a osobne, lebo tu nehrozí tele-
fón, internet a iné tie vymoženosti, na ktoré sme 
tak zúfalo navyknutí. Neskôr sa presúvame na 
inú stolovú horu zvanú Roraima, kde 5 dní pocho-
dujeme v magickom prostredí skalných labyrintov 
a úžasných pohľadov do kolmej hĺbky. Neskôr na-
zrieme do Delty rieky  Orinoko. Tam žijú Indiáni 
v chatrčiach na koloch nad vodou, ráno počúva-
te vreskot vrešťanov alebo držíte 6 metrovú ana-
kondu, inde lovíte pirane a plavíte sa na dlabanej 
indiánskej kanoe. Do toho som odprezentoval di-
vokých Indiánov z Amazonas, ktorí ešte stále lovia 
lukom a šípom a záverom nejaké objaviteľské ex-
pedície nás Slovákov na stolových horách so skal-
ným lezením a zlaňovaním najvyšších vodopádov 
sveta. Jednoducho je toho mnoho a ešte ďaleko 
viac za tých 22 rokov a 30 pobytov len v tejto jedi-
nej krajine z mnohých mojich iných najobľúbenej-
šej. Potom sa ani neprekvapujem, ak mi diváci na 
festivaloch, nie len na tom nitrianskom, tlieskajú 
a prisúdia hlavnú cenu.                                             DB

Október je mesiac, ktorý je jedným z troch po-
sledných v roku. Možno už trochu chladný, avšak 
spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie 
čaro ročného obdobia.   

A práve mesiac október bol v decembri r. 1990 
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie 
spojených národov za Mesiac úcty k starším 
a 1. október za Medzinárodný deň starších. 

Preto v októbri všetci prejavujú svoju pozornosť 
a úctu občanom skôr narodeným.   

Nebolo tomu inak ani v našej obci. Dňa 25. 10. 
2016 Obec Beckov pripravila slávnostné stretnu-
tie seniorov. Od skorého popoludnia sa schádza-
li seniori do krásne pripravenej sály kultúrneho 
domu, aby si pekným kultúrnym programom sprí-
jemnili jesenné popoludnie. Na úvod predniesla 
p. Ježovicová báseň, potom sa prítomným pred-

Aj jeseň života má svoje čaro...
stavili svojím programom 
deti z Materskej a základ-
nej školy J. M. Hurbana 
v Beckove. V mene obce 
sa seniorom prihovoril sta-
rosta obce p. Ing. Križan. 
Vo svojom príhovore ocenil 
životné múdrosti seniorov 
a vyzval ich, aby sa neuza-
tvárali do seba. Veď staro-
ba neznamená koniec ži-
votnej aktivity.    

Po oficiálnej časti bolo 
prítomným poskytnuté 
skve  lé občerstvenie, lepšie povedané neskorý 
obed s pohárikom vína, kávičkou a zákuskom.    

Počas celého sviatočného popoludnia hrala na 

počúvanie i do tanca hudobná skupina Duo Sonet. 
Úprimne ďakujeme!                       

Ing. Mária Mináriková
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Rozhovor s Mikulášom

číslo 6 - december 2016

foto: Ing. J. Štefanec

Tento rok advent začal už poslednú novembrovú nedeľu. Dňa 26. 11. 
2016 v sobotu sme sa okolo obeda zišli viaceré mladé rodiny a spolu s deť-
mi a členmi kultúrnej komisie sme ozdobovali adventný veniec. Deti s rados-
ťou v očiach vešali ozdoby. Každý sa mohol zapojiť tým, že priniesol vyro-
benú ozdobu, ktorú si tam potom za pomoci rodičov zavesil. Spolu sme sa 
mohli porozprávať a zohriať pri punči. Páčilo sa mi, že bol punč pripravený 

Zdobenie adventného venca
aj pre deti. Tak isto členovia kultúrnej komisie pripravili kapustnicu. Takáto 
spoločná činnosť spája ľudí, rodiny aj deti. A sme radi, že sa môžeme spo-
ločne stretnúť pri zdobení adventného venca a pripomenúť si tak, že čas 
vianočný, čas lásky a radosti, sa blíži. Jediné, čo mi je ľúto, že sme museli 
ísť hneď domov, ako aj ďalšie rodiny s malými deťmi, pretože čas 11.30 hod. 
nám nevyhovoval kvôli popoludňajšiemu spánku.                                        RP

Tretieho decembra sa popoludní po celej obci 
niesli tóny vianočných piesní. Každý už vedel, 
že po Beckove chodí Mikuláš. Vozil sa na koči 
spolu s anjelom a čertom a robil radosť mnohým 
deťom. Potom prišiel na námestie, kde rozsvietil 
stromček a rozdal balíčky deťom. Tie mu pred tým 
niečo pekné zaspievali či zarecitovali. Atmosféru 
dotvárali stánky s občerstvením, ale najmä stán-
ky s ručne vyrobenými vianočnými dekoráciami, 
ozdobami, ale i veľa iných výrobkov vlastnej tvor-
by. Skôr však ako Mikuláš z Beckova odišiel, som 
ho zastavila a spýtala sa ho pár otázok:

1. Mikuláš, veľa detí je zvedavých, kde bý-
vaš. Odkiaľ si k nám prišiel?

Narodil som sa v ďalekej krajine, ktorá sa dnes 
volá Turecko v malom mestečku Patar. Rodičia 
ma vychovali v láske a v pomoci bližným a slab-
ším. Najzranitelnejšie sú malé deti, a preto práve 
ich ochraňujem a každý rok obdarúvam. Kde te-
raz žijem, neprezradím, ale vždy sa vrátim, preto-
že je to moje poslanie. Od Ameriky, celou Euró-
pou, až k vám do Beckova.

2. Dnes si bol v Beckove. Skôr, ako si pri-
šiel na námestie, si sa povozil na koči spolu 
s čertom a anjelom po obci. Kto ťa vlastne 
vozil? Odkiaľ boli tí dobrí ľudia?

 Áno, sem do Beckova sa vždy veľmi teším. 
A kedže mám už za sebou dlhú cestu, dobre mi 
padne, keď sa o mňa postarajú. Napríklad aj tým, 
že ma povozia, napr. aj na takom krásnom koči. 
Predsa som tu bol už veľa krát, ale deti sa menia 
a rastú, preto je sprievodca lepší, tak ako pán Vla-
dimír Drobena, ktorý ma vždy odvezie a vie kam 
odbočiť a kade viesť koníkov, aby sme stretli čo 
najviac detí.

3. Čo zaujímavé si zažil po ceste? Stretol 
si nejaké deti? Je niečo, čo ťa zaujalo, čo si 
si zapamätal?

Potešilo ma, že tohto roku ma čakal zase anjel 
s čertom, aby som nemusel to veľké vrece a ko-
šík plný sladkostí ťahať sám. Čert je silný, a keď 

má na starosti balíčky, 
aspoň nehľadá nepo-
slušné deti. Tohto roku 
si v Beckove ani jed-
no neposlušné neod-
niesol.

Aj keď počasie bolo 
studené, tak detičky 
čakali, keď pôjdeme 
okolo. Trošku sa báli, 
aj básničky mali pri-
pravené, ale nakoniec 
strach zvíťazil. Naprí-
klad ako Riško, dva-
krát sme sa stretli, ale napokon som sa básnič-
ky nedočkal. Ale dohodli sme sa, že o rok, keď 
bude väčší a smelší, tak mi to vynahradí. 

Stretli sme ešte veľa iných detí, ktoré na nás 
čakali pred svojim domom ako napríklad Rebeč-
ka s bračekom a Nelkou. Anjelik ich obdaroval 
nejakým tým cukríkom a sladkosťou z košíka, 
no koč sa už musel ponáhľať ďalej. A v tom hodi-
ny odbili 15-krát a ja som vedel, že všetky deti ma 
už určite čakajú na námestí pri stromčeku. A veru 
bolo tak. Bolo ich tam veľa, ...všade, kam som sa 
pozrel. Bol som šťastný.

4. Čo si robil na námestí, všetci dobre 
vieme. Ale povedz nám, aké sú beckovské 
deti?

Tak ako prvé ma privítal malý chlapček, ča-
kal ma v strede námestia, bol mi ledva po kole-
ná a natiahol ku mne rúčku a potriasli sme si ako 
veľkí chlapi. Hneď som si všimol tú nadhernú vý-
zdobu, veľký vianočný sromček, musím priznať, 
že v Beckove jeden z najkrajších, aké som toh-
to roku rozsvecoval, doplnený honosným advent-
ným vencom, na ktorý robili ozdoby samotné deti 
so svojimi rodičmi a starými rodičmi. A potom tie 
úžasné rozžiarené očká detí. Nesklamali, prišli aj 
tento rok. Boli veselé, šťastné a všimol som si, že 
mali veľa kamarátov. Púšťali menšie detičky do-

predu a pekne trpezlivo čakali, aby mi mohli za-
recitovať. Len tie deti tak rýchlo rastú. Väčšie deti 
už recitovať nechceli, lebo už na mňa azda neve-
ria a ja by som si rád vypočul aj nejakú modernú 
pesničku. 

5. Je nejaký zážitok či vystúpenie detí, kto-
ré sa ti zvlášť páčilo?

Bol som prekvapený rôznorodosťou detskej 
tvorby. Od básničiek priamo o mne ako Mikulášo-
vi, o zime, Vianociach, ale aj vo vlastnej úprave ako 
napr. Paťko, ktorý spieval miesto „Pec nám spad-
la“ „Pec vám spadla,“ čo je určite lepšie, ako pad-
nutý komín doma v tejto zime. Ale boli aj detičky, 
napr. Lucka, ktorá sa tak bála čerta, že pripravenú 
básničku vobec nechcela recitovať. A ja viem, že 
ona vie veľa básničiek, čo potvrdila aj jej sestrička. 

6. Máš jedinečnú možnosť pred tým, ako 
odídeš, odkázať niečo beckovský deťom.

V prvom rade by som sa im chcel poďakovať, 
že prišli na námestie, že poctivo doma trénova-
li básničky, vyobliekali sa, a tým pripravili krásny 
darček pre mňa. Budem veľmi rád, keď sa stret-
neme aj o rok a príde ich stále viac a viac, lebo ja 
určite prídem... Už teraz sa teším. Váš Mikuláš.

Za rozhovor ďakuje a praje veľa krásnych chvíľ 
prežitých v Beckove 

Radka Prokopenská
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Tento deň nadväzuje na Me-
dzinárodný rok hôr, ktorý prvý-
krát vyhlásila OSN od 11. 12. 
2001 do 11. 12. 2002 z ini-

ciatívy organizácie pre poľnohospodárstvo a vý-
živu. Bezprostredne po skončení Medzinárodné-
ho roka hôr bol valným zhromaždením OSN 20. 
12. 2002 vyhlásený s účinnosťou od nasledujúce-
ho roka 11. december 2003 historicky prvým Me-
dzinárodným dňom hôr. Hlavným cieľom Medziná-
rodného dňa hôr je predovšetkým podpora trvale 
udržateľného rozvoja horských oblastí a upozorne-
nie na možnosti obmedzení pri využívaní hôr, teda 
snaha upozorniť na problematiku, ktorá je rovnaká 
na tibetských náhorných plošinách, ako aj vo vy-
soko položených juhoamerických andských oblas-

číslo 6 - december 2016

Medzinárodný deň učiteľov
Deň 5. október je Medzinárodným dňom uči-

teľov (World Teachers‘ Day). Vyhlásený bol UNE-
SCO-m v roku 1994 ako pripomienka Charty učite-
ľov – odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola 
v tento deň v roku 1966 podpísaná. Jeho cieľom 
je získať aj v prospech budúcich generácií podpo-
ru širokej verejnosti na zabezpečenie všetkého po-
trebného preto, aby mohli učitelia čo najlepšie spĺ-
ňať svoje poslanie, a tiež oceniť význam a zásadný 
prínos učiteľov k vzdelávaniu a rozvoju spoločnosti.

Na Slovensku si pripomíname Deň učiteľov dňa 
28. marca ako spomienku na narodenie Jana Amo-
sa Komenského. Niektoré jeho výroky a citáty majú 

nadčasovú platnosť – stojí za to zamyslieť sa nad 
nimi aj nám, žijúcim v 21. storočí:
 Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, 

který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vy-
vinuje cit osobní odpovědnosti.
 Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li 

celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost po-
vah vznešených.
 Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 
 Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, 

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Darina Jarábková

Kniha receptov
V dňoch 21. 10. - 22. 10. 2016 v Novom Meste 

nad Váhom sa konala detská burza jesenno-zimné-
ho oblečenia a potrieb pre deti. Na výber bolo množ-
stvo pekných vecí pre deti rôzneho veku. Mamičky 
priniesli aj športové potreby ako lyže, lyžiarky, pril-
by. Nakúpili otepľovačky, bundy, čapice, rukavice, 
a tým sa pripravili na zimnú sezónu. Na burze sa ko-
nala aj zbierka šatstva pre detský domov. Som rada, 
že sa nájdu aj ochotní ľudia, ktorí podporia toto pod-
ujatie a prinesú oblečenie na darovanie alebo prilo-
žia ruku k dielu a pomôžu pri prípravách. Najbližšia 
burza sa bude konať na jar, jarno-letná, na ktorú sa už 
teraz tešíme a pozývame vás.            Dana Klčovská

Detská burza Smajlík

Medzinárodný deň hôr

Detská stráž prírody

Jeseň je tu. Kvety v záhradách odkvitajú, ale 
celé naše okolie rozkvitá. Netreba nám prejsť ďa-
leko od našich obydlí a sme uprostred farebnej les-
nej scenérie, ktorou sa nám umožní kochať naša 
príroda. Vidíme to rok čo rok, ale obdivujeme za-
každým rovnako.

Počas takejto prechádzky našou beckovskou 
prírodou som zbadala jedno roztomilé dočasné 
obydlie. Je učupené pod košatými dubmi, sprí-
stupnené schodíkmi. Má striešku, okná, dvierka, je 
naozaj v rozprávkovom zátiší. Jeho štyria malí uží-
vatelia majú z neho dokonca hrad na dohľad. Keby 
sa v jednej chvíli ich predstavy premenili na skutoč-
nosť, hneď by mali naporúdzi štvornohých tátošov 
– srnčekov, ktorí by ich povozili po celom chotári. 
Zatiaľ sú však tieto deti rady, že v prítomnej realite 
prežívajú krásne chvíle pri pozorovaní nemých stvo-
rení na pastvine pred nimi. Ako náhrada im postačí 
drevený srnček – parožtek vytvorený zo samoras-
tov pred domčekom. Veď na to má slúžiť ich malé 
obydlie – ako detská stráž prírody.

Dúfam, že súčasným malým obyvateľkám tohto 
obydlia bude s pribúdajúcimi centimetrami, ale aj 
rokmi, rásť a dozrievať láska a krásny vzťah k prí-
rode a jej obyvateľom. Pochvalu za super nápad 
a vynaloženú námahu na jeho vybudovanie si za-
slúži ten, v ktorého hlave skrsla takáto myšlienka. 
Možno bude inšpiráciou aj pre ďalších rodičov, ako 
sa dá pestovať od malička krásny vzťah k prírode.

 Ing. Darina Jarábková

tiach. Každý rok sa mierne menia posolstvá dňa 
hôr. V prvom ročníku bola nosnou témou „Hory – 
dôležitá zásobáreň vody“, pretože pokrývajú spot-
rebu viac ako polovice ľudstva. Ďalší rok sa pozor-
nosť sústredila na mieru biologickej rozmanitosti či 
hrozbu klimatických zmien.

Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá 
z troch rovnostranných trojuholníkov, ktoré vyras-
tajú z pomyselnej vodorovnej čiary. Prevažne čier-
ne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má 
modrý „diamant” na vrchole znázorňujúci ľadovce 
a snehovú pokrývku, dávajúci životodarnú vodu. 
Koliesko vo vnútri prostrednej „hory” znázorňu-
je surovinové zdroje a zelená plocha v tretej časti 
predstavuje plodiny a poľnohospodársku produk-
ciu v horských oblastiach.                                   DJ

V piatok 11. novembra sa uskutočnilo čítanie 
z knihy receptov, ktorá vznikla na Dňoch obce 
20. 8. 2016 ako Najdlhšia kuchárska kniha na 
Slovensku (slovenský rekord) – meria 86,61 m, 
73 účastníkov do nej napísalo 227 receptov. Aby 
knižka s hodnotnými receptami nezostala nevy-
užitá, tak p. Janka Ježovicová, tajomníčka kul-
túrnej komisie, pripravila v klube pri parku pod-
ujatie, na ktorom sa mohli obyvateľky, ktoré rady 
varia a pečú, oboznámiť so zapísanými receptami, 
a neskôr ich využiť hoci aj na prípravu vianočné-
ho menu. O pohostenie sa postarali p. Ježovico-
vá a p. Kročitá.                                                        DB

Telocvičňa pre najmenších 
a ich rodičov alebo čas pre rodinu

Pozývame všetkých rodičov a ich detičky vo 
veku 2-6 rokov do telocvične ZŠ každý uto-
rok od 17.30 do 19.00 hod. na športové 
a pohybové aktivity. Príďte a využite možnosť 
prežiť príjemný rodinný čas. Ďalšie stretnu-
tie bude po vianočných prázdninách v utorok 
10. 1. 2017. Tešíme sa na vás!                           

Jana Horečná

Inzercia
Životné poistenie pre občanov Beckova a okolia.

Mgr. Michal Kubiš, tel. 0919 177 998

Ako už mnohí z vás vedia, každý piatok o 17.00 
hod sa v malej telocvični ZŠ cvičí joga. Pre niekoho 
je piatok večer koncom pracovného týždňa a teší sa 
ničnerobeniu, iní si radi prídu precvičiť telo a zrela-
xovať myseľ. Dve otázky som položila aj kvalifikova-
nému cvičiteľovi jogy Radovanovi Liškovi: 

Čo je vlastne joga? 
Joga je pradávna veda o tele, mysli a duši. Samotné 

slovo joga znamená „spojiť“ alebo „zjednotiť“. V kurze 
cvičíme podľa systému Joga v dennom živote, ktorý 
ponúka ucelený systém techník, cvičení a metód na 
dosiahnutie telesného, duševného, sociálneho a du-
chovného zdravia. Je to systém vytvorený indickým 
učiteľom jogy a cvičí sa už vyše 40 rokov v rôznych 
častiach Európy a celého sveta. Cvičenia sú zostave-
né za pomoci lekárov a fyzioterapeutov tak, aby ich 
zvládol každý bez ohľadu na vek či pokročilosť.

