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Uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva (OZ) obce Beckov zo dňa 21. októbra 
2022
• uz.č.376/2022 – OZ vzalo na vedomie kon-
trolu uznesení zo zasadnutia OZ konaného 
v dňoch 23.9. a 30.9.2022 bez pripomienok.
• uz.č.377/2022 – OZ schválilo návrh rozpočtu 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov na rok 2023 bez 
pripomienok.
• uz.č.378/2022  –  OZ  schválilo  VZN  o  výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov na  činnosti  škôl  a  školských  zariadení 
v obci Beckov bez pripomienok.
• uz.č.379/2022 – OZ vzalo na vedomie Od-
borné  stanovisko  hlavnej  kontrolórky  obce 
k  návrhu  rozpočtu obce Beckov na  rok  2023 
a viacročného rozpočtu na roky 2024–2025.
• uz.č.380/2022 – OZ schválilo rozpočet obce 
na  rok  2023  s  výhľadom  na  rok  2024,  2025 
s  pripomienkami:  •  na  príjmovej  strane  daň 
z pozemkov zvýšiť o 4.500 € • transfer rezerva 
pre spoločenské organizácie sa zvýši o 4.500 € 
• Hrad Beckov  – projekt Dragon,  spolufinan-
covanie z rezervného fondu, znížiť o 200tis. € 
• na strane výdavkovej sa vypúšťa nákup po-
zemku z rezervného fondu 8.500 €.
• uz.č.381/2022 – OZ schválilo nájomnú zmlu-
vu  s  MUDr.  Janou  Drobnou  na  Zdravotnom 
stredisku Beckov bez pripomienok.
• uz.č.382/2022 – OZ schválilo nájomnú zmlu-
vu s MUDr. Lenkou Benákovou na Zdravotnom 
stredisku Beckov bez pripomienok.
• uz.č.383/2022 – OZ vzalo na vedomie Správu 
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky a auditu individuálnej účtov-
nej závierky obce Beckov, ktorá konštatuje, že: 
informácie  uvedené  v  konsolidovanej  výroč-
nej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade 
s konsolidovanou účtovnou závierkou a  indi-
viduálnou  účtovnou  závierkou  za  daný  rok  • 
konsolidovaná výročná správa vrátane údajov 
individuálnej  výročnej  správy  obsahuje  infor-
mácie podľa zákona o účtovníctve.
• uz.č.384/2022 – OZ schválilo Zmluvu o náj- 
me  na  nebytové  priestory  bývalého  skladu 
CO  na  druhom  poschodí  obecného  úradu 
Beckov  č.180,  na  pozemku  parcela  č.1513/2, 
s výmerou 16,46 m2 s vybavením skladu, kto-
rého  zoznam  je  súčasťou  zmluvy,  za  účelom 
prevádzkovania  depozitára  na  uloženie  zbie-
rok, s výškou nájmu 33,75 €/rok/m2, uzavretú 
s  neziskovou  organizáciou  Hrad  Beckov  bez 
pripomienok.
• uz.č.385/2022  – OZ  schválilo  žiadosť nezis-
kovej  organizácie  Hrad  Beckov  na  udelenie 
súhlasu obce s podaním žiadosti na dotáciu na 
obnovu Hradu Beckov na konzerváciu a opra-
vu múru v havarijnom stave v priestore juho-
západnej bašty pod terasou západného paláca 
z projektu Ministerstva kultúry SR „Obnovme 
si  svoj dom“, podprogram 1.4 Obnova histo-
rických  parkov  a  architektonických  areálov 
v kritickom stavebno-technickom stave.
• uz.č.386/2022  – OZ  schválilo  zámer  výstav-
by  Špecializovaného  zariadenia  pre  autistov 
Typ  V1-L1  na  pozemku  parcele  č.2326/11 

Obecné zastupiteľstvo v k.ú. obce Beckov na základe architektonickej 
štúdie  spracovanej  autorizovaným  Ing. Miro-
slavom Kováčikom za podmienok:
*  stavba  bude  spĺňať  parametre  regulatívov 
stanovených obecným zastupiteľstvom zo dňa 
14. júna 2022,
* náklady na vybudovanie inžinierskych sietí a 
náklady na vybudovanie verejného osvetlenia, 
od posledného bodu osvetlenia  v  časti Vadi-
čov  až  k  plánovanému  objektu,  bude  znášať 
investor v celom rozsahu,
* v prípade požiadaviek výstavby ďalších ob-
jektov  v danej  lokalite musia byť  spracované 
zmeny a doplnky územného plánu na náklady 
investora.
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Beckov, 
ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2022
• uz.č.1/2022  –  OZ  v  Beckove  -  A.  vzalo  na 
vedomie  –  Výsledky  volieb  do  orgánov  sa-
mosprávy  obce  –  Vystúpenie  novozvoleného 
starostu obce - B. konštatovalo, že 1. novozvo-
lený starosta obce p. Ernest Benko zložil záko-
nom predpísaný sľub starostu obce; 2. zvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva zložili záko-
nom predpísaný sľub poslanca obecného za-
stupiteľstva, a  to menovite: Anna Kabelíková, 
Ing. Marek  Jambor,  Ing.  Ján  Križan,  Radovan 
Poláček, Marek Šutovský, Tomáš Masarik, Mgr. 
art.  Kristína  Bánovská,  Mgr.  Marek  Sedláček, 
Ing. Jaroslav Martiš. 
• uz.č.2/2022 – OZ v Beckove vzalo na vedomie 
vymenovanie za zástupcu starostu p. Ing. Jána 
Križana.
• uz.č.3/2022 – OZ v Beckove zriadilo Obecnú 
radu.
• uz.č.4/2022 – OZ v Beckove zvolilo za členov 
obecnej  rady:  Ing.  Jána  Križana,  Ing. Mareka 
Jambora a Ing. Jaroslava Martiša.
• uz.č.5/2022 –  OZ  v  Beckove  zriadilo  komi-
sie,  a  to:  komisiu  finančnú,  správy  majetku  
a podnikania • sociálnu komisiu • komisiu pre 
kultúru, šport a cestovný ruch • komisiu život-
ného prostredia,  verejného poriadku,  obcho-
du a služieb • stavebnú komisiu
A  zvolilo  predsedu  finančnej  komisie,  sprá-
vy  majetku  a  podnikania  p.  Ing.  Jána  Križa-
na  •  predsedu  sociálnej  komisie  p.  Mareka  
Šutovského  •  predsedu  komisie  pre  kultúru, 
šport  a  cestovný  ruch  p.  Annu  Kabelíkovú  • 
predsedu komisie životného prostredia, verej-
ného poriadku, obchodu a služieb p. Ing. Ma-
reka Jambora • predsedu stavebnej komisie p. 
Ing. Jaroslava Martiša.
• uz.č.6/2022 – OZ v Beckove poverilo poslan-
ca  Ing.  Jaroslava Martiša  zvolávaním a  vede-
ním zasadnutí obecného zastupiteľstva v prí-
padoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia 
veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta záko-
na č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.
• Uz.č.7/2022  –  OZ  v  Beckove  schváli-
lo  poslancov  na  výkon  funkcie  sobášiacich 
v  zmysle  zákona  č.36/2005  Z.z.  o  rodine 
v znení neskorších predpisov, §4, ods.1 na vo-
lebné obdobie 2022–2026 p. Annu Kabelíkovú.  
a Mgr. art. Kristínu Bánovskú.
• uz.č.8/2022 – OZ v Beckove vzalo na vedo-

mie  informáciu  o  určení  platu  starostu Obce 
Beckov,  podľa  §3  ods.1  a  zákona  č.253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov. 
• uz.č.9/2022 – OZ v Beckove uložilo predse-
dom komisií a ďalším poslancom pripraviť ná-
vrhy na zloženie jednotlivých komisií.
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva (OZ) obce Beckov zo dňa 9. decembra 
2022
• uz.č.10/2022 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia konaného dňa 26. no-
vembra 2022 bez pripomienok.
• uz.č.11/2022 – a) OZ vzalo na vedomie od-
borné stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene 
rozpočtu obce Beckov č.6 na rok 2022 – roz-
počtové  opatrenie  starostu.  b)  OZ  vzalo  na 
vedomie Zmenu rozpočtu obce Beckov č.6 na 
rok 2022 – rozpočtové opatrenie starostu.
• uz.č.12/2022 – a) OZ vzalo na vedomie od-
borné stanovisko hlavnej kontrolórky k Zmene 
rozpočtu obce Beckov č.7 na rok 2022 – roz-
počtové  opatrenie  starostu;  b)  OZ  vzalo  na 
vedomie Zmenu rozpočtu obce Beckov č.7 na 
rok 2022 – rozpočtové opatrenie starostu.
• uz.č.13/2022 – OZ vzalo na vedomie čerpanie 
rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2022 bez pripo-
mienok.
• uz.č.14/2022 – a) OZ schválilo členov komisií 
podľa návrhov,  ktoré  tvoria prílohu zápisnice 
s  pripomienkou  doplniť  do  komisie  pre  kul-
túru p. Renátu Čaňovú a do stavebnej komisie 
p.  Daniela Hladkého;  b) OZ  v  zmysle  zákona 
č.369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení 
neskorších  predpisov,  podľa  §15  ods.3,  vy-
medzuje náplň komisií pri OZ s pripomienkou 
pre  všetky  komisie  –  komisia  plní  úlohy  ulo-
žené uznesením OZ; c) OZ uložilo predsedom 
komisií  predložiť  do  ďalšieho  zasadnutia  OZ 
plány činnosti komisií na rok 2023 s termínom 
február 2023.
• uz.č.15/2022 – OZ schválilo termíny riadnych 
zasadnutí OZ v roku 2023 bez pripomienok.
• uz.č.16/2022  –  OZ  schválilo  zmenu  Zásad 
odmeňovania poslancov, predsedov, tajomní-
kov a členov komisií obce Beckov podľa pred-
loženého návrhu bez pripomienok.
• uz.č.17/2022 –  OZ  schválilo  zmenu  Poriad-
ku  odmeňovania  zamestnancov  obce  podľa 
predloženého návrhu bez pripomienok.
• uz.č.18/2022 – a)  OZ  zrušilo  dňom  31.  de-
cembra  2022  VZN  č.4/2021  o miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady a jeho Dodatok č.1; b) OZ schválilo 
VZN Obce  Beckov  č.2/2022  o miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady s pripomienkami:
upraviť  čl.6,  bod  3.  v  tabuľke  druhý  riadok  
inkontinentná  osoba  z  18  na  26  žetónov  •  
upraviť čl.6, bod 1, písm. a) zo 105 € na 85 € •  
upraviť čl.6, bod 1, písm.b) z 935 € na 745 € •  
upraviť čl. 6, bod 9 zo 105 € na 85 €. 
• uz.č.19/2022 – OZ vzalo na vedomie zloženie 
inventarizačných  komisií  podľa  návrhu,  ktorý 
tvorí prílohu zápisnice na vykonanie...