  Čo mi prinesie cvičenie? 
  Cvičenie jogy nám môže dať veľa. Záleží, čo 

v ňom hľadáme. Určite nám pravidelné cvičenie 

Joga v Beckove
môže pomôcť pri zlepšení celkového zdravotné-
ho stavu, bolestiach chrbta a kĺbov a rôznych ci-
vilizačných ochoreniach. Cvičenie zlepšuje dych, 
schopnosť sústredenia, koncentrácie, znižuje pô-
sobenie stresu na organizmus a povzbudzuje imu-
nitu. Spektrum pôsobenia na zdravie a psychiku je 
veľmi široké. Cvičenie jogy však taktiež pôsobí na 
hlbších úrovniach. Pomáha nám porozumieť sebe 
a mať schopnosti prekonať problémy, ktorým čelí-
me. Sami môžeme pochopiť zmysel našej existen-
cie. Tak môžeme jednoduchšie zvládať každoden-
né požiadavky i starosti. Joga môže byť pre človeka 
cestou k sebapoznaniu a seba uskutočneniu.

Príďte si aj vy zacvičiť a jej účinky poznáte sami 
na sebe. Ste srdečne vítaní.             Jana Horečná
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Beseda v klube dôchodcov

Poznávajme svojich predkov
Z času na čas sa nájde človek majúci záujem 

o získanie informácií z miestnej matriky, pretože 
si práve robí svoj rodostrom. Občan – amatér-
sky genealóg dúfa, že pracovníčka na matrike 
obecného úradu mu pomôže v jeho bádaní. Tre-
ba si však uvedomiť, že staré matričné knihy na 
obecných úradoch a farách už nie sú – boli odo-
vzdané do Štátneho archívu v Bratislave, Krížko-
va 7, kde záujemcovia o rodinnú históriu môžu 
z nich študovať - popri profesionálnych histori-
koch, samozrejme. 

Veľa informácií sa dá nájsť aj na internete, kde 
sú zverejnené fotokópie matričných kníh obec-
ných aj farských. Ich štúdium je veľmi náročné 
na čas, ale byť v teple domova má tiež svoje vý-
hody. Zdrojov na internete je veľa, uvedieme za-
tiaľ len dva.

Genealogické informácie je možné nájsť na 
stránke FAMILY SEARCH (fotokópie matrík). 

Konkrétne cirkevné matriky môžete nájsť na: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-
-Y39K-LS4?owc=waypoints&wc=9P3K-ZNB%3
A107654301%2C110752301%2C110752302
%2C141982903&cc=1554443 a Beckov pod 
heslom Nové Mesto nad Váhom. Je tam matrika 
krstov, manželstiev, pohrebov, birmoviek, konverti-
tov a iné rímskokatolíckej cirkvi v Beckove z rokov 
1867–1910 (spolu 218 strán), evanjelická matrika 
z rokov 1792 až 1910, aj židovská matrika.

Na stránke GENEALOGY SLOVAKIA TOU-
RIST GUIDE ARCHIVE RESEARCHER sú zve-
rejnené mená obyvateľov v roku 1715 a 2005: 
http://www.cisarik.com/- a konkrétne Beckov je 
na: http://www.cisarik.com/0_Beckov_Nove_
Mesto_nad_Vahom_TC_Trencsen_Trencin.html. 
Zistíte, ktoré mená sa v tom čase v obci vyskyto-
vali a nájdete aj obce, v ktorých žili / žijú obyvate-
lia s vaším menom. 

Získané informácie z týchto zdrojov môžu byť 
dobrým začiatkom vášho súkromného bádania. 

Ak vytrváte, môžete nazbierať toľko zaujímavých 
informácií, že vám vystačia aj na napísanie kniž-
ky, ako to urobil Pavel Bariných so svojím zaťom 
Igorom Ďuričom, keď v roku 2010 vydali prvú 
knižku o Valovičovcoch pod názvom Blažej Kál-
nický zvaný Valovič a v roku 2016 jej pokračova-
nie Valovičovci na Slovensku. 

Súkromné genealogické bádania môžu byť 
prínosom aj pre obec ako zdroj cenných infor-
mácií pri spracovávaní obecných a regionálnych 
dejín.                                                                  DB

Mikuláš vo štvorici
Bolo to v advente, krátko po skončení 2. sveto-

vej vojny. I keď sme už boli vyrastení, poniektorým 
z našej chlapčenskej skupinky do dvadsiatky veľa 
nechýbalo, dali sme sa štyria dohromady. Poprosi-
li sme uja pekára Valentu, či by nenapiekol sladké 
pečivo. Pripravil nám ho a už sme mali jednu rek-
vizitu hotovú. Požičal nám krošňu, v ktorej sme si 
podarúnok od pekára odniesli. V tom čase slúžil 
ako poštár – listonoš pán Bubeník. On mi požičal 
poštársku uniformu aj jeho kabelu. Manžel mojej 
sesternice Pavlínky robil v tlačiarňach v Harman-

ci, tak som si dal u neho natlačiť pozdravy s tex-
tom: „Pozdrav od Mikuláša z Beckova“. Nabalil 
som si ich do tej kabely. To bola druhá rekvizita 
našej štvorky. Janko Bórik bol z nás najurastenej-
ší, všetkých nás prevyšoval o hlavu – nachystal sa 
v preoblečení za Mikuláša. Miro Ondrejovič bol od 
prírody nižší a bol za čerta prezlečený. Zohnal si 
retiazku, ktorou hrkotal a bol takto nachystaný na 
tých nezbednejších šarvancov. Ja s bratom Vlad-
kom sme boli vyrastení tak akurát. Takto nastrojení 
za Mikuláša, anjela, čerta a poštára sme chodili po 

uliciach Beckova, zastavili sa sem-tam v domoch. 
Nič sme nehovorili, no ľudia nás ponúkali veru aj 
peniazmi. My sme to však dávali naspäť tým domá-
cim deťom a rozdávali sme im mikulášske pozdravy 
a sladké dobroty. Prežívali sme s najmenšími drob-
cami tie radostné chvíle tak, akoby sme boli ich 
vrstovníci. Aj keď to bola doba chudobná, veselosť 
nikomu nechýbala – veď sa blížili Vianoce a vtedy 
sa každý radoval a tešil na Ježiška.

Spomienku Olivera Kollára zapísala 
Ing. D. Jarábková

Ďakujem za milé prekvapenie – Beckovské 
noviny, ktoré ste mi poslali a hreje ma to na 
srdci a mám to na večnú pamiatku, budem si 
to opatrovať a spomínať na beckovských spe-
vákov – pána Martiša a pána Straku pri veseli-
ci v malej, ale útulnej krčme na dolnom konci 
a nedávno, že som poznal pána starostu a ďal-
šieho dobrého kamaráta Janka Križana. 

Všetkých vás srdečne pozdravujem a že-
lám veselé vianočné sviatky a veľa zdravia vám 
všetkým v Novom roku 2017!

S úctou Ján Švančárek.
P.S. 8. 12. 1956 som prišiel na Moravu – Ostrava. 
8. 12. 2016 tak utieklo 60 rokov života na Morave. 

Ohlas čitateľa – rodáka

Pred naším kostolíčkom – púť sv. Jána v Raškove 
24. 6. 2014. 

Za fotografie a pekný list s úctou ďakujeme!      DB

Vážená pani Badžgoňová a všetci vaši spolupracovníci!

V utorok 24. 10. 2016 sa v klube 
pri parku o 14. hodine uskutočnila 
beseda, na ktorú ZO JDS v Becko-
ve pozvala Ing. Gustáva Rumánka 
zo Starej Turej. Dôvodom návštevy 
neboli len jeho beckovské „kore-
ne“, ale aj jeho publicistická činnosť 
v našich Beckovských novinách, 
Novomestskom spravodajcovi, Sta-
roturanských novinách, a predo-
všetkým knižná publikačná činnosť 
– tak jeho ako aj jeho manželky 
Eleny Rumánkovej. Vydali niekoľko 
knižiek z regionálnej histórie a pán 
Rumánek vydal a 31. 10. 2016 
predstavil verejnosti už svoju, zatiaľ 
poslednú, 9. zbierku básní Za letá 
liet. Zaujímavé rozprávanie z histó-
rie Starej Turej i Beckova si vypočulo 
24 hostí z radov seniorov, príjemnú 
atmosféru umocnilo čítanie z kni-
žiek poézie p. Rumánka, ktorého sa 

citlivo ujala predsedníčka ZO JDS 
p. Mináriková a pridala sa tiež p. uč. 
Bubeníková. Ďakujeme za príjemné 
popoludnie.                                  DB

Naše čarovné námestie od konca novembra skrášľuje a sviatočný pocit 
prináležiaci adventnému času navodzuje nádherný vianočný stromček. Ne-
vyrástol len tak, o jeho „zasadenie“ aj osvetlenie sa postarali chlapci z obec-
nej prevádzky Peter Čaňo a Drahomír Minárik a ako každoročne dobrovoľ-
ník Ján Králik so svojím autožeriavom. Stromček poskytol Jaroslav Švehla zo 
svojej záhradky – ďakujeme! 

P. Čaňo: „Do budúcna by sme boli radi, keby sa občania, ktorí potrebujú 
vyrezať stromček vhodný na osadenie ako vianočný, nahlásili na prevádzku 
– prijmeme aj čečinu na adventný veniec.“ 

Ďakujeme aj pracovníkom obecnej prevádzky za to, že sa starajú o via-
nočnú výzdobu námestia, že udržiavajú verejné priestranstvá v poriadku, 
cesty v bezpečnom stave aj v zime a zaželajme im krásne vianočné sviat-
ky a nový rok plný dobrých prekvapení!                                                   DB

Poďakovanie pracovníkom obecnej prevádzky

Obec Beckov od 1. 1. 2017 mení vývozcu komunálneho odpadu (KO) 
z doterajšieho, ktorým boli Technické služby Nové Mesto nad Váhom na no-
vého – spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Posledný vývoz KO pod-
ľa doteraz platného harmonogramu vývozu KO bude v stredu 28. 12. 2016. 
prvý vývoz KO po Novom roku sa uskutoční už v stredu 4. januára 2017 
a nasledujúce v dvojtýždňových intervaloch, ako sme boli zvyknutí. Nový ka-
lendár vývozu KO poskytne obec začiatkom januára.                               DB

Vývoz komunálneho odpadu – UPOZORNENIE
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Zájazd do Izraela
Naša Tánička, ako ju všetci v na-

šom evanjelickom cirkevnom zbore 
voláme, sa vybrala na cestu do Izrae-
la. Čo všetko tam zažila nám podrob-
ne a s hlbokými emóciami porozprá-
vala na besede, ktorá sa uskutočnila 
dňa 29. 10. 2016 v zborovej miest-
nosti v Beckove a 17. 11. 2016 v mod-
litebni v Kálnici. Tatiana Filipová je už 
dlhoročnou aktívnou členkou v na-
šom evanjelickom zbore. Vedie det-
skú besiedku, mládež a tiež aktívne 
pomáha pri organizovaní detských 
biblických táborov. Pýtame sa na jej 
dojmy zo zájazdu.

1. Ako si sa dozvedela o zájaz-
de a s kým si tam bola?

Moja mamina a ja sme boli oslove-
né bratom seniorom Jánom Jančom 
z dunajsko-nitrianskeho seniorátu. 
Brat senior Jančo nám robil v Izra-
eli sprievodcu, jeho výklad bol veľ-
mi dobrý a kvalitný. Izrael už navštívil 
približne 23 krát a veľmi nás obohatil 
svojimi poznatkami, nielen biblickými, 
ale aj historickými. Dlho som rozmýš-
ľala, či mám ísť, hlavne po tom, čo mi 
mamina povedala, že nepôjde. Mala 
som strach z neznámeho, hlavne 
toho, či zapadnem do kolektívu. Ale 
ako sa ukázalo, každý ku komu som 
sa pripojila ma s láskou prijal a cítila 
som sa aj medzi „neznámymi“ veľmi 
dobre. Boli sme tam z rôznych kútov 
Slovenska – najviac bolo ľudí zo Žili-
ny, boli ľudia z východu, Bratislavy... 
Títo ľudia ma veľmi oslovili hlavne spô-

sobom, ako sa k sebe správali navzá-
jom, ako sa mali radi. Ešte aj skoro 
po pol roku z toho čerpám, lebo mi 
boli veľkým príkladom vo viere v Pána 
Ježiša a vzájomnej láske. S mnohými 
som doteraz v kontakte. 

2. V čom sa tento poznávací zá-
jazd líšil od ostatných?

Nebol to len zájazd, kde by sme 
„obdivovali“ historické pamiatky. Bol 
to hlavne zájazd, kde sme načerpali 
aj takých duchovných síl a videli mies-
ta, kde pôsobil Pán Ježiš. Každý deň 
sme začínali modlitbou, dávali sme 
deň Pánu Bohu, aby nás chránil a vie-
dol. Mali sme každý deň zamyslenia 
nad biblickým textom, ktorý sa spájal 
s miestom, ktoré sme navštívili. Bolo 
zaujímavé vidieť miesta, o ktorých 
počúvam v nedeľu v kostole alebo si 
o nich čítam z Biblie. Teraz spätne, 
keď si čítam Bibliu, si viem to miesto 
predstaviť také, aké je. 

3. Čo bolo pre teba najväčším 
zážitkom? 

Je ťažké vybrať len jeden. Spome-
niem dva. Jedným z nich bola plavba 
loďou po Galilejskom jazere, kde sme 
mali veľmi dobrú atmosféru - hrali nám 
izraelské piesne, spoločne sme sa aj 
naučili tancovať jeden izraelský ta-
nec. Bolo úžasné sa plaviť po jazere, 
kde sa plavil aj sám Pán Ježiš. Potom 
sme na tomto jazere absolvovali Kurz 
chodenia po vode, ale skončil tak, že 
sme si nohy iba ovlažili. Ale bolo vtip-
né sledovať pokusy niektorých ľudí, 
ako si chceli spraviť fotku s nohami 
nad hladinou. 

A druhým zážitkom bolo asi kúpa-
nie v Mŕtvom mori. Kde sme sa „vzná-
šali“ nad hladinou, pretože Mŕtve 
more je také slané, že sa v ňom nedá 
plávať, len na ňom ležať. Chýbali nám 
už len noviny do ruky.

4. Ktoré miesto najviac na teba 
zanechalo hlboký dojem a prečo?

Tak najviac sa mi páčila Petra – 
skalné mesto v Jordánsku. Bolo úžas-
né byť na mieste, ktoré sa prirov-
náva ku Grand Kaňonu v USA. Ide 
o miesto, kde sú obrovské skaly. Išli 
sme pomedzi vysoké skalné steny 
červenej farby. Úplne som cítila takú 
Božiu prítomnosť v tom, že niečo také 
krásne a majestátne stvoril. A aj to ma 
udivovalo, že ľudia pred takmer 2000 
rokmi vedeli vytesať do skál také krás-
ne stavby, aké sme tam videli. Bez 
toho, aby použili elektrinu, lešenie.

A ešte sa mi páčilo na hore Nebo, 
odkiaľ sme videli Izrael – časť Mŕtve-
ho mora a niektoré mestá (Jericho) ako 
na dlani. Rovnaký pohľad sa naskytol 
Izraelcom a Mojžišovi, keď po 40 ro-
koch putovania na púšti prišli z otroc-
tva v Egypte do zasľúbenej zeme – Ka-
naán (dnes Izrael), ktorú im dal Boh. 

5. Čo ťa najviac prekvapilo, ale 
v tom negatívnom zmysle?

Bolo to asi miesto, na ktoré som 
sa tešila najviac, a to miesto, kde bol 
Pán Ježiš ukrižovaný – Krížová ces-
ta a Golgota. Keď sme išli po Krí-
žovej ceste, všade okolo boli samé 
stánky so suvenírmi, a to úplne tam 
rušilo. Lebo to, podľa mňa, by malo 
byť takým tichým miestom. A Gol-

gota - je to pravoslávny kostol, kto-
rý bol postavený na mieste, kde bol 
pravdepodobne ukrižovaný Pán Je-
žiš za každého z nás, za naše hrie-
chy. Toto miesto na mňa pôsobilo 
veľmi pochmúrne a pregýčovane. 
Je veľmi ťažké si predstaviť, ako to 
tam vyzeralo pred 2000 rokmi. Preto 
som ale rada, že sme navštívili aj iné 
miesto - Záhradný hrob s Lebečným 
miestom, kde sme si to mohli lepšie 
predstaviť. 

6. Aké posolstvo v tebe zane-
chal Izrael?

Izrael je krajina, ktorej obyvatelia 
si veľa vytrpeli. Je to tam cítiť a veľ-
mi som si to tam uvedomovala, hlavne 
v Múzeu holokaustu v Jeruzaleme. Je 
hrozné, čo vie človek človeku spraviť. 
A zároveň Izrael je krajinou, ktorá žije 
nádejou a táto nádej sa tak prenies-
la aj na mňa. Z tohto zájazdu som si 
domov priniesla veľa zážitkov, a hlav-
ne som vďačná za ľudí, ktorých som 
stretla a za ich príklad lásky. Určite sa 
tam ešte raz chcem vrátiť a vidieť aj 
iné miesta tejto peknej krajiny. 

Ďakujem za rozhovor a prajem, aby 
sa ti želanie vrátiť sa ešte raz do Izra-
ela splnilo. 

 R. Prokopenská

Boj o päť minút 
Nuž, ani sme sa nenazdali a máme tu Silvester. 