... pokračovanie na strane 4
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Ako sme volili vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022

Vážení Beckovčania,

Voľby  do  Orgánov  samosprávy  obcí  sú  za 
nami, začalo sa nové volebné obdobie 2022–
2026.  Z  dôvodu  zabezpečenia  lepších  pod-
mienok pre voličov – viac zásten, za ktorými 
mohlo  hlasovacie  lístky  upravovať  viacero 
voličov naraz, bezbariérový prístup do voleb-
nej miestnosti,  priestor  na  čakanie  pred  vo-
lebnou miestnosťou – sa tentoraz voľby usku-
točnili  v  sále  kultúrneho  domu.  Tieto  voľby 
boli  špecifické, pretože zároveň prebiehali aj 
Voľby do vyšších územných celkov, aj  to bol 
dôvod,  prečo  bola  zvolená  sála  kultúrneho 
domu. Napriek  tomu,  že  v  písomnom ozná-
mení o mieste a čase konania volieb, kde bolo 
miesto konania volieb uvedené, niektorí voliči  AB

predsa „klopali na dvere klubu pri parku“, kde 
v ostatnom čase prebiehali voľby. Využili sme 
všetky  možnosti  informovania  voličov,  mie-
stny  rozhlas,  informačnú  tabuľu  pri  zdravot-
nom  stredisku,  obecnú  internetovú  stránku, 
obecnú  stránku  facebooku  a  už  spomenuté 
oznámenia,  ktoré  dostala  každá  domácnosť 
do svojej poštovej schránky, je preto potreb-
né, aby občania venovali týmto oznamom viac 
pozornosti. 
Okrsková volebná komisia pracovala v zlože-
ní: predseda komisie Peter Žovinec, podpred-
sedníčka komisie Ing. Andrea Trstenská, člen-
mi komisie boli Soňa Jaroščiaková, Bc. Lenka 

Martišová, Mgr. Peter Cibula a Michal Mrázik, 
zapisovateľka Anna Benková.
Z celkového počtu voličov, ktorých bolo za-
písaných vo volebnom okrsku 1193, sa na 
hlasovaní zúčastnilo 682 voličov. Voliči odo-
vzdali 671 platných hlasov. Do Obecného za-
stupiteľstva obce Beckov boli zvolení:
Anna Kabelíková – nezávislá kandidátka – 368 
hlasov • Ing. Marek Jambor – nezávislý kan-
didát – 357 hlasov • Ing. Ján Križan – nezá-
vislý kandidát – 345 hlasov • Radovan Polá-
ček – nezávislý kandidát – 335 hlasov • Marek 
Šutovský – nezávislý kandidát – 309 hlasov • 
Tomáš Masarik – HLAS - sociálna demokracia 
– 297 hlasov • Mgr. art. Kristína Bánovská – 
nezávislá kandidátka – 259 hlasov • Mgr. Ma-
rek Sedláček – nezávislý kandidát – 234 hla-
sov • Ing. Jaroslav Martiš – nezávislý kandidát 
– 232 hlasov
Za starostu obce bol zvolený pán Ernest Ben-
ko,  nezávislý  kandidát,  ktorému  voliči  odo-
vzdali 461 hlasov. 
Novo zvolenému starostovi obce a zvoleným 
členom obecného zastupiteľstva srdečne bla-
hoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia 
a úspechov v spoločnej práci pre našu obec.

prichádza najkrajšie obdobie  roka  – Vianoce 
a Novoročné sviatky. Obdobie, počas ktorého 
trávime väčšinu času  so svojimi blízkymi. Čas, 
kedy sa život akoby spomalí, všetci sa stíšime, 
opadne z nás celoročný stres a zhon. Deti sa 
tešia na vianočné darčeky, dospelí spomínajú 
na svoje detstvo. Je to však aj čas, kedy zvyk-
neme  bilancovať  končiaci  sa  rok  a  prijímať 
predsavzatia do toho nastávajúceho.
Tento rok bol v mnohom iný. Po období pan-
démie,  ktorá  postupne  poľavovala  vo  svojej 
sile, prišla ďalšia, doteraz nepoznaná udalosť. 
Vojna  v  najbližšom  susedstve  –  na  Ukrajine 
a následná utečenecká kríza sa dotkla aj života 
v našej obci. Spoločne sme sledovali utrpenie 
ukrajinských  rodín.  Niekoľko  žien  a  malých 
detí bolo ubytovaných aj v našej obci. Teším 
sa, že vieme byť solidárni a mnoho našich ob-
čanov sa zapojilo do pomoci týmto rodinám, 
či  už  pri  samotnej  organizácii  potravinových 
a  iných  zbierok,  ale  i  poskytnutím materiál-
nych a finančných darov. Všetkým patrí veľké 
poďakovanie. 
Uvoľnenie opatrení, ktoré boli  spojené s  rie-
šením  šírenia  ochorenia  Covid  19,  konečne 
umožnilo aj uvoľnenie spoločenského života. 
Veľkému záujmu občanov sa tešilo podujatie 
„Deň  matiek“,  ktoré  sa  konalo  v  kultúrnom 
dome  a  kde  pre  svoje mamy  a  staré mamy 
pripravili program deti z materskej školy a zá-
kladnej  školy.  Pri  sledovaní  tohto  programu 
nejednej mame aj slzička dojatia vypadla. Deti 
si mohli  užiť  svoj  „Deň  detí“,  ktorý  sa  konal 
na  futbalovom  ihrisku  a  vyvrcholil  penovou 
párty. Uskutočnil sa ďalší úspešný ročník cyk-
listickej súťaže pre deti „Barina cup“. V rámci 

Dní obce sa opäť konala obľúbená kulinárska 
súťaž vo varení jedál „Prekvapenie s kotlíka“. 
Pokračoval  ďalší  ročník  jesenného  poduja-
tia  „Gazdovské dni“,  ale konali  sa aj poduja-
tia, na ktorých sa mohli  stretnúť a spomínať 
pamätníci  a  fanúšikovia  skupiny  Mogadors 
alebo Beckovských Xichtov. Veľká vďaka patrí 
všetkým, ktorí venovali svoj čas a úsilie, aby sa 
mohli tieto podujatia uskutočniť. 
Začiatkom roka vstúpil v investičnej oblasti do 
realizácie finančne najväčší projekt našej obce 
v tomto roku, a to „Rekonštrukcia západného 
paláca  Hradu  Beckov  –  projekt  Dragon,“  fi-
nancovaný z prostriedkov Európskeho hospo-
dárskeho spoločenstva. Vo februári prebehol 
výber dodávateľa stavebných prác a v súčas-
nosti  stavebné práce  vstupujú do finále. Vý-
sledok,  ktorý  sa  dosiahne  týmto  projektom 
– zrekonštruovaný Západný palác s rytierskou 
sálou,  zrekonštruovaná  vyhliadková  terasa, 
zelená strecha – bude veľmi pekný a účelný. 
Hrad  vďaka  týmto  rekonštrukčným  prácam 
nadobudne nové možnosti. Poďakovanie pat-
rí  všetkým  tým,  ktorí  sa  podieľali  na  získaní 
tohoto projektu a na samotnej realizácii.
Taktiež  sa  v  tomto  roku  rozbehla  činnosť 
miestnych  organizácií  a  občianskych  aktivis-
tov.  Veľký  ohlas  získalo  podujatie  „Maleb-
nou  cestou  dolu  Váhom“,  ktorej  iniciátorom 
bol  Peter  Ondrejovič.  Uskutočnila  sa  súťaž 
v  streľbe  z  brokových  zbraní,  ktoré  organi-
zuje  Poľovnícke  združenie  Hurban  Beckov, 
členovia  Dobrovoľného  hasičského  zboru  sa 
zúčastnili sústredenia vo vojenskom výcviko-
vom stredisku Lešť. Futbalisti A mužstva OŠK 
Slovan Beckov sa umiestnili na prvom mieste 
vo svojej súťaži a darí sa im aj v práci s mlá-
dežou, kde nadšenci z radov rodičov vytvorili 
prípravku pre najmenšie talenty.

V  októbri  sa  uskutočnili  komunálne  voľby, 
z  ktorých  vyšlo  nové  vedenie  obce.  Vďaka 
patrí všetkým občanom, ktorým nie je ľahos-
tajný  život  v  obci  a  svoj  záujem  prejavili  aj 
účasťou  vo  voľbách. Občania  svojimi  hlasmi 
rozhodli o podstatnej zmene v poslaneckom 
zbore,  keď  zvolili  piatich  nových  poslancov. 
Poslancom,  ktorí,  či  už  z  vlastnej  vôle  ale-
bo  z  rozhodnutia  voličov,  ďalej  nepokračujú 
v poslaneckej práci, patrí vďaka za ich nasade-
nie, ochotu a záujem o riešenie vecí verejných. 
Novozvoleným poslancom želám veľa energie 
a vytrvalosti pri riešení problémov v obci. Ešte 
raz by som sa chcel poďakovať všetkým obča-
nom, ktorí mi vo voľbách odovzdali svoj hlas. 
Vážim si Vašu dôveru, každý hlas  je pre mňa 
zaväzujúci  a  svoju  prácu  budem  vykonávať 
tak, aby som občanov nesklamal. Poďakova-
nie patrí aj doterajšiemu starostovi Danielovi 
Hladkému za všetko, čo počas svojho pôsobe-
nia vo funkcii starostu obce vykonal pre obec 
a jej občanov. 
Poďakovanie patrí aj členom komisií, pracov-
níkom  obecného  úradu,  prevádzky,  pracov-
níkom ZŠsMŠ J.M. Hurbana, všetkým členom 
miestnych organizácií, náboženských spoloč-
ností,  neziskových  organizácií,  ale  i  občian-
skym  aktivistom,  podnikateľom  a  podnika-
teľským subjektom, ale aj ostatným občanom, 
ktorí  svojou  aktivitou  prispievali  k  rozmani-
tosti života v našej krásnej obci.
Milí Beckovčania, na záver si Vám dovolím po-
priať príjemné, požehnané a pokojné prežitie 
vianočných  sviatkov,  do  nového  roka  Vám 
prajem  veľa  zdravia,  šťastia  a  spokojnosti. 
Prajem nám všetkým, aby ten budúci rok bol 
aspoň  o  trocha  lepší  ako  tento  rok.  To  nám 
prajem z celého srdca.

Ernest Benko, starosta obce
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Rodičovský dôchodok – novinka od roka 2023
V novembri tohto roka bola schválená nove-
la zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem 
iného obsahuje novinku, tzv. rodičovský bo-
nus, pomocou ktorého môžu deti prispieť na 
dôchodok svojim rodičom. Cieľom tohto bo-
nusu  je  zmierniť  rozdiel  pri  nespravodlivom 
vyplácaní  dôchodkov  pre  bezdetných  ľudí 
a tých, ktorí vychovali jedno a viac detí. 
Kto má nárok na rodičovský dôchodok?
Nárok na bonus majú poberatelia starobné-
ho dôchodku, invalidného dôchodku a výslu-
hového dôchodku  vyplácaného po dovŕšení 
dôchodkového veku, a to v prípade, že dieťa 
takéhoto poberateľa odvádzalo v  roku 2021 
poistné na dôchodkové poistenie.
Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôcho-
dok?
Nárok  na  tento  bonus  vzniká  najskôr  od 
1.  januára  2023  a  netreba  oň  nikde  žiadať. 
O  tom, či dôchodcovi vzniká nárok na  rodi-
čovský  bonus  rozhodne  Sociálna  poisťovňa 
počas  prvého  roka  vyplácania,  teda  počas 
roka  2023.  Do  konca  septembra  2023  zašle 
Sociálna poisťovňa písomné rozhodnutie len 
tým dôchodcom, ktorým vznikol nárok na ro-
dičovský  dôchodok.  Ak  niekomu  nevznikne 
nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023, 
neznamená  to,  že  už  nikdy  dôchodok  ne-
dostane. Sociálna poisťovňa bude opätovne 
prehodnocovať nárok poberateľov každý rok. 
Čo ak si neželám, aby mojim rodičom bol vy-
plácaný tento dôchodok?
Ak si dieťa neželá, aby bol jednému či obom 
biologickým rodičom alebo osvojiteľom priz-
naný rodičovský dôchodok,  je potrebné aby 
vyplnil formulár „Vyhlásenie fyzickej osoby na 
účely nároku na rodičovský dôchodok“. Toto 

tlačivo nájdete na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne  alebo  na  pobočkách  Sociálnej 
poisťovne. Tlačivo je možné zaslať tromi spô-
sobmi:  prostredníctvom  portálu  slovensko.
sk, poslať poštou (v tomto prípade musí byť 
podpis  overený  na matrike  alebo  notárom), 
alebo osobne na pobočke Sociálnej poisťov-
ne, kde si pracovník overí údaje a totožnosť 
klienta.
V prípade, ak si dieťa želá posielať rodičovský 
dôchodok iba jednému z rodičov/osvojiteľov, 
je  taktiež potrebné vypísať  tlačivo „Vyhláse-
nie  fyzickej  osoby  na  účely  nároku  na  rodi-
čovský  dôchodok“.  Toto  tlačivo  je  potrebné 
doručiť do Sociálnej poisťovne najneskôr do 
28. februára 2023. Takéto vyhlásenie je platné 
5 rokov.
Koľko môže rodič maximálne od dieťaťa do-
stávať?
Maximálna  výška  rodičovského  príspevku  je 
1,5%  jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích 
základov platného v kalendárnom roku 2021. 
V roku 2023 je maximálna suma 21,80 €/me-
sačne  pre  jedného  rodiča.  Ak majú  súčasne 
nárok  na  výplatu  viaceré  osoby,  tak  maxi-
málna  výška  rodičovského  dôchodku  je  3% 
jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného 
vymeriavacieho základu dieťaťa, pričom úhrn 
priznaných súm nesmie byť vyšší ako 43,60 € 
mesačne. Každý rok dostane rodič  (dôchod-
ca) písomné vyrozumenie zo Sociálnej pois-
ťovne, v ktorom bude mať napísanú presnú 
sumu  rodičovského  dôchodku,  ktorá  mu 
bude mesačne vyplácaná.
Príklad 1: Dieťa bolo počas celého roka 2021 
evidované  na  úrade  práce  a  poberalo  dáv-
ku  v  nezamestnanosti  –  rodičovi  nevznikne 

v roku 2023 nárok na rodičovský dôchodok, 
nakoľko dávka v nezamestnanosti nepodlie-
ha  odvodom  do  dôchodkového  poistenia. 
Ale v roku 2022 toto dieťa pracovalo celých 
12 mesiacov,  takže Sociálna poisťovňa zašle 
rodičovi (dôchodcovi) rozhodnutie o priznaní 
rodičovského dôchodku a vyčísli aj jeho výš-
ku.
Príklad 2: Matka (dieťa) bola celý rok na rodi-
čovskej dovolenke a bol jej každý mesiac vy-
plácaný rodičovský príspevok. Počas obdobia 
rodičovskej  dovolenky  je  osoba poistencom 
štátu,  takže  každý  mesiac  bolo  za  ňu  od-
vádzané dôchodkové poistenie. V roku 2021 
bolo odvádzané poistenie zo sumy 655,20 € 
a  z  tejto  sumy  bude  určený  aj  rodičovský 
dôchodok.
Kedy bude dôchodok vyplácaný?
V prípade, ak má poberateľ priznaný nárok na 
rodičovský dôchodok, bude mu za rok 2023 
vyplatený  jednorazovo. Od  roku  2024  budú 
tieto  dôchodky  vyplácané  mesačne,  rovna-
kou  formou a  v  rovnakom  termíne ako  sta-
robný/invalidný/výsluhový dôchodok.
Je dôležité spomenúť i to, že táto nová forma 
dôchodku sa nijak nedotkne výšky odvodov 
detí  a  ani  ich  budúcich  dôchodkov.  Výška 
rodičovských  dôchodkov  nebude  podliehať 
valorizácii  tak  ako  ostatné  dôchodky,  avšak 
Sociálna  poisťovňa  bude  každý  rok  posu- 
dzovať nárok na rodičovský dôchodok a jeho 
sumu určovať podľa vymeriavacích základov 
dieťaťa spred 2 rokov.
Pozor! Rodičia, ktorých deti pracujú v štátnej 
službe  (policajti,  hasiči,  vojaci,  atď.)  nema-
jú  nárok  na  tento  dôchodok,  pretože  takíto 
zamestnanci  sú  v  inom  systéme  sociálneho 
zabezpečenia.
 
Zdroj: www.socpoist.sk www.pravneprerodica.sk

Ing. Paula Sedláčková

inventarizácie ku dňu 31. decembru 2022 bez 
pripomienok.
• uz.č.20/2022 - OZ: a) prerokovalo zriadenie 
komisie  na  vybavovanie  sťažností  proti  sa-
mosprávnej  činnosti  orgánov  obce  v  zmysle 
zákona  č.9/2010  Z.z.  o  sťažnostiach  v  znení 
neskorších  predpisov  a  návrh  na  jej  zloženie 
komisie: Ing. Jaroslav Martiš, Marek Šutovský, 
Radovan Poláček, náhradník  Ing. Marek  Jam-
bor; b)  OZ  schválilo  Komisiu  na  vybavovanie 
sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov 
obce v zložení: Ing. Jaroslav Martiš, Marek Šu-
tovský, Radovan Poláček, náhradník  Ing. Ma-
rek Jambor.
• uz.č.21/2022 – OZ a)  prerokovalo  zriadenie 
komisie na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov v zmysle 
ústavného zákona č.357/2004 Z.z. v znení nes-
korších predpisov a návrh na zloženie komisie: 
Ing.  Ján  Križan, Mgr. Marek  Sedláček,  Tomáš 
Masarik; b) OZ  schválilo  Komisiu  na  ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  v  zložení:  Ing.  Ján  Križan,  Mgr. 
Marek Sedláček, Tomáš Masarik. 

Uznesenia z OZ

Zapísala: A. Benková
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• uz.č.22/2022  –  OZ  schválilo  uzatvorenie 
Zmluvy na umiestnenie Z-BOXU so spoločnos-
ťou Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopani-
čiarska  č.3338/82A,  Bratislava  –  Petržalka,  na 
pozemku parcely č.1513/2 v k.ú. obce Beckov 
za cenu 80 eur/rok bez pripomienok.
• uz.č.23/2022 – OZ schválilo kúpu pozemku, 
parcela registra C, parc. č.1513/9 o výmere 203 
m2, druh pozemku orná pôda, za cenu 38 eur/
m2 do vlastníctva Obce Beckov od predávajú-
ceho – spoločnosti MG-Slovakia s.r.o., Hurba-
nova 3130/9, Stará Turá. Obec Beckov uhradí 
všetky poplatky spojené s prevodom vlastníc-
tva.
• uz.č.24/2022  –  OZ  schválilo  Dodatok  č.2 
k  Zmluve  o  prenájme  KDS  –  káblovej  televí-
zie s pripomienkami: • označenie Dodatok č.2  
zmena  štatutárov –  za Obec Beckov –  Ernest 
Benko, za TFM spol. s.r.o. – Filip Olaš • v článku 
4. Práva a povinnosti Nájomcu, bod 8. Zmlu-
vy sa mení nasledovne: „Nájomca sa zaväzuje 
dodržať cenu základného balíka, ktorého prí-
loha  tvorí obsah  tejto zmluvy,  v  sume 7,60 € 
za kalendárny mesiac, pre všetkých účastníkov. 
Účastníkom,  ktorí  poskytujú  Nájomcovi  prie-
stor  na  umiestnenie  technologických  prvkov, 
poskytne  nájomca  zľavnený  účastnícky  po-

platok v sume 1,40 € (1 zosilňovač), 4,00 € (2 
zosilňovače)/kalendárny mesiac.“ • v článku 6. 
Výška  a  splatnosť  nájomného,  bod  1.  Zmlu-
vy  sa  mení  nasledovne:  „Mesačné  nájomné 
predstavuje čiastku 1,05 € bez DPH za každú 
aktívnu prípojku v KDS.“ • v článku Záverečné 
ustanovenia sa doplní v bode 1.: Dodatok č.2 
nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2023.
• uz.č.25/2022 – a) OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o zmene systému zberu separovaného 
odpadu  v  obci  spoločnosťou  Marius  Pede-
rsen; b)  OZ  uložilo  obecnému  úradu  doplniť 
a prepracovať VZN č.6/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi  a drobnými  stavebnými 
odpadmi na území Obce Beckov v zmysle ak-
tuálnych zmien.
• uz.č.26/2022 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hlavnej kontrolórky k Návrhu na zmenu 
rozpočtu  obce  Beckov  č.1  na  rozpočtované 
obdobie 2023.
• uz.č.27/2022 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
na rok 2023 navýšením príjmov rozpočtu z re-
zervného fondu o 8.500 € a zároveň navýšením 
výdajov rozpočtu na nákup pozemku za obec-
ným úradom o 8.500 €.
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Žetónový systém