Utieklo niekoľko stoviek dní, tisícov hodín, ba viac 
ako 525 tisíc minút a my sme mali šancu naplniť 
ich láskou, ktorá jediná ostáva a nikdy nezanikne. 
Hovorí sa „Čas sú peniaze“, čas je však neúpros-
ne nenávratný. Často sa nudíme a napriek tomu 
väčšina z nás má bytostný nedostatok času. Ute-
káme vzdychajúc: „Keby som mal ešte aspoň päť 
minút!“ Čím ďalej, tým je každá minúta vzácnejšia 
a už aj malí škôlkari sú zaneprázdnení... Ich rodi-
čia im vymysleli prestížny program, ktorý im pripra-
ví krásnu budúcnosť. Alebo im ju vezme?

Boj o päť minút. Áno, presne o toto ide! Už dávno 
som chcela tento článok dokončiť, ale vždy mi akosi 
chýbalo – tých päť minút, aby som tak riadne začala... 
a dokončila. Keby som však mala viac minút, určite 
moje tempo spomalím a dopracujem sa k tým posled-
ným minútam, kde mi zase bude tých päť minút chý-
bať. Ale na druhej strane – vo zvýšenom tempe po pat-
ričnom nasadení sa inšpirácie len tak lejú, stres urobí 
svoje – a je to! Vlastne – tento nadpis je na mňa ako 

ušitý! Bojujem o každú minútu a chcem ju intenzívne 
prežiť. Zahľaďme sa teda na charakteristiku životného 
štýlu, ktorý som nazvala „Boj o...“. Ide naozaj o boj?

Aj vám sa to stáva? Nestíhame... Nestačíme... 
Akoby nám stále niekto kradol čas. Stretla sme zná-
meho a zdržal ma... Vlastne si vyčítame, že sme sa 
zastavili pri človeku a minuli sme čas na pozretie sa 
do jeho očí. Keby sa to nebolo stalo, mohli sme túto 
prácu dotiahnuť oveľa lepšie, kvalitnejšie... a hlavne 
– skôr! Každodenný boj o pár minút nás vyčerpáva 
a naša existencia stráca zmysel. 

Pozrime sa na naše každodenné vstávanie. „Ešte 
päť minút!“ volá chlapec z postele a zapchá si uši van-
kúšom, aby nepočul. Aj do kolena by si dal vŕtať, aby 
mohol znova zatvoriť oči a zabudnúť na povinnosti. 
Chýbajúcich päť minút je niekedy dôvodom, že urči-
té veci ani nezačneme, vyhovárajúc sa na málo času. 

Ja sama mávam problém, aby som niekde neprišla 
neskoro, a skôr sa mi to nedarí ako darí. Každú minútu 
mám vyrátanú a chcem si ju ešte užiť. Hm, často sme 
však svedkami ponáhľania, keď auto predbieha všetky 

pred ním, aby šofér ušetril päť minút, ale už nedôjde... 
A päť minút sa zrazu stáva večnosťou. Ale akou?

Vhĺbme sa do niekoľkých výrokov o čase, ktoré 
som si požičala od múdrych a slávnych ľudí: 

Myslím, že svet je dnes úplne prevrátený a toľ-
ko utrpenia je tu preto, že je tak veľmi málo lásky 
v domovoch a v rodinnom živote. Nemáme čas pre 
seba navzájom, nie je čas, aby sme sa tešili jeden 
z druhého. Matka Tereza 

Nie je málo času, ktorý máme, ale mnoho času, 
ktorý nevyužijeme. Lucius Annaeus Seneca

Vianoce sú časom, kedy si najviac uvedomujeme, 
čo nám chýba a kto nie je medzi nami. John Irving

Existuje tisíc spôsobov, ako zabiť čas, ale žiadny, 
ako ho vzkriesiť. Albert Einstein

Ľudia už nemajú čas, aby niečo poznávali. Kupu-
jú u obchodníkov veci úplne hotové. A pretože pria-
telia nie sú na predaj, nemajú priateľov. Antoine de 
Saint-Exupéry                                     

Taktiež v Písme máme veľa krásnych výrokov, naprí-
klad: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie 
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Pomaličky, krok za krokom, kaž-
doročne dochádza k premenám aj 
na Beckovskom hrade. 

Začiatkom septembra sa vykona-
lo reštaurovanie oblúčikovej atiky na 
sakristii hradnej kaplnky, v rámci kto-
rej boli vyšpárované a odstránené 
všetky defekty muriva, tzv. kaverny. 

Pod vyhliadkovou terasou západné-
ho paláca bolo domurovaných 13 m2 
muriva, doplnený bol stredný pilier 

Beckovský hrad postupne 
mení svoju tvár

a nanovo vymurovaný tretí pilier dnes 
už nejestvujúceho renesančného ar-
kiera (tento arkier bol zbúraný, zosta-
lo z neho len torzo stredného piliera). 
Tieto práce realizovali pre Beckovský 
hrad Aleš Hoferek a Martin Petrůj špe-
cializujúci sa na obnovu hradov na Mo-
rave a Slovensku (napríklad pracovali 
na hradoch Lukov alebo Lietava). 

Tieto práce, okrem iných, sme 
mohli zrealizovať vďaka projektu Ob-
nova NKP Hradu Beckov s účasťou 
pracovníkov v evidencii nezamestna-
ných, na ktorý poskytlo MK SR do-
tácie pre rok 2016 vo výške 12.000 
eur a prostredníctvom ÚPSVaR sme 
na financovanie zamestnancov získa-
li NFP vo výške 38.162,59 eur.

DB
     

Foto: Rudolf Reif, kastelán BH

Reštaurovanie kamenného 
ostenia rozety hradnej kaplnky

V priebehu roka 2016 sa ukonči-
lo reštaurovanie ostenia kruhového 
okna hradnej kaplnky. Kruhové okno 
– rozeta – sa nachádza na západnej 
fasáde, ktorá prešla obnovou v ro-
koch 2009–2011. Fasáda je jednoo-
sová s tromi otvormi – vstupným por-
tálom, nad ním je položený vstupný 
otvor na dnes nejestvujúcu emporu, 
ktorá bola prístupná z pôvodnej von-
kajšej drevenej ochodze a nad nimi 
sa nachádza kruhový otvor pre ro-

zetové okno (priemer 266 cm). Re-
konštrukcia ostenia kruhového okna 
bola vyhotovená z umelého kameňa, 
farebne zladeného s originálom tak, 
aby pôsobila dojmom prírodného 
kameňa. Realizovala sa podľa Návr-
hu na reštaurovanie vybraných častí 
hradnej kaplnky, Hrad Beckov, Mgr. 
art. Martin Mikuláš 2013 - alternatí-
va A. Odborné reštaurátorské prá-
ce na zákazke s obcou vykonal Mgr. 
Art. Martin Mikuláš. Dielo bolo spo-
lufinancované formou dotácie pre 
rok 2016 Ministerstvom kultúry SR 
vo výške 10.000 eur.                    DB

pod nebom“ (Kaz 3,1); „To jedno však nech vám nezo-
stáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc 
rokov a tisíc rokov ako jeden deň“ (2 Pt 3,8). Ale nám 
ide predsa len o päť minút! O obyčajných 5 minút!

Po týchto múdrych slovách prejdem k odpove-
diam mojich známych, ktorým som položila tri otázky:

1. Kedy Vám najviac chýba 5 minút? 
Odpovede boli rôzne: keď utekám na autobus, 

pred písomkou, pred skúškou, pri vstávaní...
A niektoré vám prezradím celé: 
* Práve teraz! Vážnejšie. Voľakedy to bolo na vy-

sokej škole, pred skúškami. Dá sa to dať aj do para-
lely v živote – pred skúškou to ešte nie je tak dôleži-
té, ale v živote áno... J.B. (61), lekár    

* Keď sa ráno ponáhľam na vlak / autobus a ne-
stíham. Vtedy mi chýba aj jedna jediná minúta. A tiež 
pred každou skúškou alebo testom si vravím „Keby 
som mala ešte apoň 5 minút, aby som si stihla zopa-
kovať aj toto...“  D.R. (23), študentka

* Keď utekám s trucujúcou L. do škôlky a po-
pri tom odprevádzam aj B. cez rušnú hlavnú cestu, 
ktorej každú chvíľu zavrú školu (opakuje sa to teraz 
ráno pravidelne, je úúúplne jedno, ako skoro vsta-
neme) J.B. (40), pracujúca

2. Ako najradšej trávite čas, keď máte voľ-
ných päť minút? 

V odpovediach zaznievalo, že si vtedy dajú niečo 
sladké alebo kávu, sadnú si a nič nerobia, zavrú oči, 
len tak „čumia do blba“ celí šťastní, že majú tých päť 
minút. A teraz osobnejšie odpovede:

* Doháňam zameškané z predchádzajúcich 5 mi-
nút. Vážnejšie: 5 minút je málo, to si človek ani neu-
vedomuje. Ale asi sa prestanem „ponáhľať“, spoma-
lím, takže tých 5 minút je taký pracovný relax. Treba 
si priznať, že na modlitbu človek príliš vtedy nmyslí, 
ale ten pocit z pokojného plynutia času, bez jeho 
tlaku, je fajn. J.B. 

* Prečítaním nejakej krátkej básne, citátov alebo 
len pozeraním na niečo krásne.  D.R.

* Päť minút robím to čo treba, ale oveľa pomalšie. 
Alebo nič neriešim a päť minút sa len tak teším, že 
SOM. J.B.

3. Je päť minút v našom živote naozaj ta-
kých dôležitých?

Prevažná časť odpovedí bola, že určite áno. 
A nielen päť minút, ale aj jedna, pretože pomáha-
jú nám dostať sa do vnútornej rovnováhy a von zo 
stresu. Tak sa pozrime na doslovné citácie z mojej 
malej ankety:

* Aj áno aj nie... Ak by ste mali umrieť v tých 
5 minútach, tak áno, ale ako sa hovorí, keď nej-
de o život, tak to nie je také dôležité. Z filozofické-
ho ohľadu je každá minúta rovnocenná, takže áno, 
z praktického – len niektorých 5 minút, napr. keď 
stojíte pred oltárom a sľubujete kadečo na celý ži-
vot... a to môže byť niekoľko desaťtitísíc 5 minúto-
viek. A to je teraz tých mojich 5 minút, čo vyzerali na 
tri, ale bolo ich desať, takže pojem 5 minút znamená 
prekrývanie času časom...   J.B.(61)

* Myslím, že v našom živote je dôležitý každý oka-
mih. Päť minút má potenciál. 5 minút nám môže ži-
vot obrátiť hore nohami. Tak si ich strážme a snaž-
me sa ich využiť čo najlepšie.  D.R.(23)

* Nielen päť minút, ale každá jedna...  J.B.(40)
 Pri zisťovaní názorov sme sa s mnohými aj zasmiali 

a videli sme, že BOJ o päť minút je skutočný boj kaž-
dého jedného z nás. Ale tento rok sme našťastie dobo-
jovali a s vďačnosťou si uvedomujeme, že nie každému 
sa to podarilo. Lebo život je dar a čas má cenu zlata. 

Všetkým čitateľom ďakujem za priazeň počas 
celého tohto roka a vyprosujem krásne, pokoj-
né a požehnané Vianoce a všetky minúty nové-
ho roka 2017!

  sr. Anežka Alžbeta Žatková, de ND

Stalo sa už tradíciou, že v adventnom období, 
v čase očakávania blížiaceho sa Božieho naro-
denia, k tejto sviatočnej atmosfére napomáhajú 
každoročne členovia Beckovského speváckeho 
zboru. Aj tento rok pre svojich fanúšikov, príbuz-
ných a hudobných nadšencov pripravili vianoč-
ný koncert. Bude sa konať v sviatočné popolud-
nie dňa 26. decembra 2016 o 14,30 hodine 
v rímskokatolíckom kostole v Beckove. Srdečne 
vás všetkých pozývame!                                          DJ

Pozvánka na Vianočný koncert 
Beckovského speváckeho zboru

Sneží...
Padajú oblaky
Nebo pri zemi
Nebo na zemi
Nebo v nás...
Zbelejú ako vlna
ako sneh...
Ako SVETLO
budú vaše hriechy
zotrené krvou
Baránka
Čistý a biely
Baránok Boží
Svätý, Svätý, Svätý
Otec v Synovi
dobrý a dávajúci
Syn v Otcovi
hovoriaci i mlčiaci
Duch Boží
Oheň z neba

roztápajúci sneh
a vlaha zároveň
Tajomstvo LÁSKY
LÁSKA SAMA
Odpustenie
a zlaté pierka holubice
čo premieňa nás
s Ježišom samým
na obetný dar
ľúbeznej vône Otcovi
Jediný DOBRÝ
Jediný Pán
úplne v Kristovi
a v Ňom ON sám
Sneží...
Pokoj
daruj
nám.

Napísala s. Anežka

Chvíľka šiesta
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Toto bola téma, ktorou sa zabávali 
naši deviataci na hodinách SJL. V úva-
he sa sám autor zamýšľa nad mravnými, 
niekedy aj spoločenskými problémami. 
A či sa to podarilo našim deviatakom? 
Posúďte sami! Pre čitateľov BN prináša-
me výber z prác našich deviatakov.

Každého z nás teší niečo iné. A ho-
voríme tomu šťastie. Aké je skutoč-
né šťastie? Aká je cena šťastia? Dá sa 
šťastie kúpiť? Ja si myslím, že sa nedá. 
Tie najkrajšie veci sa kúpiť nedajú. 
Láska, city a skutoční kamaráti sa kú-
piť nedajú. Nič nám nenahradí našich 
priateľov, rodinu. Žiadne auto, maje-
tok a ani peniaze nedokážu vytvoriť ro-
dinu. Šťastie je, keď máme pri sebe 
toho, komu môžeme veriť a máme ho 
radi. A je jedno, či budeme v Karibi-
ku na pláži alebo v Beckove na Zele-
nej vode. Bohužiaľ, niekto také šťastie 
nemá. Nie každý sa má na koho spoľah-
núť. Alebo sa len vyrozprávať, ísť za ním, 
keď má problém. Mnoho ľudí nemá zá-
ujem o pravých kamarátov. Alebo skôr 
si ich ani nezaslúžia, pretože majú pred 
očami iba mamonu. Pohŕda nad nimi. 
Ľudia si nevážia obyčajné, no zároveň 
výnimočné gestá, napr. objatie alebo 
pekné slovo. Sú chamtiví, ponáhľajú sa 
a nestarajú sa, ako sa kto cíti. Mali by 
sme sa naučiť prijať život taký, aký ho 
naozaj máme. Šťastie JE d ô l e ž i t é!!! 

Miška Kusendová, 9. ročník 

Kedy sme naozaj šťastní? Každého 
teší niečo iné, niekoho nové auto s naj-
lepšou výbavou, niekoho zase upečenie 
nového koláča, prechádzka s rodinou 
alebo ublíženie ohováraním druhého 
človeka. Každý jeden z nás si pod poj-
mom šťastie predstavuje niečo iné. Vý-
chova rodičov už nie je to, čo bývalo. 
Poďakovanie, pomáhanie už po novom 
nie je v móde. Sú nenásytní, nervózni, 
chcú všetko hneď. Čo bude s našou 
budúcou generáciou? Jediným výcho-
diskom je, aby sme sa opäť vrátili k jed-
noduchšiemu životu. Tešiť sa aj z malič-
kostí. Usmiať sa na druhého človeka. 
A dostávame sa k tomu, že šťastie ako 
také nemusí byť len hmotné. Môže-
me sa tešiť z úspechov druhých ľudí, 
z úspechu druhého, že urobil dôležitý 
krok vo svojom živote a podporovať ho 
v tom. Ale ľudia sú už príliš prísni, hrdí 
na to, aby s niekým zdieľali svoje šťastie 
alebo šťastie toho druhého. Šťastím sa 
nedá manipulovať. Nemôžeme niekomu 
povedať, aby bol šťastný. Je to len pocit, 
ktorý si musíme uchovávať a strážiť si to. 
Mali by sme sa zo všetkého tešiť a ob-
klopovať sa iba dobrom. Šťastie si pra-
jem pri rôznych príležitostiach – naro-
deninách, meninách, sviatkoch. Vieme 
vlastne, čo si naozaj prajeme? Osobne, 
keď ja budem staršia pani, tak by som 
si rada povedala, že ten život stál za to 
a vyvolával vo mne skutočné šťastie.

Soňka Pavlíková, 9. ročník

V dnešnej dobe sú ľudia lenivejší, čiže 
pohodlnejší. No nie sú šťastnejší. Para-
dox! Je to pravda? Podľa mňa áno. Ak 

sa vrátime o 300 rokov do minulosti, zis-
tíme niečo iné. Ľudia vtedy naozaj tvrdo 
pracovali. Nemali autá, častokrát museli 
prejsť veľa kilometrov peši alebo na koni, 
len aby sa dostali do vedľajšieho mesta. 
V dedine bola jedna studňa a ľudia cho-
dili deň čo deň po vodu do studne. Ne-
otočili kohútikom a voda im so samozrej-
mosťou netiekla doma. Ale napriek tomu 
boli šťastní. Pri studni si vymenili zopár 
slov a už vedeli kto zomrel, kto je chorý, 
kto bude mať svadbu, komu sa narodilo 
dieťa... Boli šťastní a ešte aj informovaní. 
Dnes sa do Afriky dostanem lietadlom za 
dve hodiny, celé Slovensko prejdem au-
tom za pár hodín. Ľuďom sa cesta skrá-
tila. Ručné píly vymenili ľudia za motoro-
vé, kosy za kombajny, aby si skrátili čas 
a mohli ho využiť na niečo iné. Ale otáz-
ka znie: A na čo to využívajú? Na poze-
ranie TV, internetu, vyrábanie zbraní hro-
madného ničenia. Na našej pohodlnosti 
si príroda vyberá daň. Na čo budem jaz-
diť autobusom, keď môžem jazdiť au-
tom. Na čo budem vyhadzovať odpadky 
do koša? Nechám ich v prírode. Na-
šou pohodlnosťou si ničíme všetko oko-
lo nás. Nie je to šťastie! Pretože ak by 
sme boli šťastní, tak všetko okolo nás 
len prekvitá. Dnes si sadneme do auta 
a ideme si do zdravej predajne kúpiť kilo 
jabĺk. Prejdeme autom 20 kilometrov, 
ale máme super zdravé jablká. Nikto ne-
myslí na to, že si ich môžeme dopesto-
vať doma. Lenže naše sady sa premeni-
li na závody, ktoré vyrábajú autá, ktoré 
nám urobia život jednoduchým. A sme 
šťastnejší? Skúsme sa zamyslieť.