O separovaní

V roku 2022 sa Beckov vrátil znovu k žetó-
novému systému.  V  inej  podobe  ako  pred 
niekoľkými  rokmi,  ale  jedno  zostalo  rovna-
ké, a to povinnosť označovať smetné nádo-
by,  ktoré majú  byť  vyvezené  žetónom  a  so 
žetónmi  hospodáriť.  Mnohí  to  vnímali  ako 
návrat v čase, mnohí neverili, že prinesie vý-
sledky. Z doteraz dostupných údajov je však 
zrejmé, že v roku 2022, keď bol žetónový sys-
tém zavedený, poklesol vývoz komunálneho 
odpadu z našej obce o 31,5 tony oproti pred-
chádzajúcemu roku. Aj to je dôvod, prečo 
obec zatiaľ nemusí zvýšiť poplatok za komu-
nálny odpad pre občanov a zostáva naďalej 
vo výške 25 € (5 žetónov).  
Napriek  týmto  výsledkom  treba  priznať,  že 
systém nie je dokonalý a desať mesiacov jeho 
používania v praxi poukázalo na mnoho nevy-
riešených problémov. Zvlášť problémy rodín, 
ktorým  zvyšujú  odpad  plienky,  či  už  detské 
alebo aj pre dospelých (inkontinencia). Úľava 
pre držiteľov preukazu ZŤP zahŕňala aj obča-
nov, ktorým ich zhoršený zdravotný stav ne-
vytváral takýto neseparovateľný odpad, kaž- 
doročné  dokladovanie  a  potreba  vyjadrení 
sociálnej komisie boli zbytočnou a zdĺhavou 
byrokraciou. Aj z týchto dôvodov bolo vypra-
cované  a  poslancami  nového  zastupiteľstva 

dňa 9. decembra 2022 schválené nové Všeo-
becne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady, ktoré  je zverejnené na 
web stránke obce a úradnej tabuli v obci. 
Najdôležitejšie zmeny sú:
• Občania, ktorí k 1. januára spoplatňovaného 
obdobia dosiahnu vek 80 rokov, platia ročný 
poplatok za vývoz komunálneho odpadu zní-
žený o 50%, teda 12,50 €.
• Dieťa, ktoré k 1.  januáru spoplatňovaného 
obdobia  nedosiahne  2  roky  veku,  dostane 
12 žetónov (ak sa dieťa narodí napr. v apríli 
a rodičia uhradia poplatok za smeti, dostanú 
hneď  na  dieťa  žetóny  na  každý  mesiac  do 
konca roka, v tomto prípade 9 žetónov).
• Občan, ktorý čestným prehlásením zdokla-
duje  zdravotný  problém  s  inkontinenciou, 
dostane  26  žetónov  (prehlásenie  nie  je  po-
trebné podávať každý  rok,  stačí  raz a  v prí-
pade, ak sa zdravotný stav zmení a zdravotný 
problém s inkontinenciou zanikne).
•  Rušia  sa  úľavy  a  odpustenie  poplatku  pre 
všetkých  držiteľov  ZŤP,  okrem  prípadov 
s problémom inkontinencie.
• Sadzba pre právnické osoby a podnikateľov 
sa zvyšuje zo 60,06 € za 110 l smetnú nádobu 
ročne na 85,00 €, pre 1100 l smetnú nádobu 
z 600,60 € na 745,00 €.

•  Platnosť  žetónov  vydaných  v  roku  2022 
končí 28. februára 2023.
•  Od  16.  januára  si  môžete  vyzdvihnúť  pri 
úhrade poplatku za odpad už nové žetóny na 
rok 2023.
Naďalej  zostáva  zo  zákona  úľava  pre  obča-
nov, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržujú obci, 
je však potrebné predložiť žiadosť. Vzor žia-
dosti  je  tiež zverejnený na web stránke, ako 
príloha nového VZN o odpadoch,  kde  si ho 
môžete  stiahnuť do  svojho počítača a  vypl-
niť. Potom stačí už  len doručiť na OcÚ, a to 
do 15. januára 2023 osobne, poštou, vhode-
ním do obecnej poštovej schránky na úrade 
alebo pri lekárni.
Rodičia žiakov a študentov slovenských škôl, 
ktorí si chcú túto úľavu uplatniť, nemusia do-
kladať potvrdenie o štúdiu. 
Problém  komunálneho  odpadu  je  problé-
mom každého z nás, na každom z nás záleží, 
čo  všetko  skončí  v  smetiaku,  koľko  odpadu 
obec musí  dať  vyviezť,  a  teda  koľko  nás  to 
všetkých bude v konečnom dôsledku aj stáť. 
Preto majme na pamäti nevyhnutnosť sepa-
rovania, ale aj možnosti využívania udržateľ-
ných materiálov a  recyklácie alebo kompos-
tovania na našich záhradách.

LM

Každý z vás to pozná, prinesie si z obchodu 
potraviny v obale, niekedy aj v dvoch. Prine-
sie si oblečenie v peknej jednorazovej taške. 
Kúpi si stavebný materiál zabalený vo veľkom 
plastovom obale. A takto by som mohol po-
kračovať ďalej. Na internetových stránkach sa 
uvádza, že na Slovensku sa vyprodukuje roč-
ne cca 11 miliónov ton odpadov. 1,8 milióna 
ton sú komunálne odpady. Je to odpad, ktorý 
tvorí  každý  z  nás.  Týmto  odpadom  by  sme 
dokázali pokryť 6.300.000 m2 zeme na výšku 
1 m. Na každého občana to predstavuje pri-
emerne 333 kg komunálneho odpadu za rok. 
Tieto čísla  sa, bohužiaľ,  každoročne zvyšujú. 
Kde končí tento komunálny odpad? Väčšinou 
v  kontrolovanej  skládke. Na druhom mieste 
sú to spaľovne odpadu. Kompostovanie a re-
cyklácia sú zastúpené len malým množstvom, 
okolo 8%. Žiadna pekná budúcnosť pre naše 
deti. Toto hovoríme o kontrolovaných sklád-
kach,  ale  sú  aj  takzvané  čierne  skládky,  na 
ktorých odhadom končí niečo okolo 200.000 
ton  odpadu,  a  to  neopisujem  ani  nelegálne 
spaľovanie  odpadov  cca  280.000  ton,  ktoré 
znečisťuje  vo  veľkom  ovzdušie  škodlivými 
spalinami, zároveň si títo ľudia ničia nevedo-
me aj vedome svoje krby a komíny. Množstvo 
odpadov, ale aj  to, ako sa s odpadom ďalej 
bude  nakladať,  vie  ovplyvniť  každý  z  nás. 
Veľké  množstvo  odpadov  vôbec  nemusí 
vzniknúť, stačí, keď sa začneme pýtať: Dá sa 
to ešte využiť? Poslúži  to ešte niekomu iné-
mu?  Skutočne  to  potrebujem? Nemohol  by 
som si kupovať bezobalové produkty? Musím 
ten zabalený tovar dať ešte do jednej igelito-
vej tašky?

Odborníci  na  celom  svete  sa  zhodujú,  že 
najhorším  spôsobom  likvidovania  odpadov 
je  skládkovanie.  Rizikom  sú  veľké množstvá 
rôznorodých  odpadov,  niekedy  aj  nebez-
pečných, ktoré sú na skládkach medzi sebou 
miešané a vznikajú pri tom nekontrolovateľ-
né  reakcie,  ktoré  dlhodobo  ohrozujú  život-
né  prostredie  a  vo  veľkou mierou  ohrozujú 
zdroje  pitnej  vody,  pôdu  a  ovzdušie.  Vyho-
dený  odpad  znamená  nenávratné  zničenie 
niektorých dobre využiteľných  surovín. Prie-
skumy  na  Slovensku  ukázali,  že  až  92%  vy-
produkovaných odpadov v domácnosti, ktoré 
dnes  vyhadzujeme  ako  nepotrebné,  by  sme 
ešte  dokázali  opätovne  použiť,  zrecyklovať, 
prípadne  energeticky  zhodnotiť.  Stačilo  by 
ich  poriadne  vytriediť  a  vyseparovať.  Ak  by 
sme chceli názorne ukázať  jednu priemernú 
120 l nádobu, čo je cca 60 kg komunálneho 

odpadu, ako by sa dala využiť, vyzeralo by to 
asi takto: viď tabuľka.
Triediť  dokáže  každý,  dokážu  to  už  aj malé 
deti  v  materskej  škole.  Ak  to  zvládnu  deti, 
zvládneme to aj my. Za rok 2021 sa nám spo-
ločne podarilo vyseparovať v obci 51,1% re-
cyklovateľného odpadu. Vďaka  tomuto číslu 
sa nemuseli poplatky za odpady v roku 2022 
zvyšovať.  Podarí  sa  nám  to  aj  v  roku  2023, 
aj  pri  zmene  zákona,  ktorý  sa  pripravuje? 
Ja  verím,  že  áno.  Stačí len s chuťou triediť 
a správne používať zberné nádoby: ZELENÁ 
- sklo, ŽLTÁ - plast, MODRÁ - papier, ČIERNA 
- zmesový odpad. Využívať separovanie od-
padov do plastových vriec a podľa vývozného 
kalendára  vykladať  jednotlivé  vyseparované 
komodity pred dom včas v daný deň. 

... pokračovanie na strane 6
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Ľadnička kedysiOtužilci

Upozornenie občanov

Už druhým rokom sa pre nás od jesene nesie 
každé nedeľné predpoludnie v znamení otu-
žovania.  Tento  rok  vnímame  pribúdajúcich 
ľudí, ktorí sa aj touto formou snažia pomôcť 
svojmu zdraviu. Nebol by ten horúci nedeľný 
vývar zaslúžený bez ponorenia sa do ľadovej 
vody.  Inak  tomu nebolo ani v nedeľu 4. de-
cembra 2022 počas 2. ročníka charitatívneho 
Mikulášskeho otužovania, kde počas 3 hodín 
na  Zelenej  vode  otužilci  strávili  dohromady 
616 minút  vo vode a pre OZ Život  s dúhou 
v srdci tak vyzbierali 1.000 €. Sme radi, že aj 
naša skupinka otužilcov z Beckova, Kočoviec 
a Pobedima bola prítomná pri tomto peknom 
podujatí aj tento rok.

Zuzana Hrušovská – Straková

Organizátorom  z klubu  SpartanGroup Nové 
Mesto  nad  Váhom ďakujeme  za  sladké  ob-
čerstvenie  a horúci  punč,  ktorými  sme  sa 
po  našom  osobnom  8-minútovom  výko-
ne v 4-stupňovej  vode zahriali  a dodali telu 
energiu. 
Želáme  viac  takýchto  úspešných  podujatí 
s dobrým úmyslom a veľa nových odvážlivcov 
aj do budúceho roka.

Medzi samozrejmosti 21. storočia patrí chlad-
nička s mrazničkou. Bez nich by bol náš kaž- 
dodenný život komplikovaný, rozhodne v let-
nom období. Kam s jedlom, zásobami potra-
vín?  V  starých  kaštieľoch,  hradoch  aj  rodin-
ných domoch mávali pivnice, komory,  rôzne 
skladové priestory, kde sa teplota pohybova-
la okolo 5°C, ale v moderných domoch či by-
tovkách možnosti na uskladnenie v chlade sú 
minimálne, ak nerátame balkón v zime. Ako si 
poradili s uskladnením potravín naši predko-
via, keď neboli chladničky a mrazničky? Jed-
noducho a zadarmo. Využívali prírodný zdroj 
chladu – ľad. Ťažili ho z vodných plôch – z riek 
a  potokov  –  konkrétne  v  Beckove  z  Váhu. 
Gazda prišiel  s  konským  vozom  k  zamrznu-
tému  Váhu,  narúbal  ľad  a  primerane  veľké 
kusy naložil na voz – ako môžeme vidieť na 
obraze  Ladislava  Medňanského.  Mrzlo,  ľad 
sa  netopil.  Previezol  ho  na  miesto  usklad-
nenia  –  do  obecnej  „ľadničky“,  ktorá  bývala 
pod hradom za bývalým hotelom Kolár. Ľad, 
uložený na slame, zakrytý šúpolím, plevami aj 
čečinou, pod strechou a v tieni, vydržal až do 
mája. Obrysy murovanej prístavby pod hrad-
nou skalou môžete vidieť na priloženej fotke. 
Túto ľadničku, ktorú naposledy využíval mä-
siar  Lacko,  objavili  noví  majitelia  pri  čistení 
pozemku. Naspodku bol  ľad, hore vraj držal 
mäsové  výrobky  a  medzi  skalu  a  prístavbu 
hádzal  kosti  z  bitúnka.  Samozrejme,  po  za-
vedení  elektriny  v  40.  rokoch  a  dostupnosti 
moderných chladničiek éra chladenia v  ľade 
skončila aj v Beckove.   
Na doplnenie textu vyššie: vieme, kedy a kto 
zostrojil  prvú  chladničku?  Odpoveď  možno 

prekvapí. Vynález chladničky, hoci len na pa-
pieri, patrí Američanovi Oliverovi Evansovi, 
ktorý ju v roku 1805 navrhol, ale nezostro-
jil. Prvú skutočnú chladničku zostrojil v roku 
1834 Jacob Perkins v Anglicku, ktorý pre chla-
diace zariadenie využil éter. Pokusy pokračo-
vali ďalej, až v roku 1911 začali vyrábať prvé 
elektrické  kompresorové  chladničky  v  ame-
rickej  firme  General  Electric,  ale  boli  veľmi 
drahé  a  hlučné.  Vývoj  pokračoval  cez  švéd-
sky  vynález  chladničiek –  Elektrolux –  až po 
dnešné moderné, takmer nehlučné, elektrické 
a maximálne úsporné chladničky a mrazničky 
rôznych výrobcov, ktoré sú v každej domác-
nosti. Na Slovensku sa rozšírili do domácností 
až po 2. svetovej vojne, keď v roku 1949 vzni-
kol  v  Zlatých Moravciach  podnik  Calex,  kde 
vyrábali chladničky a mrazničky pre celú ČSSR 
a export do Afriky, Ázie a na Kubu... 

Foto: Ladislav Mednyánszky, Ľadolom (Jégtörö). 
Olej na plátne, 70,5x100 cm. Zdroj: Virág Ju-
dit Galéria • Ľadovňa mäsiara Štefana Lacka, 
25.8.2009. Zdroj: WIKIPÉDIA, Pavol Hladký, Du-
šan Šimko

Mgr. Dana Badžgoňová

Vážení  občania  obce  Beckov,  vzhľadom  na 
to,  že máme  zimné  obdobie  a  so  zimou  je 
spojené  aj  sneženie. V mene komisie život-
ného prostredia a komisie verejného pori-
adku, obchodu a služieb vás chcem poprosiť 
o odstránenie prekážok z verejných pries-
transtiev – ciest a chodníkov.  Samozrejme, 
mi nedá vás neupozorniť na parkovanie áut 
na  cestách  a  chodníkoch,  je  potrebné,  aby 
ste  ich  v  čo možno  najväčšej možnej miere 
parkovali vo vlastných dvoroch a pozemkoch 
z dôvodu odhŕňania snehu z cestných komu-
nikácií. V neposlednej rade upozorňujem ma-
jiteľov  miestnych  pohostinstiev  a  podnikov, 
aby  dodržiavali  otváracie  a  zatváracie  doby 

svojich prevádzok. Dávam vám na  vedomie, 
že v našej obci Beckov (tak ako aj v iných ob-
ciach a mestách) je zákaz používať pyrotech-
niku podľa zákona 220/2018 Z.  z. Pyrotech-
niku  možno  používať  len  od  31.  decembra 
príslušného kalendárneho roka do 1. januára 
nasledujúceho  kalendárneho  roka.  Ďakujem 
za pochopenie.
V mene  komisie  životného prostredia  a  ko-
misie verejného poriadku, obchodu a služieb 
vám prajem nech čaro Vianoc spríjemní chvíle 
pohody v kruhu vašej rodiny. Nech nastáva-
júci  rok  prinesie  vám  veľa  zdravia,  šťastia  a 
splnenie aj tých najtajnejších želaní. 
Ing. Marek Jambor, predseda komisie životné-
ho prostredia a komisia verejného poriadku, ob-
chodu a služieb

Nedajte sa pomýliť tým, že vidíte vhadzovať 
vrecia  s plastom a zároveň vrecia  s  tetrapa-
kom  do  jedného  vozidla  –  je  to  len  k  vôli 
nákladom na  prepravu.  Tieto  odpady  sa  po 
privezení do zbernej spoločnosti dotrieďujú. 
Na záver by som len rád poďakoval občanom 
za  snahu priložiť  ruku k  separovaniu v  roku 
2022 a popriať nám všetkým, aby tých, čo to 
baví, v roku 2023 pribudlo ešte viac.

O separovaní

Oznam

... dokončenie zo strany 2

Bc. Rastislav Šrámka

Zberný dvor obecnej prevádzky bude 
otvorený vo štvrtok 29. decembra 
2022 od 7.00 do 12.00 hod.
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O kresťanskej nádeji 

Obnova oltára
Farnosť  Beckov  sa  už  niekoľko  rokov  snaží 
o  reštaurovanie  hlavného  oltára  v  Rímsko-
katolíckom  kostole  sv.  Štefana  Kráľa.  Tento 
rok sa podarilo obnoviť dva oltárne obrazy, 
a to vďaka finančnej podpore Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, a samozrejme, 
aj vďaka reštaurátorovi Mgr. art. Róbertovi 
Mercellovi. Ministerstvo poskytlo dotáciu vo 
výške  15  tis.  €  z  dotačného programu  „Ob-
novme si  svoj dom“,  za  čo  sú vďační nielen 
farníci, ale aj celá kultúrna obec.

Marika Jurčacková

Milí priatelia, aj vy ste si povedali, že tieto 
Vianoce budú iné? Po zložitom období, ktoré 
sme prežili v minulých dvoch rokoch, túži-
me po „našich“ Vianociach. V tejto snahe je 
skrytá túžba vrátiť sa k normálnemu životu 
a v túžbe je zasa nádej. V nádeji niečo oča-
kávame a po niečom túžime. Chceme mať 
nádej. Apoštol  Pavel  o  nádeji  napísal  (R15, 
4):  „Lebo  čokoľvek  bolo  napísané  nám  na 
poučenie;  bolo  napísané,  aby  sme  skrze  tr-
pezlivosť  a  skrze  útechu  Písem mali  nádej.“ 
Grécke slovo pre NÁDEJ je ELPIS a znamená 
OČAKÁVANIE DOBREJ BUDÚCNOSTI, KTOREJ 
ZÁRUKOU JE SÁM PÁN BOH. 
V tomto vianočnom čase majme na pamäti, že 
je to kresťanská nádej, ktorá nikdy nesklame. 
Jej garantom totiž nie je človek, ale sám Pán 
Boh. On  nám pripravil  radostnú  budúcnosť, 
ktorá prevyšuje minulosť aj prítomnosť. Pred 
vyše dvetisíc rokmi SA STELESNENÍM NÁDEJE 
(izraelského  ľudu  v  tom  čase)  STAL narode-
ný Spasiteľ, Mesiáš a Pán JEŽIŠ KRISTUS. On 
je  aj dnes  stelesnením nádeje pre nás, naše 
deti,  mládež  i  dospelých,  aby  sme  sa  mali 
o  koho  oprieť.  On  je  pre  nás  nádejou  pre 
budúci život, aby sme skrze Neho mali jasnú 
budúcnosť.
Nádej spojená s touto vierou je radosťou a je 
životnou vitalitou. Táto nádej vzpriamuje, za-
tiaľ čo beznádej skľučuje, zväzuje a ochromu-
je. Dante vo svojej Božskej komédii povedal: 
„Vzdaj sa všetkej nádeje! Žiť bez nádeje zna-
mená  peklo.  Bez  nej  je  život  neznesiteľný“. 
Mnohí sa nádeje vzdali. Prestali dúfať a pre-
padli problémom. Depresii, sebaľútosti, poci-
tu opustenosti, strachu a pod. Toto sú prejavy 
rezignácie na nádej. Keď sa pozeráme okolo 
seba, vidíme, že sklamaných a beznádejných 
ľudí,  ktorí  zatrpkli,  lebo  všetku  svoju  nádej 
vkladali  do  vlastných  schopností,  do  svojich 
predstáv a túžob, alebo do ľudí či do majet-
ku,  je veľmi veľa. Podobne napr.  v minulom 
storočí  ľudia  vkladali  príliš  veľa  nádejí  do 
možnosti človeka vytvoriť novú, lepšiu a ľud-
skejšiu budúcnosť. Dnes je táto nádej rozbitá.    
Dúfanie  a  nádej  zložená  v  Bohu  nám,  na-
priek  nepriaznivým  okolnostiam,  dáva  silu 
žiť v plnej odovzdanosti a vnútornej radosti. 
Duch Svätý nás povzbudzuje, aby sme ná-
dej nevkladali do tohto sveta, do človeka 