Julka Babulicová, 9. ročník

Každý človek má vlastný pojem 
o šťastí. Pre každého má šťastie iný výz-
nam. Jeden túži po drahých šperkoch, 
super aute, veľkej motorke. Pre iných 
šťastie znamená rodina, priatelia, pre-
chádzky po prírode alebo šťastie toho 
druhého. Mali by sme sa naučiť vážiť 
si každý deň svojho života a aj tie naj-
menšie veci v našom živote. Ľudia sú 
v dnešnom svete chamtiví a sebeckí. 
Chceli by mať všetko, čo len uvidia. Ne-
zaujímajú sa o druhého človeka. Myslia 
len na seba. Zatvárajú sa do svojich do-
mov a boja sa o svoj majetok. 

Pozrime sa však okolo seba, čo vidí-
me? Vedeli sme vytvoriť autá, ktoré už 
netreba šoférovať, vieme letieť do ve-
smíru, vieme vynájsť liek na rôzne cho-
roby, vieme budovať rôzne mrakodra-
py. Jediné, čo už nevieme, je usmiať 
sa jeden na druhého a popriať si dobro 
a šťastie. Skúsme to odteraz. Ešte nič 
nie je stratené!

Sofinka Betáková, 9. ročník

Kto je šťastný? Ten, kto má peniaze, 
veľa zlatých pohárov, nové auto, veľký 
a krásny dom, tablet, notebook? O tom 
by som mohol písať veľmi veľa. Alebo 
naopak. Je šťastný ten, kto má svoju 
rodinu, blízkych ľudí okolo seba, svoju 
prácu, ktorú má rád a ktorou môže uživiť 
svoju rodinu? Je šťastie toto? Dieťa prí-
de domov zapne Facebook a už ide až 

do noci. A rodičia nevedia, ako žije ich 
dieťa a dieťa nevie, ako žijú jeho rodi-
čia. Alebo je šťastné to dieťa, ktoré, keď 
príde domov, tak sa ho rodičia spýta-
jú, ako bolo v škole, čo sa naučilo? Po-
znám ľudí, ktorí si doma sms-kujú, lebo 
už nevedia spolu komunikovať. A tak 
SMS správa ide z jednej izby do druhej. 
Nebolo by ľahšie sa stretnúť pri jednom 
stole a povedať si to? V takomto prípade 
je lepšie byť chudobný ako bohatý. Mať 
lásku a čo je hlavné, vieru v Boha. Je 
lepšie mať svoju milujúcu rodinu ako bo-
hatstvo celého sveta. V dnešnom svete 
je totiž moderné, že ľudia chodia spolu 
rok, potom sa zoberú a sľúbia si v dob-
rom a zlom do konca života. A ten na-
stane po dvoch rokoch, kedy pri prvom 
probléme sa rozídu. Preto je šťastie, vy-
brať si manželku s tým, že vieme, že ten 
vzťah vydrží až do konca života. A dovte-
dy treba žiť život tak, aby sme si zaslúžili 
večnú odmenu v nebi.

Peťo Bandík, 9. ročník

Čo nás všetkých robí šťastnými? Kedy 
sme naozaj šťastní? Dostaneme dob-
rú známku, chceme lepšiu alebo chce-
me ešte viac. Kúpime si auto, chceme 
lepšie, výkonnejšie a väčšie. Nikdy nie 
sme naozaj spokojní s vecami, ktoré 
máme, pokiaľ je tu možnosť mať niečo 
lepšie. Sami by sme však mali usúdiť, 
či sme spokojní alebo sa chceme zlep-
šovať. Nie vždy je to najľahšie, ale chuť 
zlepšovať sa nám život spraví zaujímavej-
ším. Keď sa prestaneme snažiť, náš život 
sa stane automaticky ľahším, ale určite 
nie lepším! Nemusíme sa snažiť, pokiaľ 
nechceme, ale tiež nič nedosiahneme. 
Ale stál by takýto život za niečo? Život 
by mal byť o snažení a prekonávaní svo-
jich vlastných cieľov. Ak chceme niečo 
dosiahnuť, mali by sme sa snažiť. Nikdy 
by sme sa nemali vzdať toho, čo chce-
me a v čo veríme. Mali by sme sa sna-
žiť so všetkých síl, a to nás urobí šťastný-
mi. Lebo pravé šťastie sa rodí v ohni. Aj 
keď život nebude vždy najľahší, ale naše 
šťastie za námahu stojí.

Saška Kubánová, 9. ročník

Kedy sme naozaj šťastní? Každý sa 
teší na niečo iné. Aj v dnešnej dobe, 
síce to je neuveriteľné, ale je to pravda, 
existujú ľudia, ktorí sa tešia aj zo zľavy na 
suché rožky v Kauflande po ôsmej hodi-
ne večer. Existujú ľudia, ktorí sa dokážu 
tešiť z úsmevu a zo šťastia iných. Nepo-
trebujú si kupovať nové auto, predbie-
hať sa v množstve peňazí či majetkov, 
pretože vedia, že tie najdôležitejšie veci 
sa nedajú kúpiť. Cesta ku šťastiu sa za-
čína pri tešení sa z maličkostí a na toto 
sa v dnešnej dobe zabúda. Šťastie, 
zdravie, lásku si nekúpite, to môžeme 
len dostať a darovať ďalej. Ľudia tešia-
ci sa z maličkostí sú šťastnejší. Nečaka-
jú na „spasenie“ a pre svoje šťastie sa 
snažia niečo urobiť. Chápu, že aj keď 
sme vo svete moderných technológií 
a strojov, že aj tak sú iba oni strojcami 
ich osobného šťastia. Tak prečo, keď 
je náš život pohodlnejší, prečo nie sme 

šťastnejší? Ako povedal Albert Einstein: 
,,Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí 
prácu a uľahčuje život priniesla doteraz 
tak málo šťastia?“ A odpoveď? Nenau-
čili sme sa ju rozumne používať. 

Agátka Borcovanová, 9. ročník

Život ide stále dopredu, stroje sa stá-
le zdokonaľujú a veľa ľudí už nahradili na 
ich pracovnom mieste poloautomatické 
a automatické stroje. Náš život sa stáva 
čoraz viac pohodlnejším. Ľudia stále vy-
mýšľajú, ako si zjednodušiť prácu, vare-
nie, učenie, cestovanie alebo komuniká-
ciu. Ale je táto pohodlnosť skutočným 
kľúčom k nášmu šťastiu? Kedysi ľudia 
celé dni pracovali na poliach, hrabali 
seno, ručne pekne tehlu po tehle ukla-
dali na seba a tak postavili dom pre seba 
a svojich potomkov. Síce ťažko dreli, ale 
určite žili šťastnejšie ako my. Vtedy bol 
pre nich voľný deň sviatkom a vedeli sa 
poriadne do sýtosti zabaviť, zaspievať si 
a do noci sedieť pri jednom stole, veselo 
sa pozhovárať, či pretancovať celý večer. 
Dnes dosť veľa ľudí niekedy ani nevie, čo 
má s toľkým voľným časom robiť a pre-
to častokrát z nudy robia poriadne hlúpo-
sti. Pridajú sa k nejakej zlej spoločnosti 
a potom pijú, fajčia, drogujú. Dokonca, 
niektorí z nenaplnenosti života aj spá-
chajú samovraždu. To nie je šťastie!!! Ani 
šťastný život!!! Niekedy je fyzická práca 
najlepším liekom. Pri takejto práci sa cíti-
me šťastní. Je to liek nielen na nudu, aby 
sme nerobili hlúposti, ale aj na šťastie. 

A preto vám my – DEVIATACI – 
chceme zaželať k Vianociam to pra-
vé šťastie, ktoré robí človeka šťast-
ným a nikdy nepominie.

číslo 6 - december 2016

Náš život je pohodlnejší, ale nie sme šťastnejší

Vianočná atmosféra
Vianoce, Vianoce na snehu,
poďme si zaspievať koledu.
Lákajme, lákajme sneh,
poď už k nám, poď už k nám hneď.

Slnko mrzne, sneh nás láka,
postavme si snehuliaka!
Mám v domčeku chladničku,
a v chladničke mráz,
ja hovorím zas, brrrr, tam je zima zas!

Stromček vianočný,
ukáž mi, že ukáž tvoje farbičky.
Dvadsiaty štvrtý december,
jóój, to je ale krásny deň.

Na štedré Vianoce, Ježiško donesie
prenádherné vecičky.
Na štedré Vianoce, každý sa teší,
nádherné balíčky Ježiško nosí.

  Eliška Hladká, 6. ročník

Vianoce
Vianoce sa rýchlo blížia,
čas rýchlo letí,
na stromčeku sviečky svietia,
šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza,
nový zasa prichádza,
nech len radosť prináša,
to je mojím prianím.

Vaneska Jordánová, 6. ročník
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Krúžok TVORIVÉ DIELNE je určený pre dievčatá II. stupňa ZŠ. Cieľom tohto 
krúžka je naučiť dievčatá šiť, a to nielen z nových materiálov, ale vedieť využiť aj 
staršie materiály z nenosených vecí, napr. využiť obľúbenú rifľovinu. 

V našej dielni sme vytvorili adventný kalendár, ktorý pozostáva z vianočné-
ho stromčeka a 24 vrecúšok. Ak si chceme doma vytvoriť pohodlie, prípadne 
skrášliť svoj príbytok, dekoračné vankúše sú na to ako stvorené. Dievčatá šili 
jednoduché návliečky na vankúše, pričom sme využili aj patchwork a vlastný 
motív. Vankúš s vlastným motívom si vyžadoval dlhšiu prípravu. Dievčatá si naj-
skôr nakreslili svoj vlastný obrázok, ktorý sme museli dostať do digitálnej po-
doby, vytlačiť na špeciálny papier a nažehliť na látku. Takýmto spôsobom si 
mohli vytvoriť naozaj originálny vankúšik, ktorý nekúpia v žiadnom obchode. 
Začiatkom decembra každé dieťa čaká, čo mu prinesie Mikuláš. My sme mu 
chceli uľahčiť prácu a pripravili sme pre neho mikulášske čižmičky, ktoré stačí 
naplniť sladkosťami, ovocím, či inými drobnosťami. 

Nielen malé deti s obľubou siahajú po plyšových hračkách. V našej dielni 
sme vytvorili macka, ktorý je ušitý zo starých riflí. Jeho doplnkami sú vestička, 
čiapka, šál a hviezda, ktorú pred Štedrým večerom „zavesí“ na náš vianočný 
stromček. Posledným našim výtvorom z vianočnej kolekcie boli malé látkové 
stromčeky, ktoré možno použiť pri ľubovoľnej vianočnej dekorácii. Dievčatá 
táto práca baví, sú veľmi tvorivé a majú záujem o tieto zručnosti. Samozrejme, 

Tvorivé dielne

táto práca si vyžaduje dávku trpezlivosti, pretože šitie je zamerané na pres-
nosť a detaily. 

Naučme svoje deti, našich žiakov, že čas sa dá využiť aj iným spôsobom ako 
presedením pred modernými technológiami, ako sú počítače, mobily... Nie 
je to v dnešnej dobe ľahké, ale ak sa nám to podarí, určite to ocenia neskôr.

Mgr. Anna Čičalová (text, foto)

V dňoch 24. a 25. novembra 2016 sa na tren-
čianskom výstavisku Expo Center konal 18. ročník 
prezentačnej výstavy stredných škôl Trenčianske-
ho samosprávneho kraja 

Stredoškolák 2016 s podtitulom Hrdina re-
mesla. Výstava bola zameraná na prezentáciu 
stredných škôl a informovanie žiakov základných 
škôl o možnostiach ich ďalšieho štúdia na stred-
ných školách. Žiaci základných škôl mali mož-
nosť stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi týchto škôl 
a bližšie sa oboznámiť s ich študijnými progra-
mami. Mohli si priamo vyskúšať svoje manuálne 
zručnosti v rôznych remeslách – v zapájaní zák-
ladných elektronických súčiastok, vyskúšať po-
skytnutie prvej pomoci, či vymodelovať z marci-
pánovej hmoty vlastný výtvor... 

Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla
Výstavy sa zúčastnili aj naši deviataci a čo ich 

najviac oslovilo sa dozviete z ich príspevkov:
Júlia B.: „Páčilo sa mi, že nám rozprávali žiaci 

a nie učitelia, pretože nám povedali, čo je na tej ško-
le dobré a zlé bez toho, aby to nejako „zakecávali“.“

Agáta B.: „Zaujal nás program, ktorý bol pre 
nás pripravený. Páčili sa mi aj školy, ktoré mali 
pekné stánky a pekne, stručne a zreteľne vysvet-
ľovali všetko o štúdiu. Všetko, čo nás zaujímalo 
o danej škole sme sa dozvedeli a pomohlo nám 
to pri výbere našej strednej školy.“ 

Natália T.: „Na výstave ma najviac zaujala Stred-
ná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola 
a SOŠ obchodu a služieb „Jilemák“. Ľudia z tých 
škôl boli veľmi milí a priateľskí, niektorí aj zábav-
ní. Dozvedela som sa mnoho zaujímavostí o tých 

školách.“
Patrik K.: „Na výsta-

ve ma najviac zaujali 
tieto školy: SOŠ letec-
ko-technická a SOŠ 
obchodu a služieb, od-
bor kuchár - cukrár.“

Michaela K.: „Pá-
čilo sa mi, že tam bolo 
veľa škôl. Ľudia tam 
boli ochotní a mali 
dobre pripravené veci. 
Ocenila som, že sme 
si mohli vyskúšať rôzne 
služby.“

Adrián F.: „Na vý-
stave sa mi páčilo to, 

že sme si mohli ozdobiť medovníky a potom ich aj 
zjesť. Boli super.“

Soňa P: „Táto výstava sa mi naozaj veľmi pá-
čila. Boli tam úžasní a milí ľudia, komunikatívni. 
SOŠ obchodu a služieb Púchov bola fajn, boli tam 
super dievčatá, ktoré nám urobili krásny make-up 
look. Za posledné obdobie sa mi to zdala najlep-
šia akcia, aká mohla byť.“

Gabriel K.: „Oslovila ma SOŠ letecko-technic-
ká, aj keď tam neplánujem ísť. Páčilo sa mi zdo-
benie medovníkov, boli dobré.“

Magdaléna K.: „Keďže sa ešte rozhodujem, 
dala som šancu aj iným školám. Páčil sa mi spô-
sob, akým sa školy reprezentovali, mohli sme si 
všeličo vyskúšať, pýtať sa žiakov a učiteľov z danej 
školy, dostali sme letáky, v ktorých boli základné 
informácie o odboroch školy. Táto výstava na mňa 
urobila dobrý dojem.“

Deviataci majú ešte približne tri mesiace do po-
dania prihlášok na stredné školy. Prajeme im, aby 
nepodcenili výber strednej školy a toto rozhodnutie 
bolo správnou voľbou v ich živote.

  Mgr. Anna Čičalová (text, foto) 

Cesta ku Vianociam
Padá sniežik padá,
všetkých von to ťahá.
Treba sa poriadne obliecť veru,
veď treba veriť teplomeru.

Prišiel k nám, taký pán,
no veď Mikuláš!
Mikuláš, Mikuláš,
čo nám dáš?

Sladkosti, sladkosti,
ale len pre dobré detičky.
A uhlia, uhlia,

Vianoce
Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodinka sadá spolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť. Dostal každý.
Rozdelil ju raz a navždy.
Kúsok lásky zo srdiečka, 
ukry aj Ty do balíčka.

  Ninka Magálová, 6. ročník 

pre zlých, snáď to už tušia.

Pomaličky, potichučky,
zapaľujú sa sviečočky.
Tá posledná, keď sa zažne,
každý pri nej iba žasne.

Už nastal ten čas,
bim, bam, zvonia zvonce.
Všetkých potešia nás,
veď ohlasujú Vianoce.

A keď všetci sadnú si ku štedrovečer-
nému stolu,

kapustnica a kapor hrajú hlavnú rolu.
Všetci chcú vidieť to zlaté prasa,
Vianoce sú tu o rok zasa.

Deti, počujete to?
Prišiel Ježiško!
Pod stromčekom darčeky nám nechal,
všetkým nám ich s láskou rozdal.
Tak toto bol môj príbeh vianočný.
Už mi nezostal ani kúsok vianočky.

Livka Múdra, 6. ročník
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Rozlúčili sme sa
s Rudolfom Ďurišom

V piatok 4. 11. 2016 sme sa 
o 14. hod. rozlúčili so štvrtým 
najstarším obyvateľom Beckova, 
91-ročným Rudolfom Ďurišom.

Zhodou životných okolností sa 
od 1. júna 2015 domovom Rudol-
fa Ďuriša stalo sociálne zariadenie 
pre seniorov v Hrachovišti. Nie-
len vysoký vek, ale predovšetkým 
zhoršujúci sa zdravotný stav boli príčinou tejto nečaka-
nej zmeny. Vymenil svoj domček za evanjelickým kosto-
lom, na rechtorovci, za miesto v zariadení s celodennou 
starostlivosťou. Časom si privykol na nové prostredie 
i nových ľudí. Aj najokrúhlejšie narodeniny svojho živo-
ta – 90 rokov – oslávil doma i v domove – gratulanti pri-
šli za ním nielen z radov najbližšej rodiny, ale aj od obce 
a cirkvi – prišiel brat farár, bývalá pani farárka s kantor-
kou a jeho nástupkyňou, novou pani kostolníčkou. 

Lebo Rudolf Ďuriš, okrem rodinného a pracovného 
života, bol aktívny aj v obci a predovšetkým v cirkvi – 
vyše 50 rokov slúžil svojmu cirkevnému zboru ako zvo-
nár a kostolník. Rád sa podelil o svoje schopnosti, po-
znatky i čas s druhými. 