a povrchných hodnôt, ale v Boha, ktorý nás 
tak zázračne utvoril a má pre nás radost-
nú budúcnosť.  Práve  preto  je  dôležité  ne-
chať nanovo VSTÚPIŤ DO NÁŠHO VEDOMIA 
KRESŤANSKÚ NÁDEJ skrze trpezlivosť a skrze 
útechu  Písma  Svätého.  V  nej  nám  Pán  Boh 
pomáha  prijímať  utrpenie,  bolesť,  žiaľ,  ne-
úspech  i  akúkoľvek  zložitú  situáciu.  V danej 
situácii  nemôžeme  zostať  pri  lacnom  opti-
mizme  pozitivistov,  ktorý  nás  presviedčajú 
o tom, že nejako len bude, že sa všetko musí 
nejako  urovnať  a  musí  sa  predsa  vrátiť  do 
normálu  alebo  negativistov,  že  všetko  dob-
ré sme tu už mali a nič dobré nás už nečaká. 
Naše predstavy o tom, ako majú byť naše ná-
deje splnené, nás môžu držať v nebezpečen-
stve, že ich zameníme za úbohé priania. 
Nádej, ktorú máme v Bohu, ďaleko presahuje 
možnosti našej ľudskej predstavivosti. Je pre-
to veľmi potrebné, v akomkoľvek súžení, trá-
pení, nešťastí a skúške života vzdať sa akých-
koľvek  snáh  o  vytvorenie  presnej  predstavy 
o tom, v čo máme dúfať. Príkladom je otec, 
ktorý dennodenne očakáva a dúfa, že dosta-
ne list od svojho strateného a nekomunikuj-
úceho syna. Otec však môže byť veľmi skla-
maný  kvôli  tejto  utkvelej  predstave.  Alebo 
chorý človek dúfajúci, že vyzdravie za presne 
určenú dobu. Po čase, keď sa tak nedeje, pre-
padá hlbokej depresii a zúfalstvu. To sa deje 
aj chlapcovi, ktorý márne dúfa, že otec, ktorý 
odišiel, mu ešte niekedy pomôže a prijme ho. 
Chlapec je dnes kvôli beznádeji vo väzbe pre 
rôzne malé, ale predsa delikty. Nádej nezna-
mená  kŕčovito  sa  pridŕžať  niečoho  konkrét-
neho. Nádej znamená prekročenie vlastných 
predstáv o čase uzdravenia. V nádeji, ktorá je 
od Pána, dokážeme prekročiť prah vlastných 
možností. 
Je  v  tvojom  živote  stratená  nádej?  Aj  ty  sa 
kŕčovito držíš nejakých vlastných snáh a svo-
jich utkvelých predstáv? Myslím, že nastal čas 
vložiť všetku svoju beznádej, zúfalstvo a ne-
pokoj do kresťanskej nádeje v Bohu. V situácii 
neistoty a strachu obráť sa - každý, kto čítaš 
tieto slová - k Bohu, chváľ Ho a vlož v Ňom 
svoju nádej tak, ako je napísané, že „skutočná 
a osamelá  vdova  zložila  svoju nádej  v Boha 
a dňom i nocou zotrváva v modlitbách a pros-
bách...“ (1 Tim 5, 5). Toto platí aj pre vdovcov 
i pre všetkých  ľudí, mladých  i  starých – zlož 
svoju nádej v Bohu. Aj teraz, keď dočítaš tie-
to riadky, modli sa, povedz Pánu Bohu to, čo 

Monika Cipciarová, evanjelická farárka 
(s použitím duchovnej literatúry)

práve  cítiš  a  čo  žiješ,  vyznaj Mu  svoj  hriech 
a očakávaj v nádeji Božie riešenie.
Priatelia,  majte  „iné  Vianoce“  –  nech  je  ich 
inakosť  v  tom,  že  ich  prežijete  s  Bohom  v 
kresťanskej  nádeji  a  v  trpezlivosti  skrze  Pís-
mo Sväté, veď milujúci Pán prichádza k nám 
a dotýka sa nás zvláštnym, jedinečným, osob-
ným spôsobom v narodenom dieťati Ježišovi, 
ktorý raz vezme na seba náš hriech, obetuje 
sa za nás, aby nás zmieril s Otcom nebeským 
a priniesol nám víťazstvo večného života. 
„Boh nádeje nech vás naplní všetkou rados-
ťou  a  pokojom  vo  viere,  aby  ste  sa mocou 
Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji“ R15,13.
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Sme okresní šampióni v učení cudzích slovíčok

Vianoce spojili našich žiakov s celou Európou

Naša škola sa od októbra zapojila do 4. roč-
níka  inovatívnej  súťaže pre  školy –  jazykový 
Wocabee  šampionát.  Súťaž  prebiehala  pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Súťažilo sa online v aplikácii na 
učenie slovíčok s názvom Wocabee. Žiaci sa 
v  aplikácii  učia  novú  slovnú  zásobu  vrátane 
výslovnosti  moderným  a  veľmi  efektívnym 
spôsobom. V  súťaži  sa hodnotila usilovnosť 
žiakov  v  učení  cudzích  jazykov, meraná  po-
čtom bodov získaných za precvičovanie sloví-
čok. Po zaradení do súťaže sme dostali šancu 
získať  zaujímavé  ceny  a  finančnú  sumu  na 
modernizáciu  vyučovania.  Žiaci  boli  dosta-
točne  motivovaní  a  vyvinuli  skutočne  úsilie 
hodné šampiónov!
Začiatkom novembra nás potešila skvelá sprá-

va – žiaci 6.  triedy získali 1. miesto v okres-
nom kole tejto súťaže – Jazykový šampionát 
Wocabee 2022. Víťazstvom v okresnom kole 
dostala  trieda diplom a každý  žiak darček – 
online jazykový kurz pre samoukov v aplikácii 
Langbee. Pre vyučujúcich bola doručená uži-
točná  publikácia  o  zodpovednom  využívaní 
technológií  Spojení  navždy  –  ako  nestratiť 
deti v digitálnej dobe od spoločnosti ESET.
Tou najlepšou výhrou je však zlepšenie jazy-
kových vedomostí našich žiakov a ich motivá-
cia k učeniu cudzích jazykov, ktoré sú v dneš-
nej dobe mimoriadne dôležité. Sme radi, že aj 
v našej škole učíme jazyky inovatívnym spô-
sobom, ktorý prináša žiakom radosť z učenia 
a skutočné výsledky.

Ing. Darina Jarábková

Ing. Darina Jarábková

V rámci Európskej komisie pôsobí ESEP (Eu-
ropean  School  Education  Platform)  –  Vzde-
lávacia  platforma  škôl  v  Európe,  ktorá  za-
strešuje aj partnerstvo pracovníkov a  žiakov 
európskych škôl – eTwinning. Základná škola 
s materskou školu Jozefa Miloslava Hurbana 
v Beckove v uplynulom období už pracovala 
na niekoľkých projektoch s partnerskými ško-
lami zo zahraničia. V týchto týždňoch, v ob-
dobí blížiacich sa Vianoc, je táto téma pre deti 
veľmi blízka. Radi pracujú na aktivitách spo-
jených  s  týmto  kúzelným,  radostným obdo-
bím, nielen kvôli prázdninám a darčekom pod 
stromčekom.  Spomínané  aktivity  sa  týkajú 
prípravy pozdravov, dekorácií a drobných po-
zorností, ktoré dokážu vyrobiť šikovné detské 
ručičky. Tieto výrobky poslúžia ako vianočné 
darčeky  a  pozdravy  k  novému  roku  pre  ich 
eTwin-kamarátov zo zahraničia. V tomto roku 
sme nadviazali partnerstvo a vytvorili skupiny 
prostredníctvom  online  meetingov  s  učiteľ-
mi rôznych krajín. Pracujeme v troch rôznych 
projektoch:
1.  Christmas  Postcrossing  •  2.  Waiting  for 
Christmas  2022  -  partnerské  školy:  Grécko, 
Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Tu-
recko  •  3.  Creating, writing  and  exchanging 
Christmas and New Year´s Cards - partnerské 
školy:  Grécko,  Nemecko,  Poľsko,  Slovensko, 
Taliansko, Turecko, Francúzsko.
Nadišiel  deň  „D“  -  13.  decembra,  na  Luciu, 
keď  sa  našim  žiakom  rozžiarili  očká  a  ústa 
otvárali  od  údivu  –  dostali  prvú  zahranič-

nú  vianočnú  poštu  –  obálka  docestovala  až 
z Cypru! Vianočné prianie bolo napísané v ich 
rodnom jazyku aj písme! Ešteže sme si v  ja-
zykových výzvach k Európskemu dňu jazykov 
spracovali  podklady  z  príručky  o  48  európ-
skych  jazykov,  teda  ich  zvláštnosti, písmo aj 
abecedu.  A  cyperčina  (cyperská  gréčtina)  je 
tam  tiež. V nasledujúcich dňoch prichádzala 
ďalšia vianočná pošta zo zahraničia.
Nuž,  projektové  úlohy  naši  žiaci  v  určenom 
termíne splnili a obálky s vianočnými zásiel-
kami do 15  zahraničných  škôl odoslali. Mali 
z  toho  radosť,  prinajmenej  takú,  ako  keď 
sami dostali prvú zahraničnú vianočnú poštu. 
Keď sa deti obdarúvajú navzájom a pôsobia 
si radosť, ktorá nepozná hranice, je to úžasný 
počin aj v očiach nás dospelých. 

V prvý deň posledného mesiaca v roku sme sa 
so žiakmi druhého stupňa vydali za históriou, 
ktorá položila základy našej jazykovej kultúry. 
Na prvej zastávke sme navštívili Pamätnú izbu 
Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, kde sa 
žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých informá-
cií o živote, diele a osobnosti kodifikátora na-
šej spisovnej slovenčiny. Pokračovali sme do 
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, kde nás pani 
sprievodkyňa  svojím  zaujímavým  výkladom 
preniesla  o  niekoľko  storočí  späť.  Expozícia 
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko je druhou 
stálou expozíciou múzea počas jeho 50-roč-
nej  existencie.  Jej  súčasťou  je  aj  Pamätná 
izba na prízemí,  kde Ľ.  Štúr  strávil posledné 
tri  týždne  svojho  života.  Výstavnými  prvka-
mi  sa  snaží  priblížiť  atmosféru  a  prostredie, 
v  ktorom sa pohyboval Štúr a  jeho  súčasní-
ci. Predstavuje odevy, v akých chodili ľudia v 
mestách po ulici, zvuky ulice, formy cestova-
nia od dostavníkov až po železnicu, spôsoby 
komunikácie,  približuje  školu  19.  storočia  a 
zariadenie  meštianskych  domov  v  Modre  v 
polovici  19.  storočia.  Novinkou  v  múzeu  je 
použitie moderných interaktívnych technoló-
gií, ktoré Ľudovíta Štúra prepájajú so súčas-
nosťou. Z múzea sme sa presunuli na miestny 
cintorín, a odtiaľ sme exkurziu ukončili „v slo-
venskom Ríme“, v Trnave. Poslednou zastáv-
kou bola návšteva jedného z nákupných cen-
tier,  kde  si  deti  pomaškrtili  na  všakovakých 
dobrotách  a  nakúpili  milé  prekvapenia  pre 
svojich blízkych. Spokojní a plní zážitkov sme 
sa šťastlivo vrátili domov.