Narodil sa v susednej obci Krivosúd Bodovke 
23. júla 1925 v početnej roľníckej rodine ako štvrté 
dieťa, Eva a Adam Ďurišovci mali až osem potomkov. 
V Beckove žil od roku 1962, kedy sa oženil s Beckov-
čankou Pavlínou Čikelovou. Pôvodne sa vyučil za mu-
rára, zamestnal sa v Hydrostave, neskôr v STS Mel-
čice, potom pracoval na traktore i kombajne v JRD 
Krivosúd Bodovka a napokon v Beckove. Vychoval 
dve dcéry – Ľudmilu a Danu a syna Jána. Bol šťast-
ným dedkom šiestich vnúčat a štyroch pravnúčat.

Popri všetkých svojich povinnostiach si vždy dokázal 
nájsť čas na aktívny oddych. Od mladosti mal rád ruč-
né práce, najskôr plietol slamenice a koše z dubové-
ho lyka, na vojenčine tkal koberčeky z chemlonu. Ne-
skôr sa naučil opletať fľaše materiálom z telefonických 
káblov a pliesť prútené košíky. Svojimi výrobkami po-
tešil nejedného Beckovčana. Veľmi rád chodil do hôr 
na hríby i prechádzky. Po smrti manželky pred dvadsia-
timi rokmi zostal v dome sám so synom. Viac času ve-
noval futbalu a kamarátom. Bol aj členom ZO Jednoty 
dôchodcov v Beckove. Časom pribúdali aj jemu zdra-
votné problémy. Posledný rok a pol prežil v domove 
dôchodcov v Hrachovišti, kde napokon v stredu 2. no-
vembra 2016 o jednej hodine po polnoci skonal.

V BN sme o R. Ďurišovi písali v č. 2/2011, s. 8, Náv-
števa druhá u Rudolfa Ďuriša, DB a v BN č. 4/2015, 
s. 6, Deväťdesiate narodeniny Rudolfa Ďuriša.       DB

číslo 6 - december 2016

Spoločenská kronika 
(november – december)

BLAHOŽELÁME
50 rokov:  Ján Ďuriš, Ing. Ivana Mikulová, Mária 

Vargová, Peter Pevný, Ing. Milan Pollák
55 rokov:  Peter Krajčovič, Milan Haščic, Peter 

Nožina
60 rokov:  Karol Pavlovič, Jaroslav Nožina, Jozef 

Furenda, Ľubomír Tupý, Milan Koníček
65 rokov: Michal Nemček, Rudolf Pavlík, JUDr. 

Marián Lacko, Veronika Bartošová
70 rokov:  Anna Sládeková
93 rokov: Anna Klčovská a Mária Pavlíková

ROZLÚČILI SME SA:  
Rudolf Ďuriš, Vladimír Švehla

 Pripravila A. Benková
Poznámka: Od tohto čísla zjednotíme spoločenskú 
kroniku tak, že aj jubileá budú uverejnené za uplynu-
lé obdobie dvoch mesiacov a nie dopredu, ako sme 
to robili doteraz. Ďakujeme za pochopenie.

Tridsať rokov ubehlo tak rýchlo ako sen 
a my s láskou spomíname len.

Na tvoj úsmev, na slová, čo hrejú nás 
ešte aj teraz.

Mladý si odišiel, smutno je.
No spomienka nás zohreje.

Ján Šprincl 
spomienka na 30. výročie úmrtia

S láskou si spomína manželka Marta s deťmi Branisla-
vom a Katarínou. 
Tiež rodina Ľubomíra Ďuriša s deťmi a rodiny Dovinová, 
Hladká a Prokopenská.

Zlatá svadba manželov Šimkovcov
Štvrtok 8. 12. 2016 sme im prišli s pánom sta-

rostom zagratulovať ku krásne okrúhlemu výročiu, 
k 50 rokom spoločného života v manželstve. Mar-
ta, rod. Martišová a Rudolf Šimko oslávili v kruhu 
rodiny tento ich pamätný deň 12. novembra. Radi 
sa rozhovorili o svojich životných osudoch a nie-
čo z toho sme pre vás zapísali. Hovorí pani Marta.

1. Kde ste sa zoznámili?
Na silvestrovskej zábave – prvýkrát bol vtedy 

otvorený hotel, bol Silvester 1964. Rudo sedel 
sám, tak sme mu s kamarátkou išli zavinšovať Nový 
rok. Kamarátka odišla a ja som zostala s ním – išli 
tancovať do Nového roka a ani sa nenazdali, pre-
tancovali sa do nového vzťahu – mala som 20 ro-
kov on mal o rok a pol viac, zrovna prišiel z vojny. 
Bol to pekný a obľúbený mládenec, futbalista, aj 
na trubku začínal hrať s kamarátmi pri rôznych ak-
ciách v obci.

2. Vzťah sa prehĺbil, až ste stáli pred oltárom...
Po dvoch rokoch 

sme sa vzali, svad-
bu sme mali vo far-
skom kostole, so-
bášil nás p. farár 
Šebík, a na MNV 
to bol p. Viselka. 
Hostina bola nie 
doma, v rodičov-

skom dome, ale u mojej sestry Milky Bánovskej, 
mama už nebola a u sestry bolo viac miesta. 

3. Vaše manželstvo bolo požehnané koľký-
mi deťmi?

Najprv sa nám narodil syn Rudolf, po štyroch ro-
koch dcéra Zdenka, po ďalších 4 rokoch syn Tibor 
a ani nie po roku najmladšia dcéra Marta. 

4. Všetky deti si založili rodiny, takže váš 
rod nevymrie. Koľko máte vnúčat?

Vnúčat máme sedem. Tri staršie deti žijú s rodi-
nami v Beckove, Marta v Drietome.

5. Popri deťoch ste museli obaja chodiť do 
práce, kde to bolo?

Muž pracoval v Drevine v Novom Meste nad Vá-
hom, keď sme sa zoznámili ako maliar natierač 
a ja som bola v JRD, robila som zootechničku. 
Absolvovala som poľnohospodársko-technickú 
školu v Trnave, manžel učňovku v Novom Meste 
nad Váhom. Pri prvom synovi som bola pol roka 
na materskej, a potom som robila v sklade a ne-
skôr faktutarntku v kancelárii JRD a po 4. dieťati 
som išla kŕmiť ošípané. 

6. Kde ste nechali deti?
Jasle neboli, do škôlkarského veku boli u rodiny, 

najviac u babky Šimkovej, u mojej sestry, sesterni-
ce a švagrinej Alici. A potom všetky v škôlke. 

7. Ako vám bolo, keď ste opúšťali rodičov-
ský dom? 

Od roku 1975 sme začali stavať vlastný rodin-
ný dom vo Veternej. Na tretí rok sme sa sťahova-
li do novej chalupy, ale stále sa mi sníva v starej 
chalupe (tam, kde má dnes dielňu Ľubo Martiš). 
Keď sme odchádzali, plakala som – Duch Vadi-
čova ma nechcel pustiť, J, vytkla som si nohu, 
ako som naháňala malého Tibora (!). Stále som 
doma vo Vadičove, v rodičovskej chalupe (prečí-
tajte si článok o Mogadore od Lenky Martišovej 
v BN č. 3/2011, s. 8)

8. Za päťdesiat rokov zrejme aj vaše manžel-
stvo prešlo „kus cesty“ a nie vždy bolo slnečno... 

Prežili sme všeličo. Iné to bolo v mladosti, bola 
stavba, starosti, deti boli občas choré – nebolo to 
ružové, ani peňazí nebolo, ale boli priatelia, rodi-
na a deti. Syn Rudko mi pomáhal s mladšími súro-
dencami, musela som do roboty, bolo treba splá-
cať dom. Naučili sme sa súdržnosti. 

9. Ale nebolo to len o práci a rodine, váš svet bol 
aj mimo tento priestor, medzi ženami. A kde ešte?

Ľudka Turanová nás vytiahla z domácich staros-
tí, v klube pri parku sme nacvičovali. Tešila som sa, 
že som vypadla medzi baby, nacvičovali sme es-
trády a mali sme úspech. Rada som spievala – aj 
na vystúpeniach vo zväze žien a neskôr v Beckov-
skom speváckom zbore (kde spieva podnes). Asi 
50 rokov spievam v kostole, na pohreboch a prv aj 
na svadbách v kostole. Bola som aktívna aj v JRD, 
chodila som na družstevné schôdze, až mi raz Ka-
rol Kročitý povedal, keď som potrebovala odísť 
skôr (na pohreb): „Zvoní, nezvoní, všade si!“  Mal 
pravdu, bola som aj v klube turistov – oddiel Če-
rešienka! 

10. A čo manžel a deti, nereptali, že ste stá-
le preč?

Rodine to nevadilo, obaja s mužom sme mali svo-
je záujmy, aj on chodil hrať futbal, aj s muzikantami. 

11. Kedy ste išli do penzie?
Do penzie som išla z JRD a manžel z prevádzky 

OcÚ. Manžel pracoval na prevádzke vyše 25 rokov. 
12. Čo robíte vo voľnom čase ako dôchodcovia? 
Najradšej lúštim krížovky, čítam knihy, chodím aj 

do knižnice. Manžel sa venuje opravám bicyklov, 
brúsi píly aj kosy, všetko opraví, aj vnučke zips, to-
pánky – je veľmi zručný. Pomáha najmä deťom, aj 
iným. Som rada, že sa baví, aj on má radosť, keď 
čosi opraví... Raz prišiel k nemu nejaký cyklo-tu-
rista zo Švédska, opravil mu bicykel – a nevzal si 
od neho peniaze. Švéd vravel, že takých ľudí je už 
málo, čo nič nechcú... Manželovi to veľmi dobre 
padlo, niekto ho ocenil.

13. Musím ešte pripomenúť, že do roku 
2006 ste robili 11 rokov rozlúčky od obce na 
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BLAHOŽELANIE 
Karol Pavlovič 60

Manželia Kadlečíkovci – Jarmila 
(74), rodená Kovárová a Stanislav (79) 
Kadlečík oslávili 18. novembra 55. vý-
ročie sobáša. Členovia sociálnej komi-
sie ich boli navštíviť a zaželali im všetko 
dobré do ďalších rokov. Ani Beckov-
ské noviny nesmeli pri takejto udalosti 
chýbať. V nasledujúcom rozhovore sa 
o manželoch Kadlečíkovcoch a o ich 
manželskom živote dozvieme viac:

1. Odkiaľ pochádzate a kde 
a kedy ste sa spoznali?

Pán Kadlečík: Ja som z Becko-
va a mal som 21 rokov, keď sme sa 
spoznali.

Pani Kadlečíková: Ja pochá-
dzam z Hlbokého. Zoznámili sme 
tu v Beckove na maškarnom bále 
v hoteli pod hradom. Bola som tam 
s mojou kamarátkou. Nemala som 
ani 18 rokov. 

2. Kedy a kde ste mali svadbu?
Dva roky po našom zoznámení sme 

mali svadbu. Presne 18. novembra 
1961 v Hlbokom v evanjelickom kostole.

3. Kde ste išli bývať po svadbe? 
Bývali ste hneď v tomto dome?

Nie. Bývali sme asi 3 roky po svad-
be v podnájme na tzv. Šimákovci, bý-
valá časť domova dôchodcov. Tam sa 
nám narodil aj syn Ivan. Potom sme 
od rodiny Kolárovcov kúpili dom, 
v ktorom žijeme dodnes. Keď sme ho 
kúpili dom nemal ani vodu, ani kúre-
nie, všetko sme museli dorobiť. Po-
tom sa nám narodila dcéra Zuzka.

4. Ako ste si delili práce doma?
Pán Kadlečík: Ja som chodil do 

Manželia Kadlečíkovci – 55. výročie sobáša
práce, bol som murárom a robota 
ma bavila. 

Pani Kadlečíková: Ja som sa stara-
la o domácnosť a deti. 

5. Ako to bolo v tej dobe s ma-
terskou?

Nebolo to tak ako dnes. Nebolo 
teplej vody, plienky sme museli plá-
chať ručne. Bolo to náročné. Na ma-
terskej som pri synovi Ivanovi mohla 
byť len 4 mesiace, potom som musela 
nastúpiť do práce. Ráno som ho ešte 
spiaceho musela dať do kočíka a ísť 
k svokre, ktorá ho opatrovala. Nebo-
lo to veru ľahké. Pri dcérke Zuzke som 
mohla byť už doma rok. 

6. Kde ste pracovali?
Pán Kadlečík: Vyučil som sa 

v Trenčíne – pozemné stavby, a tam 
som aj robil do vojny. Po vojne som 
pracoval v okresnom stavebnom pod-
niku ako murár a robil som tam do-
kiaľ mi to zdravotný stav dovolil celý 
svoj život. Robil som tzv. parťáka. 
Mal som na starosti murárov a do-
hliadal som na ich prácu. Zabezpe-
čoval som, aby nechýbal materiál na 
stavbe. V Beckove som sa podieľal 
na stavbe viacerých významných sta-
vieb. Prvá stavba bola obecná bytov-
ka pri katolíckom kostole. Bývali tam 
učitelia a lekár. Druhá stavba bola 
pošta. Tretia budova bolo zdravotné 
stredisko. Ďalej to bola budova ma-
terskej školy, a nakoniec aj budova 
dnešnej školskej jedálne a telocvič-
ne. Okrem toho som mnohým ľuďom 
pomáhal pri stavbách rodinných do-
mov. Práca ma veľmi bavila, ale zo 
zdravotných dôvodov som musel ísť 
predčasne na dôchodok. 

Pani Kadlečíková: On mal rád svo-
ju prácu. A keď sľúbil, že príde, tak 
vždy prišiel a dodržal stanovený ter-
mín. Nie ako dnes, keď niektorí sľú-
bia a neprídu. Všade je odtlačok jeho 
práce, na ktorú je hrdý. V tých stav-
bách nechal svoju silu i zdravie.

Ja som sa vyučila ako mechanič-
ka v strojárskej výrobe na Starej Tu-
rej. Tam som aj pracovala v závode 
PREMA, neskoršia CHIRANA. Po-
tom som pracovala vo VUME v No-

vom Meste nad Váhom, kde som 
bola 31rokov. Najskôr som tam robila 
na pantografe, neskôr v administratí-
ve. Niekoľko rokov pred dôchodkom 
som pracovala ako šička v bývalom 
domove dôchodcov v Beckove. Na 
dôchodku som ešte spolu s pani Bu-
beníkovou, Bednárikovou a Martišo-
vou pracovala 9 rokov ako pokladníč-
ka na hrade Beckov. 

7. Aké ste mali alebo aj máte 
záľuby?

Pán Kadlčík: Ja som mal rád svoju 
prácu a tá mi bola aj záľubou. Chodil 
som pomáhať ľudom pri stavbách do-
mov. A nikdy som sa s nikým nehneval. 
Bavili ma aj práce v záhradke, ale dnes 
mi to už zdravotný stav nedovoľuje.

Pani Kadlečíková: Ja som po mu-
žovi prebrala práce v záhrade. Baví 
ma to. Veľmi rada pečiem. Teraz, 
keď sa blížia Vianoce, pečiem via-
nočné oplátky. Veľkou záľubou je 
mi lúštenie sudoku. V minulosti som 
sa venovala aj ručným prácam, ako 
bolo vyšívanie, vystrihované vyšíva-
nie – rišelié, makramé – pletenie zo 
špagátov. 

8. Aké sú vaše najkrajšie spo-
mienky a z čoho máte najväčšiu 
radosť teraz?

Najkrajšie spomienky máme 
z čias, keď sa nám narodili naše 
deti a na naše spoločné rodinné do-
volenky. Narodenie vnučiek a spo-
ločné chvíle s nimi sú pre nás tiež 
veľmi peknými spomienkami. 

Teraz máme veľkú radosť najmä 

Na fotke: Predseda SK a poslanec OZ Ľuboš Hajdúšek, člen SK Radovan Hladký 
a manželia Stanislav a Jarmila Kadlečíkovci.

Dňa 1. novembra 2016 sa dožil vzácneho ži-
votného jubilea 60 rokov bývalý starosta obce 
p. Karol Pavlovič. Funkciu starostu zastával 
24 rokov (1990–2014) v neľahkom období pre-
tvárania našej obce i celej spoločnosti. Spolo-
čenské organizácie vždy podržal a pomáhal im 
v činnosti, ako mohol. 

Do ďalšieho života mu želáme pevné zdravie, 
rodinnú pohodu, radosť z vnúčat a optimizmus 
v kolektíve priateľov.                        

Pavol Hladký, PZ Hurban Beckov

z toho, že vnučka Nikolka vyštudova-
la vysokú školu a stala sa inžinierkou 
a vnučka Veronika študuje vysokú ško-
lu v Brne.

9. Čo vás drží pokope toľko ro-
kov? Je niečo, čo by ste odkázali 
mladým manželským párom, aby 
ich manželstvo vydržalo?

My sme sa o vážne veci neháda-
li. A nedokázali sme sa na seba dlho 
hnevať. Keď sme sa ráno pohádali, 
večer sme sa udobrili (s úsmevom pri-
kyvujú obaja). Veľmi dôležitá je komu-
nikácia. Tí dvaja musia byť voči sebe 
otvoren  a povedať si, čo prežívajú, 
ako veci vnímajú. Hovoriť o tom, nie si 
to nechávať pre seba, lebo problémy 
sa iba prehlbujú. Dôležité je tolerovať 
jeden druhého a vedieť sa dohodnúť. 
To je to, čo nás drží pri sebe toľko ro-
kov. A na rozvod sme nikdy ani len ne-
pomysleli. 

U týchto manželov som cítila ra-
dosť z prijatia. Z ich rozhovoru bolo 
cítiť, že sú si jeden druhému oporou 
a vedia oceniť jeden druhého. Milu-
jú svoju rodinu, čoho dôkazom je im 
aj veľký obraz s fotkami z ich rodiny. 
S veľkou vďačnosťou v srdci som od-
chádzala, naplnená radosťou, že je 
krásne byť v manželstve toľko rokov. 
A ešte koľko budú spolu? Ako aj oni 
povedali, je to v rukách Božích. Nech 
vám dá Pán Boh ešte veľa zdravia 
a radosti zo seba navzájom a nech 
ste si každý deň jeden pre druhého 
darom. Ďakujem za rozhovor. 

R. Prokopenská

cirkevných pohreboch (za čo vám patrí veľká 
vďaka, viem o čom hovorím, som vaša pokra-
čovateľka už 11. rok) a stále spievate v Beckov-
skom speváckom zbore. A tak sa pýtam, kde 
beriete na všetko silu?

Bola som vychovaná rodičmi, ktorí boli veľmi ve-
riaci, čiže kostol a modlitba nám pomáhajú. Máš 
strach o deti, o seba, o budúcnosť – ale nie všetko 
je zlé, treba s tým žiť, ako to príde.

14. Aký máte recept na 50-ročné spolužitie?
Láska a vzájomná úcta, porozumenie, nenadra-

ďovať sa. A veľmi pomáha aj súdržnosť rodiny – na-
šich súrodencov, mojich a manželových. Je dobré 
pomáhať si, vedieť, že človek nie je na všetko sám, 
že môže ísť za niekým a on mu pomôže. 

15. Mimochodom, čo po vás podedili vaše 
deti a vnúčence?

Syn Rudo – je sústružník a muzikant, je šikovný 
po otcovi. Dcéra Zdenka vie spievať, čo zdedila 
po mne. Marta hrala na flaute – nadanie zdedila 
po otcovi, dobre sa učila a je nadaná na reči. Syn 
Tibor je hasič, ako bol aj môj otec a manžel. Vnú-
čatá – chlapci sú nadaní na šport a sú aj hasičmi. 

Ale v najlepšom treba prestať. Vnúčatá a deti 
sú vďačná téma na dlhý rozhovor, ktorý by sa 
však im samým neveľmi páčil. Tak sa rozlúčime 
a zaželáme manželom Rudolfovi a Marte Šim-
kovcom ešte dlhé roky spoločného života v kru-
hu detí a ich rodín, aj medzi priateľmi, veľa elá-
nu, šikovné ruky a dobrý hlas, nech sa im vo 
všetkom darí a – pretože sa blížia najkrajšie 
sviatky roka – radostné a požehnané Vianoce 
a láskyplný nový rok 2017!  

  Dana Badžgoňová 
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Zvyky adventu

V posledných rokoch skôr kalendár nám dáva ve-
dieť, že prichádzajú Vianoce ako počasie. Sneh, na 
ktorý čakáme nepadá, prípadne sa rýchlo roztopí. To 
nám ale nebráni zaspomínať si a vychutnať to čarov-
né, tajomné, čo nám Vianoce prinášajú. Sú to zvyky, 
ktoré napriek uponáhľanému životu, pretrvávajú aj 
stovky rokov. Sú súčasťou aj dnešných Vianoc. Tak 
ako zasnežená krajina neodmysliteľne k nim patrí 
vianočný stromček, koledy, Tichá noc, vianočné pe-

Keď je čas vianočný...
čivo, oplátky. Niektoré sa stali „vianočné“ dávno, be-
rieme to už za samozrejmosť. Z tých nových zvykov 
je to napríklad vyprážaný kapor so zemiakovým šalá-
tom. Čo nám dá námahy a chodenia po obchodoch, 
aby ten tradičný vianočný, presnejšie štedrovečerný 
stôl bol štedro prestretý! Tí skôr narodení si iste za-
spomínajú, že počas Štedrého dňa sa nejedlo. De-
ťom sa sľubovalo, že večer uvidia zlatú hviezdu či 
prasiatko. Počas roka sa vždy myslelo na tieto dni 
– zaváralo sa, sušilo, chovalo. Potom sa počas ad-
ventu pripravovali rôzne vianočné jedlá a koláče. Zo 
štedrej večere sa nesmelo nič vyhodiť. Aj na doby-
tok a zvieratá sa na Štedrý deň myslelo, dostali viac 
sena, ovocie či oplátku. Tí trpezliví, čo prišli o pol-
noci k nim do maštale, sa dozvedeli „všeličo“. Vraj 
vtedy zvieratá rozprávajú ľudskou rečou. Ale z roz-
právkových chvíľ sa presuňme do slovenských Via-
noc. Na Štedrý deň sa rozžiari vianočný stromček 
a začína sa večera. Ako prvý sa podával prípitok, do-

máce hriate alebo víno. Jedli sa oplátky s medom, 
niekde i s cesnakom, múčne jedlá ako opekance 
s makom, potom kapustnica bez mäsa a ryba. Po 
večeri sa rozbaľovali darčeky, na ktoré netrpezlivo 
čakali najmä deti. O polnoci sa za mrazivej noci išlo 
na polnočnú omšu. Po návrate z nej sa jedla údená 
klobása, šunka – už bolo po pôste. Voľnejšie to mali 
evanjelici, u nich sa večerala kapustnica s klobásou, 
mäso zo zabíjačky. Podávali sa tiež čerstvo vypráža-
né „šnicle“. Na Božie narodenie sa zvyčajne jedlo, 
čo zostalo zo Štedrého dňa, ale pridalo sa mäso. Na 
Štefana sa podávala tiež hovädzia polievka a vianoč-
né mäso. Všetko bolo závislé od zvykov, ako aj toho, 
koľko mala rodina peňazí – také boli bohaté Viano-
ce. V tých dňoch sa navštevovali rodiny a známi. Išli 
ochutnať alebo najesť sa k nim. Ak niektorý zákusok 
zachutil, vypýtal sa recept a o rok bol v tej-ktorej ro-
dine bohatší vianočný stôl.

ĽP

Oplátky
Oplátky patria u nás tradične na vianočný stôl. Do-

stali sa naň v 16. storočí, sú neodmysliteľnou súčas-
ťou štedrovečerného stola. Kedysi ich piekol rechtor. 
S ich pečením začal po Lucii a tesne pred Vianocami 
ich mendíci a deti roznášali po domoch. Ako protidar 
sa dávali peniaze pre rechtora a niečo za donesenie 
dostali aj deti. 

Opekance
K Vianociam sa pieklo veľa jedál. Opekance či inak 

pupáky majú dodnes obľubu na vianočnom stole. Pri-
pisovali im silu, zdravie, hojnosť. Podávali sa s makom 
alebo medom. 

Vianočka
Vianočka sa zaplietala z deviatich prameňov cesta. 

Prečo z deviatich? Spodné štyri symbolizovali slnko, 
vodu, vzduch a zem. Prostredné tri rozum, vôľu a cit, 
horné dva poznanie a lásku. Spletené pramene sa po-
sypali hrozienkami alebo mandľami.

Medovníky
Pečú sa k Vianociam skoro v každej domácnos-

ti. Pečú ich deti, mamy, babky – každý má svoj recept 
a chutia vynikajúco všetkým. Kedysi bolo zvykom peče-
nie zvieracích figúrok z medovníkového cesta. Koľko 
zvieratiek bolo, toľko sa upieklo. Tieto sa nejedli, sym-
bolizovali nádej, že im zvieratá zostanú nažive i ďalší rok.

Kapor
„Keď sa kapor trepoce budú pekné Vianoce.“

Vianočné menu - na štedrý deň rozvoniava celá kuchyňa...

číslo 6 - december 2016

Kapustnica 
p. LompartovejNa štedrý deň ešte stále trvá pôstne obdobie. 

Katolícke, gréckokatolícke, pravoslávne rodiny 
tento pôst dodržiavajú (aspoň niektoré). Mäso na-
hrádzajú sušenými hríbmi alebo rybou. V stredove-
ku bol kapor najdostupnejšou rybou a časom sa 
stal tradičným vianočným jedlom. Kým u nás je to 
pochúťka, v Severnej Amerike by si ho nedal ani 
bezdomovec. Viete, aká bola jeho cesta do našich 
rybníkov? V stredoveku sa vozil z Malej Ázie so za-
stavením sa na Kypre. Odtiaľ pochádza vraj jeho 
meno – francúzsky carpe, anglicky carp, nemecky 
karpfen, taliansky carpa. Slovania ho chovali v ja-
zerách pri Dunaji. Dnes sa predáva pred obchodmi 
vo veľkých kadiach. Ak si kúpite kapra, na počka-
nie vám ho „klepnú“. Keď chcete urobiť radosť de-
ťom, prinesiete ho domov živého a pustíte do vane. 
Keď sa priblíži deň „D“, nezabudnite si prichystať 
kladivo, noviny alebo handru. Pri jeho konzumácii 
opatrne, aby ste nebežali na pohotovosť. Ale i to 
všetko patrí k Vianociam. 

Ryba
Kresťania v čase prenasledovania mali rybu ako 

symbol. Bola tajným poznávacím znamením. Gréc-
ke slovo ichtys znamená ryba. V tajnej reči kresťa-
nov to bol Ježiš Kristus Syn Boží Spasiteľ – Iesus 
Christos Then Hybis Soter. 

Ľubomír Paulus 

Sv. Ondrej – 30. november. Bol dňom veštenia. Lialo sa olovo 
roztavené na lyžici do studenej vody. Z vytvoreného tvaru dievky 
hádali, aký bude ich budúci vyvolený a aké bude mať remeslo.

Sv. Barbora – 4. december. Na Barboru odrežem vetvičku z če-
rešne, ktorá nám rozkvitne do Vianoc. Potom sa dievka mohla do 
roka vydať. Na ktorú stranu bola obrátená, odtiaľ mal prísť ženích. 

Sv. Mikuláš – 6. december. Je patrónom detí. Mikuláš rozdáva 
darčeky, ale aj uhlie neposlušným deťom.

Sv. Lucia – 13. december. Na Luciu majú byť domy čisté 
a upratané. Traduje sa, že ako bude od Lucie do Vianoc, taký 
bude nasledujúci rok. Každý deň sa zapisuje počasie. 

Štedrý deň – 24. december. Tento deň vrcholia prípravy a začí-
najú Vianoce. Je to deň pôstu. Ako to už býva, i tu je zaužívané, 
že kto sa postí, uvidí večer zlaté prasiatko. Takže keď je všetko 
pripravené, môže sa zasadnúť k prestretému stolu.

Prvý sviatok vianočný –  
25. december. 

 Tento deň si pripomíname 
narodenie Ježiša Krista. 
V tento deň sa nechodí 
po návštevách. Všetci sú doma v kruhu rodiny. 
Všetci si vychutnávajú Vianoce, oddychujú, na-
vštevujú kostoly. 

Druhý sviatok vianočný – 26.december. 
Sviatok má sv. Štefan.

Sviatok mláďatiek – 28. december. Tento 
deň si pripomíname detské obete Herodesa, 
ktorý nechal v Betleheme povraždiť všetkých 
chlapcov mladších ako dva roky. V tento deň 
chodila mládež na spoveď.

 Mesiac október predpovedá 
nastávajúcu zimu. Ak v ok-
tóbri prídu tuhé mrazy, v ja-
nuári nás zima omrzí. 

 Ak opadá do polovice ok-
tóbra lístie, bude mokrá zima. 

 Keď je b októbri mnoho srš-
ňov a ôs, bude dlhá zima. 

 Ak je október veľmi zelený, 
bude potom január hodne 
studený. 

 Mnoho dažďa v októbri, 
mnoho vetrov v decembri. 
Z ľudových pranostík vybral 

L. Paulus.

Aká bude zima

Možno niek-
torí viete, možno 
nie, v roku 2003 
vyšla knižka Ka-
pustnice – 270 
receptov na ka-
pustnice a po-
lievky z kyslej 
kapusty. Knižku 
vydal milovník ka-

pusty a novinár Ján Kamenistý vlast-
ným nákladom. Pre nás ako Beckovča-
nov je zaujímavé, že na str. 75 je recept 
č. 192, ktorý pochádza z Beckova.

„Pôstna kapustnica z Beckova 
podľa Márie Lompárovej, ročník 
1926. Kapustnicu varíme bez mäsa, 
iba so sušenými hríbmi a sušenými 
slivkami...“ Je škoda, že p. Kamenis-
tý sa pomýlil v mene, ale miestni ve-
dia, že ide o Máriu Lompartovú. Túto 
informáciu aj knižku nám poskytla 
Mgr. Jana Kerliková, za čo jej ďaku-
jeme. Ešte prezradíme, že ani dcéry 
nevedeli, že ich mama je spomenutá 
v uvedenej knižke, ktorá je, žiaľ, už 
dávno vypredaná.                         DB
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Storočná Anna Luljaková
„Ďakujem Pánu Bohu za všetko.“
Pani Anna Luljaková, rod. Tlstovičová oslávila 

9. novembra 2016 tie najokrúhlejšie narodeniny, 
aké môže človek dosiahnuť – sto rokov. Tí starší 
si ju ešte budú pamätať. Narodila sa v Beckove, 
po vojne odišla do Čiech a v roku 2003 sa vráti-
la na Slovensko – k dcére do Trenčína. Posledný 
rok žije v zariadení sociálnych služieb mesta Tren-
čín na Piaristickej 42 (vraví, že prišla 25. 9. 2015). 
V zariadení oslávila svoje nádherne okrúhle naro-
deniny a tu sme prišli aj my, starosta obce Beckov 
a sociálna pracovníčka, aby sme jej zablahožela-
li, veď v Beckove mala takéto jubileum naposledy 
p. Mária Školárová pred 26 rokmi. Osobne som vi-
dela tretíkrát človeka, ktorý dosiahol sto rokov živo-
ta. Hlavne prvýkrát to bol neopakovateľný zážitok, 
vidieť pred sebou akoby zhmotnený čas, jedno 
storočie. Veľmi pozitívna skúsenosť. Veď pozrite, 
aká je pani Anna pôvabná! Možno aj vám pripome-

nie Babičku Boženy 
Němcovej zo slávneho 
filmu v podaní Terezie 
Brzkovej (1940).

Našej návšteve sa 
potešila. Rada si za-
spomínala na roky mi-
nulé, ale nežije len 
spomienkam. V zaria-
dení je jej dobre, má 

spoločnosť kamarátok, dokonca vo vedľajšej izbe 
je druhá storočná pani, staršia od nej o dva me-
siace. Obe sú trošku hluché, takže ich rozhovor 
býva zavše zaujímavý, ako nám prezradila vysmiata 
opatrovateľka. Pani Anička, ako ju tu volajú, nám 
prezradila aj veľa zaujímavostí o sebe a svojej ro-
dine v Beckove. 

Na Slovensko sa vrátila, lebo v nej zarezonovala 
veta vyslovená na jednom pohrebe: „Nech ti je zem 
ľahká, ktorá ti nie je domovom.“ Blížila sa k deväť-
desiatke, bol čas myslieť na posledné veci, pretože 
je veriaca. Jej rodičia mali dohodu, že chlapci budú 
katolíci po otcovi a dievčatá evanjeličky po matke. 
Napokon zostala sama s dvoma bratmi. Ján robil 
kedysi poštára a Štefan bol prvým sprievodcom – 

kastelánom na Beckovskom hrade. Jej manžel bol 
katolík, a tak sa zjednotili aj v konfesii, do kostola 
chodievala s ním. 

Pani Anička sa má dobre, je pohyblivá, len horšie 
počuje. Do zariadenia išla preto, lebo často padla. 
Kvôli pádu bola aj v nemocnici, odniesla si to jedna 
ruka, a keď aj dcéra Oľga ochorela, bolo rozhodnu-
té. Do Beckova už nechodí, iba na hroby – má tam 
rodičov a súrodencov. Myslela si, že bude v mami-
nom hrobe, ale dal sa tam pochovať brat Štefan, 
tak bude odpočívať, až príde jej čas, v hrobe babky. 
Manžel Ludevít je pochovaný v Šumperku, dohod-
li sa tak, že po smrti pôjdu k svojim rodičom. Um-
rel skôr, 68-ročný, hoci bol od nej o sedem rokov 
mladší. Ako vraví pri pohľade na fotku z rodinného 
albumu, okolo päťdesiatky sa to vyrovnalo. Bývali 
v obci Pertoltice (Liberecký kraj). Hospodárili, kú-
pili si dom, dali ho opraviť – nadstavili poschodie, 
aby mali viac miesta, lebo 6 detí z ich rodiny chodilo 
k nim na prázdniny z Moravy aj Slovenska. „V Če-
chách bolo lepšie ako doma,“ myslí si, veď mala 
tam svoj dom, kamarátky. Prežila tam najlepšie roky 
svojho života. Dom a hospodárstvo zdedil pravnuk, 
teraz jej platí pobyt v zariadení. 

Brat Štefan bol cez vojnu v nemeckom zajatí pri 
Berlíne, robil v továrni. „Mala som ho moc rada.“ 
Mal zdravotné problémy, hučalo mu v hlave, videl 
scény z vojny a zajatia. Mal rád knihy, veľa čítal. 
„Doma mame stále dokola rozprával o prenasledo-

Fotky: Archív p. Luljakovej a DB

Vianoce u našej najstaršej obyvateľky

vaní a vojne, ale s cudzími hovoril normálne. Nedo-
stával žiadne peniaze ako bývalý zajatec.“ 

Tato umrel v prvej svetovej vojne, mama zosta-
la s tromi deťmi. Pochovali ho v Kroměříži, kam ho 
ako vojaka previezli z talianskeho frontu. Mama s deť-
mi zostala v Beckove, ako vojnová vdova dostávala 
150 korún na seba a na deti po 50 korunách. Žila 
s nimi aj babička. Tato pochádzal z Potvoríc, Beckov-
čankou bola mama Mária, rod. Kollárová a babička 
(rod. Valovičová). 

Bývali na troch miestach – v nájme u Ambrovcov 
a Vidánovcov, potom si kúpili domček na rohu pri 
ceste na hrad. Mama bola veľmi praktická, aj z maš-
tale dokázala urobiť izbu. Babička mala štyri dcéry, 
volali sa Johanna, Anna, Pavla a Mária, a keďže bý-
vala s mamou, aj ostatné dcéry a ich deti chodili 
k nim. Vždy mali plný dom, takže pobyt v zariadení 
jej neprekáža, zase je obklopená ľuďmi. 