PhDr. Janka Zbojová
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ZIMA
Zima už prichádza, 
prvá vločka vychádza. 

Teplé kakao ma zohrieva, 
vianočnú náladu privieva. 
O pár dní sú Vianoce, 

počujem už silný zvonec. 
Darčeky si rozbalím, 
keď prskavku zapálim.

 Rebeka Jamborová, 5. ročník
VIANOCE

Mikuláš už prichádza 
zlá nálada odchádza. 

Prvý sneh už na zem padá  
každá rodina sánky hľadá. 
Ježiško už prichádza  
a darčeky nám donáša. 
Náš tajný sen sa splní 

a všetko sa na Vianoce premení.
 Lívia Prokopenská a Tomáš Horečný, 6. ročník
 
Vianočné zamyslenie
Čo  sa Vám vybaví pod  slovom Vianoce? Čo 
pre  Vás  znamenajú?  VIANOCE...  tak  krásne 
slovo,  a  často  tak podceňované. Atmosféru, 
ktorú pri nich prežívame, nevieme opísať ani 
tými najkrajšími slovami. Vôňa medovníčkov 
a  čerstvého  vyprážaného  kapra  rozvoniava 
už po celej kuchyni. A tá lahodná kapustnica 
nám na chuti zostane po zvyšok roka. Koledy 
znejú po celej krajine, ten pocit dojedeného 
adventného  kalendára  je  úžasný.  No  nie  je 
to iba o tom. Väčšina z nás si myslí, že tieto 
sviatky sú iba o darčekoch, ale v skutočnosti 

by sme si mali užívať chvíle strávené s našou 
rodinou.  Predsa  len  nikdy  nevieme,  kedy  to 
môže  byť  naposledy.  Tie  nádherné  chvíle 
strávené s nimi nám nik nenahradí. To je po-
slanie Vianoc.

 Nanetta Ondrášiková, 7. ročník
 
Zázrak Vianoc 
Bola  raz  jedna  rodina,  ktorá  si  nežila  veľmi 
šťastne.  Ich príbytok bol  v malom domčeku 
za  lesom. Žila  tam mama Ema  s deťmi Ma-
rekom a Jankou. Otec im zomrel a ich mama 
bola veľmi chorá. Deti sa museli starať o všet-
ko.  Raz,  keď  išli  rúbať  drevo,  stretli  starého 
vyčerpaného  pána.  Pán  sa  ich  pýtal,  či  mu 
dajú najesť. Deti boli dobré a dali mu posled-
ný krajec chleba, čo mali. Prišli domov, kde na 
nich  čakalo prekvapenie. Celý dom bol  vyz-
dobený vianočnými ozdobami,  stôl bol plný 
kadejakých dobrôt. Keď prišli ku kuchyni, stá-
la tam ich mama a piekla medovníčky. Od ra-
dosti ju objali, a keď začali jesť, niekto im za-
klopal na dvere. Deti išli otvoriť a vo dverách 
stál otec. Objali ho a od radosti sa rozplakali. 
Ako tak otvárali darčeky, našli tam dve biele 
holubice. Hneď si spomenuli na starého pána. 
Rozbehli  sa  k  lesu  a  uvideli  ho. Navrhli mu, 
nech sa pôjde navečerať k ním. Po večeri deti 
obdarili  starčeka  jednou  holubicu.  Povedali 
mu  „Povedzte  vášmu  kamarátovi  Ježiškovi, 
že  ďakujeme.“  Starec  sa  usmial,  poďakoval 
a odišiel.  Marko Szijarto, 7. ročník

 
24.

24. decembra si stromček postavím 
aj darčeky rozbalím. 

Na Štedrý deň budeme všetci spolu 
sadneme si aj k jednému sviatočnému stolu.

 Melisa Maňová 6. ročník
Sánková miestnosť
V jeden snežný deň sa po ceste zo školy stret-
li dvaja kamaráti Niko a Rebeka. Dohadovali 
sa, kde budú tráviť vianočne prázdniny. Roz-
mýšľali počas celej noci. Keď zaspali, zobudil 
ich hrubý tajomný hlas. Pomôžte nám, vieme, 
že chcete ísť na prázdniny. Rebeka sa zľakla, 
že  ju Niko  straší. Niko  si  zasa myslel,  že  ho 
straší  Rebeka.  Niko,  nestraš  ma,  povedala 
Rebeka. Ja sa bojím. To som ja nebol. Pove-
dal Niko. Aj  ja  som ten hlas počul. Na ďalší 
deň išli Niko a Rebeka do školy. Cez prestáv-
ku  k nim prišiel Mikuláš a priniesol sladkosti. 
Keď  sa  pozrel  do  vreca,  balíčky  tam neboli. 
Všetci spolužiaci boli smutní. Preto sa neroz-
luční  kamaráti  rozhodli,  že  zistia,  čo  sa  asi 
mohlo stať, kam sa darčeky podeli. Zazvoni-
lo  na prestávku.  Po nej  nasledovala  telesná. 
Niko a Rebeka sa vyhovorili, že nemajú úbor. 
Keďže nikto nebol na chodbe, vybrali sa  ich 
hľadať po celej škole. V triede počuli šušťanie 
obalov z cukríkov a čokolád. Ako sa  tak za-
krádali za zvukom, veľmi sa preľakli, pretože 
pred  očami  uvideli  elfov.  Keď  jeden  z  elfov 
začal  hovoriť,  jeho  hlas  sa  im  zdal  povedo-
mý. Spomenuli si, že taký hlas počuli v noci. 
„To... To... si bol ...ty?“ zakoktala sa Rebeka. El-
fovia sa pozreli na seba a hlasno sa zasmiali: 
„Ha, Ha, Ha“.  „To bol náš  tretí  brat“.  „A  kde 

PhDr. Janka Zbojová

Už prvý predseda Matice slovenskej rímsko-
katolícky biskup Štefan Moyses vyslovil zná-
mu vetu „Na mládeži stojí svet.“ Práve mládež 
je  tou budúcou hybnou silou nášho národa. 
Jej je potrebné odovzdávať svoje vedomosti 
a uchovať v nej spomienku a úctu k osobnos-
tiam, ktoré formovali náš národ, kultúru. Krú-
žok Mladý poet som založila pre všetky deti, 
ktoré si budujú vzťah ku knihám, čítaniu, ale 
i tvorivému písaniu. Pri stretnutiach v školskej 
knižnici  sa  spoločne  usilujeme  o  zvyšova-
nie  čitateľskej gramotnosti,  teda  k  lepšiemu 
pochopeniu  literárneho  textu,  podnecova-
niu kritického myslenia, čím si žiaci vytvárajú 
vlastný  názor,  formujú  úsudok  na  rôzne  as-
pekty spoločenského života. Taktiež sa s deť-
mi pripravujeme na rôzne literárne súťaže, či 
už v ústnom prednese alebo v písaní. Niek-
toré  deti  si  na  krúžok  prídu  prečítať  zopár 
riadkov knižky, porozprávať sa, no  tento rok 
sa k nám pridali aj tí žiaci, ktorí dopĺňajú bá-
seň či príbeh o pekný obrázok, ilustráciu. 
Knihy  sú  bránou do  čarovného  sveta  fantá-
zie,  práve  táto  veta  sa  stala mojím hlavným 
mottom a poslaním krúžku. Našou spoločnou 
snahou je obohatiť a spríjemniť všetkým čita-
teľom Beckovských novín každodenné chvíle, 
odpútať myseľ od reality všedných dní milou 
básničkou,  rozprávkou,  piesňou  alebo  úva-
hou...

býva?“  spýtal  sa Niko.  „My bývame v Grón-
sku a pomáhame  Ježiškovi  s balením a  roz-
dávaním vianočných darčekov.“ „Môžeme ísť 
s  vami?“  Spýtala  sa  Rebeka.  „Noo,  asi...  asi 
neviem,“ povedal elf. O niekoľko sekúnd tles-
kol a obidvaja sa ocitli v Grónsku. „Wow, kde 
to sme?“ Zrazu dvaja snehuliaci, ktorí stáli pri 
snežnej bráne, ožili. „Vitajte v našom svete, “ 
povedal prvý snehuliak a otvoril bránu. Rebe-
ka zacítila krásnu vôňu z kuchyne. Nasledova-
la ju. V kuchyni varila pani Lízanková. „Ahojte, 
milé deti! Vitajte v našom svete. Všetky deti 
majú  predsa  rady  lízanky!“  „Aha,  Rebeka,“ 
povedal Niko. „Darčeky.“ „Zase tak rýchlo nie. 
Tento  rok  je môj  ocko  chorý  a  nestihli  sme 
ich dobaliť. A zajtra sú Vianoce, takže sa vás 
opýtam,  pomôžete  mi  zajtra  doniesť  všet-
kým deťom vytúžené prekvapenia?“ Rebeka 
s Nikom  si  vymenili  nervózne pohľady.  „Tak 
áno, či nie?“ Opýtala sa Karin. „Samozrejme!“ 
Vykríkli  obaja  nahlas.  Tesne  pred  polnocou 
dobalili  ten  posledný.  „Ako  ich  zanesieme?“ 
opýtal  sa Niko.  „Musíme  si  požičať  sane  so 
sobmi.  Tie  sú  vedľa  v  sánkovej  miestnosti,“ 
povedala Karin. Deti chvíľu kráčali a pred nimi 
sa objavila veľká tabuľa s nápisom: SÁNKOVÁ 
MIESŤNOSŤ. VSTUP LEN S ČIPOM 325. „Máte 
čip 325, Karin?“ Opýtala sa Rebeka. „Áno, tu.“ 
Karin  niečo  vytiahla  z  bundy.  „A  mám  to.“ 
PÍÍÍÍP. A  išlo  sa. Deti  s  Karin  rozniesli  všetky 
balíčky až po posledný dom. Keď sa unavení, 
ale  spokojní  vrátili  domov,  blížil  sa  okamih, 
na ktorý všetci  tak túžobne čakáme... Štedrý 
večer. A ako rozprávka pokračovala, už vedia 
všetci.  Kolektív žiakov šiesteho ročníka

 
Izabelkin Mikuláš
Sneží, sneží, sneží 
a Mikuláš už beží. 