Žiaľ, je to len pár nahliadnutí do jej života, a hoci 
nemáme odpovede na otázky, ktoré by sme jej 
radi položili, mnohé si môžeme domyslieť. Hlucho-
ta je predsa len komplikáciou pri rozhovore. Jed-
no však sme si odniesli - pani Anička na svoje ro-
disko Beckov nikdy nezabudla, rada spomína na 
roky mladosti a ľudí, s ktroými tam žila. 

Kvôli spomienkam pre pamätníkov prikladám sva-
dobnú fotku Anny a Ludevíta Luljakovcov a vianoč-
nú rodinnú fotku, kde sú sprava Štefan Tlstovič, jeho 
brat Ján s manželkou, dcérou a vnukom, Annina 
dcéra Oľga Sivčáková s manželom a synom Ivanom 
a ich mama Mária Tlstovičová.                               

D. Badžgoňová 

Náš život je obmedzený predovšetkým teles-
ným a duševným zdravím, ktoré sme dostali, ako 
sa hovorí „do vienka“ po predkoch. Stáva sa, že 
mnohí sa dožívajú staroby v relatívne dobrom 
zdraví, hoci niektorí nie. Nevedno prečo, ale je 
to tak. Dožiť sa vysokého veku, teda 90 rokov 
a viac bývalo a aj dodnes býva vzácne. Aj naša 
najstaršia obyvateľka, ktorou je p. Anna Klčov-
ská, narodená v roku 1923, sa teší na svoj vek 
ešte dobrému zdraviu. Samozrejme, ona by si 
predstavovala ešte lepšie zdravie – ako žena, 
ktorá bola zvyknutá po celý svoj život pracovať. 
Po deväťdesiatke to už nejde, a tak aj moja otáz-
ka, či sa ešte zúčastňuje príprav pokrmov na 
štedrovečerný stôl, bola skôr namierená do mi-
nulosti. Ale rada by aj teraz. A aj robí – ako dô-
kaz hneď vytiahla medovníkový závin s orech-
mi a slivkovým lekvárom (veľmi dobre vyzerajúci 
a práve tak chutiaci). V rodine majú veľmi obľú-
bené kapustníky a repové koláče s makom z kys-
nutého cesta. Na Vianoce pečie z jedného dielu 

medovníkového cesta medovníčky a z dvoch zá-
viny. Robieva to aj v roku: „lebo pravnuk ich má 
veľmi rád“ – a čo by babička neurobila, tobôž 
prababička, pre svojho vnúčika. 

„Tento rok som menej šikovná ako prv, mala 
som zlomenú ruku, zahojila sa, ale bolí.“ Aj tak 
sa teší, že bude piecť zázvorníky aj parížske ty-
činky a krémeše z lístkového cesta. 

Vianočné darčeky už nekupuje, len napečie 
(alebo pomôže s pečením) a malým dá na ne pe-
niažky. „Darčeky už nechcem, mám plné skrine, 
mohla by som sa aj trikrát prezliekať, ale zle sa mi 
oblieka, tak som rada, že sa ráno raz oblečiem.“

S kým bude na Štedrý večer? „Len s dcérou 
Libuškou, každý je na Štedrý deň s rodinou, až 
potom sa stretneme spoločne.“

Poprosila som, či by našla fotku, na ktorej je 
pri vianočnom stromčeku – a našla. Je na nej 
s dcérou Soňou v jej belgickom dome. A prečo 
nie je pri stromčeku k týmto Vianociam? „Strom-
ček robíme až pred Štedrým dňom.“ 

Áno, aj na sviatok Narodenia Pána si treba 
počkať.                                                             DB
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ÚSPECHY NAŠICH MLADÝCH  -  Gratulujeme Kristínke Bánovskej

Milí čitatelia, bratia a sestry v Pánovi!

O J. M. Hurbanovi sa napísalo množstvo kníh, 
článkov, úvah. I keď mladé roky svojho života preží-
val na štúdiách, predsa si občas spomenul i na rod-
ný Beckov. V jeho životopise Július Bodnár píše: 
„Preto aj čarokrásne Považie s romantickým Bec-
kovským hradom a krajom zanechalo nejaké stopy 
v jeho duši.“ Do básne Po päťdesiatich rokoch, kto-
rá vyšla v almanachu Nitra v roku 1876 vložil doslo-
va najkrajšie vyznanie Beckovu a Kálnici. Ako chla-
pec poznal chotár rodného Beckova, tak i cestu do 
Daranských mlyna. Hurban v básni Považie v záve-
re píše: „Oj, Považie naše, ty rajská dolina, kto 
ťa len raz videl, večne ťa spomína.“ 

Často sa spomína, ako si ako mladý chlapec pa-
mätal dedinu. Z dnešného pohľadu to tak bolo nie-
len v Beckove, ale i v ďalších mestečkách Sloven-
ska. Ktovie, ako by písal po 200 rokoch, keby sa 
prešiel po podhradí obce, koľko otáznikov by napí-
sal. Už Július Bodnár má ťažké srdce, že storočnica 
Hurbana pripadla na rok 1917, vojnový čas, tak sa 
pýta, či si náš Hurban nezaslúžil tak ako druhí, aby 
jeho pamiatka bola pripomenutá? Až neskôr, v roku 
1928, bola na evanjelickej fare v Beckove osadená 
pamätná tabuľa. Potom dlhé roky nič, až v roku 1997 

HURBAN
mu mal byť vybudovaný pamätník, múzeum či park, 
ako sa píše v Beckovských novinách č. 1/1997. Čo 
sa z toho realizovalo, ťažko hodnotiť, prakticky nič. 

Hurban svojím životom a prácou stále môže byť 
príkladom. PhDr. Natália Rolková napísala: „V slo-
venských dejinách sa objavilo množstvo význam-
ných a výnimočných postáv, skvelí spisovatelia, 
publicisti, vedci, nadčasoví politici, organizátori, 
ušľachtilí kultúrni a cirkevní pracovníci. Medzi nimi 
nájdeme však len málo takých osobností, v ktorých 
sa integrovali takmer všetky tieto stránky. Takou 
osobnosťou nesporne bol Jozef Miloslav Hurban.“ 

Milan Ferko Hurbana zaradil do knihy 100 sláv-
nych Slovákov, kde píše, že sa zúčastnil Slovenské-
ho povstania 1848–1849, bol spoluautor Žiadostí 
slovenského národa, autor výzvy Bratia Slováci!, 
predseda prvej Slovenskej národnej rady, spoluini-
ciátor Memoranda slovenského národa, zakladajú-
ci člen Matice slovenskej... atď.

PhDr. Miloš Klátik, PhD v publikácii J.M. Hurban 
teológ a filozof píše o ňom najmä ako o teológovi 
a filozofovi. Zaujímavý je pohľad na Hurbana z ob-
dobia socializmu, kde sa mu vyčítalo (ako inak), že 
sa veľa venoval cirkvi. Odporúčam prečítať.

Rok 2017 bude rokom Hurbana. Na 200 rokoch 
jeho narodenia, ktoré si budeme pripomínať v marci, 
sa Beckov aj Kálnica pripravujú rôznymi kultúrnymi 
aktivitami – až po osadenie pamätnej tabule, ktorá 
má pripomínať tohto velikána slovenského národa. 
Evanjelická cirkev už teraz, 10. novembra 2016, 
pripravila konferenciu o J. M. Hurbanovi, ktorej sa 
zúčastnili osobnosti cirkvi aj historici. Toto stretnu-
tie otvoril gen. biskup ECAV Miloš Klátik. Začiatkom 
marca 2017 má vyjsť z tejto konferencie zborník. 

Záverom si dovolím odcitovať myšlienku Akad. 
arch. Mariana Strieženca, tiež rodáka z Beckova: 
„Poznám veľa miest a obcí, ktoré si doslova chrá-
nia svojich veľkých ľudí, lebo vidia v tom fakt, že 
toto je magnet pre turistov i peniaze a ešte väčšie 
projekty, čo podporuje rozvoj obce. Toto je ces-
ta pre Beckov, pre historický Beckov. Len musíme 
byť citliví, aby sme vedeli rozoznať drahokam me-
dzi kameňmi, vedeli to zdvihnúť z prachu storočí, 
ofúkať a trblietajúce ponúknuť Slovensku a svetu.“ 
(BN 1/1996, s.3)

Môj dodatok: Hurban tým drahokamom pre Bec-
kov bol, je a bude. 

Ľubomír Paulus

Neviem ako u vás, ale u mňa ten-
to rok prišli Vianoce akosi rýchlo. Ani 
som si nestihol uvedomiť, že je tu Ad-
vent a vianočné sviatky už klopú na 
dvere. Možno je to tou rýchlou do-
bou a tým, že sa neustále ženieme 
za povinnosťami. A ako potom strá-
viť adventné obdobie? Ako ho odlí-
šiť od iných dní? A máme toto obdo-
bie vôbec vnímať inak ako všedné 
dni? U niekoho toto obdobie možno 
znamená len toľko, že nie sú zábavy 
a plesy. Pre niekoho toto obdobie zas 
môže znamenať to, že sa konajú stred-
týždňové adventné služby Božie, ktoré 
sú u nás počas adventu každú stredu 
o piatej v zborovej miestnosti. A to je 
presne to. Adventné obdobie nás po-
zýva k stíšeniu nad Božím slovom a za-
mysleniu sa nad našou duchovnou 
cestou. Zábava na čas ustane, aby do 
popredia vstúpilo duchovné zamýšľa-
nie sa nad tým, čo pre nás Pán Boh 
urobil. To neznamená, že zábava nie 
je dobrá a že by sme sa nemali zabá-

vať. To nám toto obdobie vôbec nech-
ce povedať. Veď radosť je jedným 
z atribútov kráľovstva Božieho, ako ho-
vorí aj slovo Božie: „Lebo kráľovstvo 
Božie nie je jedenie a pitie, ale spra-
vodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svä-
tom.“ (R 14, 17) Kresťania nemajú byť 
smutní, ale máme sa radovať z toho, 
čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. 
Veď apoštol Pavel nás povzbudzu-
je k tomu, aby sme sa stále radovali: 
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: 
radujte sa!“ (F 4, 4) Ale radovať sa dá 
rôznymi spôsobmi. Adventné obdobie 
nás pozýva k duchovnej radosti, ktorá 
môže byť niekedy spojená i so smút-
kom. Radujeme sa nad tým, čo pre 
nás Pán Ježiš Kristus urobil a zároveň 
v pokání smútime nad našimi hriech-
mi. A keď my smútime v pokání nad 
našimi hriechmi, nebo sa raduje. Tak 
to hovorí Pán Ježiš Kristus v podoben-
stve: „Hovorím vám: taká bude radosť 
v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý 
činí pokánie ako nad deväťdesiatde-

väť spravodlivými, ktorí nepotrebujú 
pokánie.“ (L 15, 7) A pokánie potre-
bujeme všetci, lebo všetci hrešíme. Aj 
preto v adventnom období je u nás po-
čas 1. a 4. adventnej nedele možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia – k Ve-
čeri Pánovej so spoveďou, kde je čas 
na pokánie, ale i prijatie odpustenia 
hriechov. A to všetko len vďaka tomu, 
že sa Niekto rozhodol prísť na tento 
svet a spasiť nás. A nebolo to preň-
ho jednoduché. Boh sa stal človekom 
a prišiel na svet, aby nám dal možnosť 
prísť do neba. Ponížil sa, aby my sme 
boli povýšení, trpel, aby my sme raz 
nemuseli cítiť bolesť, zomieral, aby my 
sme mohli večne žiť. Rád spájam Via-
noce s Veľkou nocou a v češtine to 
dokonca aj veľmi podobne znie: Vá-
noce a Velikonoce. Hneď po prícho-
de na svet boli Jeho provizórnou ko-
lískou drevené jasličky a o tridsaťtri 
rokov bol Jeho provizórnou smrteľnou 
posteľou drevený kríž. A to všetko kvô-
li nám. Tak nás miluje! „Lebo tak Boh 

miloval svet, že svojho jednorodené-
ho Syna dal, aby nezahynul, ale več-
ný život mal každý, kto verí v Neho.“ 
(J 3, 16) Tu v tomto verši je to všetko 
povedané. Vezmi si ho a premýšľaj 
nad ním v súvislosti so samým/samou 
sebou. A ešte niečo: skús dať miesto 
slova „svet“ svoje vlastné meno: „Lebo 
tak Boh miloval TEBA, že svojho jed-
norodeného Syna dal, aby nezahy-
nul, ale večný život mal každý, kto verí 
v Neho.“ O tomto je advent a vianoč-
né sviatky, aby sme nanovo prežili, že 
Boh to všetko urobil pre nás. 

Prajem vám všetkým, milí čitatelia, 
aby ste prežili záver adventu a vianoč-
né sviatky v pokoji a láske! 

  Dušan Vaňko – ev. farár

Služby Božie sa budú konať počas 
vianočných sviatkov:

Štedrý večer 18:00
1. slávnosť vianočná o 8:30
2. slávnosť vianočná o 8:30 

(s Večerou Pánovou)
Silvester 18:00

So svojimi modelmi sa predstavila 21. októbra 
2016 na prehliadke mladých tvorcov v Piešťa-
noch. Pre seba a svoje bývalé spolužiačky zo 
základnej školy, ale aj iné dievčatá ušila šaty na 
stužkovú. Kristína šije aj kroje pre deti a svoje 
šaty prezentuje na Facebooku. Najbližšie ju čaká 
maturita a po nej, ako verí, lepšie povedané: „Ve-
ria mi rodičia, ja iba dúfam v to, že sa tam dosta-
nem. A to na Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne, fa-
kulta multimediálnych komunikácií, odbor dizajn 
odevu.“

Za jej úspechmi, okrem vlastného nadania a pra-
covitosti, je aj podpora rodičov, ktorí jej vybudovali 
aj krajčírsku dielničku. V tomto roku sa zúčastnila 
11. ročníka Miss Trenčín – a 22. 10. 2016 získala 

titul Miss Trenčianske noviny. Kika je aj vynikajúca 
speváčka a ozdoba Beckovských ksichtov. 

Ako a kedy si objavila v sebe záujem o spev 
a odievanie? 

Hudba a spev ma bavili od malička, zrejme aj preto, 
že som zo speváckej rodiny, no nikdy som sa spevu 
nevenovala profesionálne. Aktívne som začala spie-
vať na druhom stupni základnej školy, kde som na sú-
ťažiach mala úspechy či v ľudových alebo popových 
piesňach a to, že dnes spievam s chalanmi v kapele je 
len plus, lebo teraz popri toľkej práci na škole nemám 
čas sa viac venovať súťažiam a podobne.

Záujem o odev si myslím, že som mala tiež už od 
malička, keď som sa hrala na princeznú a vždy sa 
mi páčili veľké šaty s vlečkou. Dodnes si pamätám, 

ako som bola u mojej najlepšej kamarátky Anenky 
Martišovej a ona mala knižku s rôznymi povolania-
mi, a bolo tam dievčatko s figurínou a látkou. Moh-
la som mať asi 7 rokov a vtedy som si povedala, že 
aj ja budem návrhárka. Potom to akosi prehrmelo, 
ako dieťa ma bavilo všetko, no potom na druhom 
stupni prišla otázka, kam na strednú. Vedela som, 
že chcem ísť na umeleckú do Trenčína a keďže ma 
bavilo sa fintiť a ladiť rôzne oblečenie s topánka-
mi a doplnkami, podala som si prihlášku na odbor 
odevný dizajn, kde som uverila, že môj detský sen 
sa stal skutočnosťou.“

Kika, k úspechu gratulujeme a držíme palce, aby 
tvoj sen – teraz už dospelý, pokračoval aj na Baťo-
vej univerzite!                                                       DB
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Na štedrý deň minie 400 rokov od 
úmrtia palatína Juraja Turzu, oravské-
ho grófa, dedičného župana, jedné-
ho z najvplyvnejších ľudí  Uhorska 
prelomu 16. a 17. storočia. Ľuďom je 
známy ako „ten“ palatín, čo dal uväz-
niť Alžbetu Bátoriovú, evanjelikom 
ako strojca Žilinskej synody (dakto-
rým), niektorí vedia, že v Piešťanoch 
a na hrade Tematín mal príbuzných, 
prípadne, že jeho rodina zbohatla 
z ťažby rudy. Takáto osobnosť si za-
slúži rozsiahly článok, avšak – preto-
že sme výlučne „beckovské“ noviny 
a ani nevieme, či sa niekedy v našej 
obci či na hrade ocitol, spomenieme 
len knižku, ktorú o ňom zostavil Pa-
vel Dvořák. Juraj Turzo – veľká kni-
ha o uhorskom palatínovi vyšla v roku 
2012, vydala ju Matica slovenská 
a Žilinský samosprávny kraj, Kysucké 
múzeum v Čadci, Oravské múzeum 
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
Považské múzeum v Žiline. Autormi 

Palatín Juraj Thurzo odišiel na Vianoce do neba
textov sú Michal Čajka, Iveta Floreko-
vá, Martin Chmelík, Miloš Jesenský, 
Michal Jurecký, Peter Kubica, Jana 
Kurucárová, Danka Majerčíková, Jo-
zef Matej, Zuzana Vašáryová. 

Gróf Juraj Thurzo (1. 9. 1567 – 
24. 12. 1616), uhorský palatín, pán 
hradov Orava, Lietava, Bytča a To-
kaj, večný župan oravskej stolice, 
veliteľ Preddunajského uhorského 
vojska, kapitán Novozámockej pev-
nosti, hlavný kráľovský pohárnik, rad-
ca cisára a uhorského kráľa Mateja II. 
V roku 1598 založil obec Turzovku. 

Juraj Turzo trpel na reumu, ischias 
a artrózu, často chodieval do kúpe-
ľov do Rajeckých Teplíc, uľavili mu, 
ale nevyliečil sa. Zomrel 49-ročný na 
zámku v Bytči 24. 12. 1616, pocho-
vaný bol 16. 2. 1617 v kostole a ne-
skôr previezli jeho ostatky na Oravský 
hrad, kde spočinuli aj jeho syn (1621) 
a manželka (1626). V roku 1899 ná-
hodou otvorili hrobku Thurzovcov na 

Oravskom hrade a našli tam rozhádza-
né kosti a zvyšky oblečenia, ktoré pat-
rili Jurajovi, Imrichovi, Alžbete a dcére 
Anne, susednú hrobku Gabriela Hen-
kela, Anninho zaťa, vykrádači hrobov, 
našťastie, neobjavili...

Prečítanie tejto knižky je objavné 
čo sa týka života Juraja Turzu a jeho 
ženy Alžbety Coborovej, ich devia-

Beseda s Andrejom Štiavnickým

tich detí, rodiny, vzťahov, postave-
nia v spoločnosti i dobe, v ktorej žili. 
Autori neriešia prípad Bathory, ale 
Alžbetu Bátoriovú spomínajú, napr. 
korešpodenciu s jej synom a zaťom. 
Ak by ste uvažovali o vianočnom dar-
čeku, tak knihu možno ešte zakúpiť 
v Považskom múzeu v Žiline.         

DB

V stredu o 14. hod sa uskutočni-
la v klube pri parku beseda so spi-
sovateľom a publicistom Andrejom 
Štiavnickým z Piešťan, ktorá bola 
spojená s prezentáciou a predajom 
jeho  najnovšej,  už  ôsmej  knižky 
z  cyklu  o  Alžbete  Bátoriovej.  Or-
ganizátorkou  tohto  podujatia  bola 
p. Margita Bubeníková.

Pripomenieme  si,  že  prvý  zvä-
zok  mal  názov  V  podzemí  Čach-
tického  hradu  (Media  klub  2001), 
ďalšie: Alžbeta Bátoriová vo väzení 
a  na  slobode  (Media  klub  2002), 
Čachtická pani pred najvyšším sú-
dom  (Media  klub  2003),  V  tieni 
smrti Alžbety Bátoriovej - Zavŕšenie 
osudu Anny Rosiny Listiusovej (Ikar 
2004),  Zbohom,  Alžebta  Bátorio-
vá! (Ikar 2005), Kliatba Alžbety Bá-

toriovej (Ikar 2008), Vivat, Alžebeta 
Bátoriová  (Ikar  2011)  a  zatiaľ  po-
sledným je Temné dedičstvo Alžbe-
ty Bátoriovej (Ikar 2016). 

V  našej  Obecnej  knižnici  máme 
prvých  5  kníh,  takže  kto  má  záu-
jem, môže si prísť vypožičať. 

Knižky  A.  Štiavnického  vychá-
dzajú, ako nám autor zdôrazňoval, 
z  historických  faktov,  ktoré  sú  be-
letristicky  prerozprávané  cez  prí-
behy  známych  osobností  začiat-
ku  17.  storočia.  Andrej  Štiavnický 
vychádza  z  historických  bádaní 
našich  a  maďarských  historikov, 
predovšetkým  Dr.  Jozefa  Kočiša, 
s  ktorým  sa  osobne  poznal.  Roz-
siahly  rozhovor  si  môžete  prečí-
tať  na  8  fotografií  v  galérihttp://
zivot.cas.sk/fotogaleria/34467/
andrej-stiavnicky-o-batoricke-vraz-
dila-25-rokov-v-piatich-statoch-de-
taily-by-nikto-nezniesol?foto=5. 

Na  prezentáciu  síce  neprišlo 
veľa záujemcov o knižky a históriu 
(11),  ale  o  to  lepšie  počúvali.  Ne-
dozvedeli sme sa, či pripravuje ďal-
ší zväzok, ale ani to nevylúčil. Takže 
priaznivci  historických  románov  sa 
majú na čo tešiť.                         DB

„Jééé, ako sneží! Už sa teším. Blížia Vianoce,“ Juliana veselo poskakovala 
a vyhadzovala sneh. Smiala sa a vykrikovala: „Rafael, Rafael, spíš, či nie? Poču-
ješ ma? Budú Vianoce. Bude stromček, darčeky. Už aj sneh napadol.“ Rafael 
tichým hláskom odpovedal: „ Áno, viem. Hmm....“ „A ty sa netešíš?“ spýtala sa 
s počudovaním Juliana. „Vieš, keď ja som na Vianoce sám, ...nemám nikoho. 
Ani darčeky nedostávam,“ smutne odpovedal Rafael. „Joj, môj drahý priateľ, to 
mi je ľúto. Ale počuj, ja ti sľubujem, že po vianočnej večeri ťa prídem pozrieť.“ 
„Tak to by bolo skvelé. Tento rok budem mať aj ja Vianoce a nebudem sám,“ te-
šil sa Rafael. Prešlo niekoľko dní. A bol Štedrý deň. Všetko v Juliáninej rodine 
prebehlo tak, ako malo. Všetci sa spoločne navečerali. Išli do kostola. Rozbalili 
si darčeky. Juliana sa veľmi tešila každému darčeku, čo našla pod vianočným 
stromčekom. V očiach jej žiarila radosť. Dlho do noci sa aj spolu s jej bratom 
hrali s novými hračkami. Večer si ľahla do postele. S úsmevom na tvári zaspá-
vala, keď vtom začula tichý, jemný plač. Vychádzal zvonku. Juliana sa prudko 
posadila. Buchla sa rukou do čela a vykríkla: „Veď ja som zabudla na Rafaela. 
Musím bežať za ním.“ „Kde chceš ísť v tej zime? A v pyžame?“ pýtala sa nechá-
pavo mama. „Tak to ťa nepustím!“ rázne povedala a postavila sa do dvier. „Nie, 
mami, ja musím ísť, ja som to sľúbila.“ „Čo si sľúbila a komu?“ Juliana rozpove-
dala mamke, ako chodievala celý rok za starým orechom Rafaelom. A aj to, že 
na Vianoce mu sľúbila, že príde za ním, aby nebol sám. Keď si to mamka všet-
ko vypočula, zmenila názor a s úsmevom povedala: „Dobre môžeš ísť, keď sú 
tie Vianoce, ale teplo sa obleč.“ Vtom Juliane padol zrak pod stromček. „Aha, 
mami, tam je ešte jeden zabudnutý darček! Ako je možné, že sme si ho nevši-
mli?“ „Neviem, ani ja tomu nerozumiem.“ Juliana vzala balíček do rúk a podala 
ho mamke. „Čítaj, prosím ťa, pre koho to je.“ „Je tam napísané Rafael.“ „To váž-
ne? Ten bude rád, ešte nikdy nedostal žiaden darček.“ „Ježiško nezabudol ani 
na neho. To je úžasné.“ Juliana sa rýchlo obliekla a bežala k Rafaelovi, ktorý 
ešte stále fňukal a ani si nevšimol, že pri ňom stojí jeho verná priateľka. „Rafael, 
nezabudla som na teba! Som tu, tvoja Juliana.“ Vtedy Rafael zodvihol svoju ko-
runu. I keď sa mu v očiach ešte leskli slzy, s úsmevom povedal: „Som rád, že si 
tu. Už som si myslel, že si zabudla a že neprídeš.“ „Počula som tvoj plač, keď 
som zatvorila oči.“ „Ako je to možné, že si ma počula až dovnútra, veď my stro-
my plačeme potichu?“ „Neviem, ale priatelia sa počujú srdcom, nie?“ neisto od-
povedala Juliana. „Tak to máš pravdu,“ prikývol Rafael.  „Prepáč mi, že tak ne-
skoro som prišla, ale niečo pre teba mám. Pod naším stromčekom bol darček 
aj pre teba. Nech sa páči.“ „To nemyslíš vážne? Pre mňa?“ „No tak už otváraj,“ 
s nedočkavosťou v hlase naliehala na Rafaela Juliana. Rafael zobral nežne do 
svojich rúk balíček a začal ho pomaly otvárať. Juliana sa nemohla dočkať. Bola 
veľmi zvedavá, čo asi Rafael môže mať v balíčku. A viete, čo tam bolo? Bolo tam 
kŕmidlo pre vtáčiky. „Jééé,  to je krásne!“ zvolal Rafael. „Zavesím si ho na ko-
náre a budú ku mne chodiť vtáčiky aj v zime. A už nebudem sám ani na Viano-
ce. Vtáčiky budú robiť radosť mne a aj ja im. Budeme sa spolu rozprávať a tešiť 
sa každému dňu. Juliana ďakujem. Teraz, keď zatvorím oči, cítim vôňu Vianoc, 
ktorú si mi priniesla ty. Tvoja láska a tvoje priateľstvo sú pre mňa tým najkrajším 
darčekom. A keď si teraz tu, pri mne, aj ja mám Vianoce. Ďakujem, Juliana, vďa-
ka tebe som mohol prežiť tie najkrajšie Vianoce. Ďakujem ti za tvoju lásku, kto-
rú si mi prejavila tým, že si myslela aj na bezvýznamný strom. Máš dobré srdce 
Juliana. Nikdy na to nezabudni. Mám ťa rád. Krásne Vianoce.“                      RP

Čas na rozprávku: Rafaelov vianočný darček
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Záverom pripomeniem víťazstvo nášho člena: dňa 15. 10. 2016 
usporiadali Lesy SR – Lesná správa Nové Mesto nad Váhom na 
strelnici Kočovce tradičný jesenný strelecký pretek v brokovom troj-
boji (americký trap, sket a vysoká veža), na ktorom obhájil minulo-
ročné víťazstvo s nástrelom 42 z 50 v silnej konkurencii výkonnost-
ných strelcov člen PZ HURBAN Beckov pplk. Ing. Ján Kováčik. 

Tento rok ukončíme sezónu na strelnici dňa 21. 11. 2016 výcvi-
kovou streľbou mestskej polície.                                   Pavol Hladký

Vianočný pozdrav
Výbor PZ HURBAN – Beckov ako aj celá členská základňa že-
lajú všetkým občanom našej obce príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2017, hlavne pevné 
zdravie, rodinnú pohodu, pracovné úspechy a úspešnú činnosť 
v spoločenských organizáciách!

 Miroslav Uherčík, predseda PU HURBAN - Beckov

číslo 6 - december 2016
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 Dňa 11. 09. 2016 vykonalo PZ HURBAN – Bec-
kov v rámci praktickej streľby pretek v streľbe na as-
faltové terče. Kategóriu do 55 okov vyhral Ing. Ján 
Kováčik. V kategórii nad 55 rokov zvíťazil Jaroslav 
Čaňo. Vecné ceny pre víťazov odovzdal predseda 
PZ pán Miroslav Uherčík. 

Piatkové streľby pre verejnosť riadi správca strelni-
ce Ing. Marek Jambor a spolu s ním vykonávajú do-
zor Ing. Stanislav Hladký, Ing. Bohumil Hrubý a Mi-
chal Čaňo. Stolárske práce a údržbu vykonáva Ján 
Tekula spolu s Eugenom Jurovichom. Kosenie areálu 
a údržba budov patrí Marekovi Čaňovi. Samozrejme, 
podľa potreby prác sa zapájajú aj ostatní členovia PZ, 
vrátane najlepšieho strelca Ing. Jána Kováčika. Vlast-
ná réžia je jedna z najlepších ciest prosperity pri odvo-
de daní, nájmov a platenia réžie. Zatiaľ sa nám to darí 
a značne prispievame k propagácii obce. 

Jesenný život na strelnici 

Písal sa 29. október 2016, kedy sa útulná Kolkáreň 
premenila na iný svet a stretli sa na ňom všetky možné 
ľudské i neľudské tváre. V tento sobotňajší večer sa ko-
nala v Kolkárni veľká halloweenska párty, ktorej jadrom 
boli naozaj perfektné masky. Začalo to celé už minulý 
rok, kedy sme sa rozhodli usporiadať podujatie takého-
to druhu a vôbec to nebol zlý nápad. Na akcii sa zišlo 
veľa ľudí, ktorí sa premenili na neuveriteľné bytosti. 

Najviac ten rok očaril Oliver so svojou doslova reál-
nou maskou zombiho, na ktorej pracovali 3 ľudia asi 
2,5 hodiny. Myslím, že vtedy vyhral aj cenu najlepšej 
masky. Práve toto nás presvedčilo, že sa táto akcia 
stane raritou a usporiadali sme ju aj tento rok. Návštev-
nosť bola 3-krát väčšia a masky totálne prepracova-
né. Vôbec sme nečakali taký úspech a super atmosfé-
ru. O super zábavu sa postaral z hudobnej stránky DJ 

2. halloweenska párty v Kolkárni
Wampo, ktorý nám namixoval tú najlepšiu hudbu a ak-
ciu rozpumpoval naplno. Rád by som ocenil a poďa-
koval sa aj personálu za pultom, ktorý sa staral o naše 
smädné krky až do poslednej minúty akcie. Čo sa týka 
masiek, stretli sa tu naozaj všetci. Chirurgovia, ses-
tričky, vojaci, zombíci, joker a mnoho ďalších. Oce-
nených masiek bolo 5 masiek. Tohtoročným prvým 
miestom boli hneď piati ľudia, a to rodinka Adamsov-
cov, pri ktorých by ste rozdiel od originálu nepoznali. 

Som veľmi rád že toto podujatie má takýto nad-
merný úspech a že sa na ňom, už môžem povedať, 
každoročne stretáva toľko super ľudí. Radi privítame 
aj nové tváre s nápaditými maskami, ktoré tu mož-
no ešte neboli. Síce skoro, ale s veľkým nadšením, 
by sme radi pozvali všetkých ľudí z Beckova na túto 
atmosférou nabitú akciu, a zároveň by sme radi za-

priali všetkým občanom krásne a hlavne v zdraví pre-
žité vianočné sviatky, aby boli plné pohody, radosti 
a stretnutí s tými najbližšími, trpaslíkom veľa darče-
kov pod stromčekom a do Nového roka všetkým veľa 
šťastia, úspechov a hlavne hojne zdravia.                                        

Radovan Poláček

Zlatá profesionálka 
opäť útočí na Olympiu

Motokrosové preteky v Beckove

Naša Adelka – tak o nej s potešením zvykneme hovoriť. Talentovaná športov-
kyňa, milá a skromná mladá žena. V 26-ich rokoch je z nej po tretej profesionál-
nej sezóne neporazená a najlepšia profi - bodyfitneska. Víťazstvom na novem-
brovej nominačnej súťaži San Maríno Pro si zabezpečila svoj tretí štart a priamy 
postup na Olympia Weekend v Las Vegas v roku 2017. Potvrdila pozíciu neohro-
zenej kráľovnej profesionálneho bodyfitness v Európe a ostatných neamerických 
kontinentov. Je to fantastický úspech pre ňu osobne! Doteraz sa to nepodarilo 
ešte žiadnej slovenskej pretekárke. Dokazuje, že je právom na vrchole a jej kva-
lita sa z roka na rok zlepšuje. Tretíkrát na Olympii – to je sen v realite! V rozhovo-
re s jej starostlivou maminou Jarmilou sme si zaspomínali na jej štart a začiatky 
športovej kariéry v roku 2008. Vyjadrila sa, že je vďačná trénerovi Pavlovi Ja-
rábkovi, ktorý sa jej ujal vo Fitnesscentre P+D Jarábek v Trenčíne. Päťročné ob-
dobie spolupráce, tvrdej tréningovej driny, sebadisciplíny a odriekania skĺbené 
s kvalitným vedením prinieslo zaslúžené ovocie. Bilancia Adelkiných úspechov 
je jednoznačná – počas piatich rokov vyhrávala, čo sa len dalo. Stala sa nielen 
majsterkou Európy, ale aj sveta! Po piatich rokoch pretekárskej činnosti v ama-
térskom tábore pri trénerovi P. Jarábkovi vyhrala nominačnú súťaž v roku 2013 
vo Fínsku – Lahti a odniesla si nielen zlatú trofej, ale získala Profi – kartu. Vtedy 
nadišiel moment rozhodnutia – od roku 2014 sa stala  profesionálnou bodyfitne-
skou. Toľko obhliadnutie do nedávnej minulosti na úspechy Adelky Ondrejovičo-
vej. Prítomnosť je teda radostná. Všetci preto dúfame, že aj v budúcnosti bude-
me mať dôvod, aby sme ju mohli obdivovať a žasnúť nad jej úspechmi. Držíme ti 
palce, máš náš obdiv, Adelka!                                            Ing. Darina Jarábková

Aj tento rok sa v nedeľu 11. 9. 2016 uskutočnili na trati v Beckove preteky 
v motokrose, jednalo sa o predposledné podujatie 4-dielneho seriálu Medzi-
národných majstrovstiev Slovenskej republiky MX jednotlivcov. Prvý pretek bol 
v Myjave, druhý v Sverepci, tretí v Beckove a štvrtý v Šenkviciach.

Za pekného slnečného počasia a hojnej účasti divákov sa 119 jazdcov popa-
sovalo s našou náročnou traťou. Medzi pretekármi boli napríklad aj naši nádejní 
reprezentanti Tomáš Kohút a Richard Šikyňa, ktorých vzájomné kvalitné súbo-
je potešili nejedného fanúšika. Nakoniec si víťazstvo z majstrovského podujatia 
odniesol Richard Šikyňa v triede MX2.

Veľká vďaka za podporu uskutočnenia podujatia patrí Trenčianskemu samo-
správnemu kraju, ktorý finančne podporil technické zabezpečenie pretekov, tiež 
ďakujeme za nezištnú podporu všetkým, ktorí pomohli pri prípravách aj počas sa-
motného preteku, traťovým komisárom, pánovi starostovi, Obci Beckov, beckov-
ským hasičom, stánkarom s občerstvením, našim „kuchárom“ gulášu a všetkým 
ostatným, ktorí pomohli k uskutočneniu tohto podujatia. Samozrejme, ďakujeme 
všetkým divákom, ktorí prišli a podporili tú správnu súťažnú atmosféru.

                                     Za Motoklub Beckov Edita Čikelová

Vážení občania!

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku  
v kruhu vašich najbližších a veľa zdravia, osobných  
aj pracovných úspechov v novom roku 2017 všetkým 

praje 
  starosta obce Ing. Ján Križan