Brodí sa cez sneh, veru veľmi 
ponáhľa sa za všetkými deťmi. 
Na saniach už sedí v pohode, 

aj keď už mesiac svieti na oblohe. 
Izabelka má už topánočky v predsienke 

čaká na Mikuláša v postieľke. 
Pomaly ju sleduje 
a darček jej zlepuje, 
dá jej viac sladkostí, 
lebo dobrá je od kosti. 
Ráno, keď sa zobudí, 
krásny sen sa jej naplní 
nečakala od čerta uhlíky, 
ale od Mikuláša cukríky.

 Lucia Križanová, 6. ročník
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Mená všetkých jubilantov uverejňujem v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, zákon č.18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov (jubilant ako dotknutá osoba dal súhlas so zverejnením svojho veku, 
mena a priezviska).

POĎAKOVANIE

BLAHOŽELANIE

Kalendár výročí
SEPTEMBER
• 14.9.1957 sa narodil Marián Strieženec, ar-
chitekt, dizajnér – 65. výročie;
• 25.09.1982 zomrel Peter Rehák (27.06.1907 
Beckov), učiteľ beckovskej školy, Beckovčan – 
40. výročie; 
OKTÓBER 
• 9.10.1942 zomrel Eugen Bálent, právnik, ve-
rejný činiteľ. Narodil sa 11.3.1882 v Beckove, 
zomrel v Bratislave, pochovaný je v Beckove 
– 80. výročie;
NOVEMBER
•  7.11.1882  sa  narodil  Karol Treský,  učiteľ, 
školský inšpektor, osvetový pracovník. Naro-
dil sa v Modre, pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom, kde zomrel 27.6.1945 – 140. výročie; 
•  14.11.1962  zomrel  Jozef Branecký,  kňaz, 
pedagóg, historik a  spisovateľ  (Ferko a  Jan-
ka).  Narodil  sa  31.3.1882  v  Skalici,  pôsobil 
v Trenčíne, zomrel v Pezinku – 60. výročie;
DECEMBER
• 6.12.1952 sa narodil Jaroslav Muríň,  vojak 
z  povolania,  generál.  Narodil  sa  v  Trutnove, 
pôsobil v Trenčíne, zomrel 3.9.2010 v Becko-
ve – 70. výročie;
•  7.12.1437  zomrel  uhorský kráľ Žigmund 
Luxemburský v Znojme – 585. výročie; 
•  13.12.1422  napísal  v  Skalici  Stiborius de 
Bettsko,  Beckovčan,  syn  vojvodu  Stibora  zo 
Stiboríc, najstaršiu dochovanú listinu v slova-
kizovanej češtine (ide o dlžobný úpis na 600 
zlatých) – 600. výročie;
• 1347 sa narodil Stibor zo Stiboríc, rytier Ľu-
dovíta Veľkého a Žigmunda Luxemburského, 
diplomat,  sedmohradský  vojvoda,  majiteľ 
Beckovského hradu a panstva – 675. výročie 
predpokladaného narodenia; 
• 1392 – Beckov získal mestské práva – 630. 
výročie;
• Október 1652 – príchod ev.  farára Štefana 
Pilárika do Beckova, pôsobil tu do roku 1663 
– 370. výročie;
Z obecnej kroniky: 
• 1952 – v Beckove bolo v lete založené Jed-
notné  roľnícke  družstvo  ako  prvé  v  okrese 

MnV (140 členov) - 70 výročie;
•  1962–1963  bola  krutá zima, mrazy pod 
mínus 20 stupňov, napadlo pol metra sne-
hu, problém so zásobovaním palivom, vysoká 
zver zišla na polia pod Skalicami a na Trbocké 
– hynuli hladom.  DB

Čas mladosť odniesol, ale nie srdce, 
všetci dnes na Teba myslíme vrúcne. 
Chceme Ti popriať radosť a šťastie do ďalších 
rokov, 
chceme Ti popriať zdravie a radosť 
a čas, ten nech ide iba pomalým krokom.
Deväťdesiatka je krásne životné jubileum. 
Dňa 7. decembra 2022 sa ho dožil aj Jozef 
Gestinger.
Narodil sa v obci Hrádok, prežil  tu mladosť, 
ako aj druhú svetovú vojnu. Vyučil sa za stolá-
ra a v roku 1952 nastúpil na vojenskú základ-
nú službu do mesta Vansdorf.
Do obce Beckov sa presťahoval v roku 1955, 
kedy vstúpil do manželstva s jeho dnes už ne-
bohou manželkou Máriou, s ktorou prežil 63 
spoločných  rokov  života.  Počas  manželstva 
sa im narodili synovia Jozef, Ľuboš a Marián. 
Počas mladosti hrával v obci Hrádok v miest- 
nej  dychovej  kapele  na  baskrídlovku  a  po 
presťahovaní do Beckova hral  aj  v beckovs-
kej dychovej kapele. Pracoval postupne v zá-
hradníctve  v  obci  Záblatie,  v  Novom Meste 
nad  Váhom  v  podniku  Drevina,  v  Beckove 
v podniku Centrokop a neskôr až do svojho 
odchodu  do  dôchodku  pracoval  v  pridru-
ženej  výrobe  v  JRD Beckov.  Po odchode do 
dôchodku  chodil  ešte  brigádnicky  pracovať 
do miestneho poľnohospodárskeho družstva 
skoro do svojej osemdesiatky s – ako on ho-
vorieval – „chalanmi“ Jozefom Vaculíkom, An-
tonom Uherčíkom a neskôr aj so Stanislavom 
Tupým  a  Jozefom  Ševčíkom  (dnes  už  všetci 
nebohí).
V  súčasnej  dobe  býva  spoločne  so  synom 
Mariánom, nevestou Jankou a vnučkami Ro-
mankou a Paťkou. Veľká vďaka patrí jeho ne-
veste  Janke, ktorej vďačí  za  to,  že sa mohol 
tohto jubilea dožiť, nakoľko v roku 2016 stála 
prvá pri záchrane  jeho života a dodnes sa o 
neho s láskou a trpezlivosťou stará. To je len 
pár viet o Jozefovi Gestingerovi z  jeho dlhej 
knihy života.
Ku krásnemu jubileu mu prajú všetko  len to 
najlepšie,  veľa  zdravia  a  šťastia  syn  Marián 
s manželkou  Jankou,  syn  Jozef  s manželkou 
Jelkou,  syn  Ľuboš,  vnúčatá  Romanka,  Pať-
ka,  Ľuboš,  Patrik  s manželkou  Lenkou,  Jelka 
s priateľom Radom, pravnúčatá Branko a Da-
vidko, ako aj celá ostatná rodina.

Počas vojenskej služby, 1953 • Doma, 2022

Marián Gestinger

Narodili sa:
Rudy Lupták, Miroslav Miko
Jubilanti:
• 50 rokov: Soňa Jaroščiaková, 
  Zdenka Švachová, Ján Králik
• 60 rokov: Ľudmila Vazovanová

• 70 rokov: Božena Gucká, Alena Šimková
• 75 rokov: Emília Hubinová
• 80 rokov: Jaroslav Prokopenský, 
  Mária Ivanová, Július Kalaba
• 90 rokov: Jozef Gastinger
• 93 rokov: Mária Marázová

Ďakujeme  predchádzajúcemu  pánovi 
starostovi  obce  Danielovi  Hladkému  za 
vykonanú  prácu  pre  obec.  Ďakujeme  aj 
predchádzajúcemu  poslaneckému  zboru 
za rôznorodosť prejavených vlastných ná-
zorov a  za  vzácnu zhodu vo veciach  sku-
točne dôležitých. Pracovali  ste v  zložitých 
podmienkach  v  „dobe  covidovej“,  ktoré 
doposiaľ nikto z nás nezažil, o to viac bolo 
ťažšie  zabezpečiť  fungovanie  procesov 
v  obci. Novozvolenému  starostovi  pánovi 
Ernestovi Benkovi a novozvoleným poslan-
com obecného zastupiteľstva srdečne gra-
tulujeme  k  zvoleniu  do  funkcií  a  prajeme 
veľa zdravia, úspechov, tvorivej energie do 
práce  a  správne  rozhodnutia  v  prospech 
občanov.

Kolektív pracovníkov OcÚ
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Uvedenie do života knihy Silvie Hlavovej – Do ticha nad krajinou

Regionálny kalendár

Buďme k sebe štedrí

Združenie obcí mikroregiónu Beckov – Ze-
lená Voda – Bezovec vydalo už po 18. krát 
obľúbený stolový kalendár na rok 2023. Je-
denásť obcí sa prezentuje na stránkach kalen-
dára predovšetkým fotografiami z rozličných 
podujatí  za  uplynulý  rok.  Distribúcia  obyva-
teľom obce s trvalým pobytom v Beckove sa 
konala od 2. novembra 2022. DB

Predvianočný čas – vraj čas radosti veselosti 
– vrcholí. Blíži sa Štedrý deň a Štedrý večer, 
blížia sa Vianoce.  Slovo štedrý  je v advent-
nom  období  často  nadužívané.  Čo  vlastne 
znamená?  V  synonymickom  slovníku  slo-
venského  jazyka  slovo  „štedrý“ má  štyri  vý-
znamy: bohatý v zmysle hmotného majetku, 
teda  majetný,  prebohatý;  bohatý  ako  oplý-
vajúci  dostatkom,  hojnosťou  niečoho  klad-
ného v duchovnom aj v materiálnom zmysle 
–  úrodný  alebo  výdatný  či  rozsiahly,  bujný, 
kráľovský, nákladný, prebohatý... Štedrý je aj 
hojný, bohatý, častý, početný, úrodný; štedrý 
je ten, kto rád dáva,  je gavaliersky a pohos-
tinný. Štedrý sa vyznačuje hojnosťou, dostat-
kom, je výdatný aj požehnaný...
Takže, ak chceme byť štedrí, musíme oplývať 
istou  mierou  bohatstva  či  už  materiálneho 
alebo  duchovného.  Treba  nadobudnúť  „ko-
šík“  hojnosti,  z  ktorého môžeme  obdarová-
vať. A keďže Advent končí Štedrým večerom 
a narodením Dieťaťa, nech je tento Boží zá-
zrak  pre  nás  výzvou  k  napodobovaniu  –  aj 
keď  len v našich  ľudských možnostiach. Po-
dieľajme sa na šírení Jeho hojnosti obdarová-
vaním našich blízkych. Darujme z lásky to, čo 
je aj pre nás samých cenné, aby naše darčeky 
obdarovaní  prijali  s  radosťou.  Tak  ako  bolo 
Božie  dieťa  najcennejším  darom  jeho  Otca 
pre ľudstvo, nech aj „naše darčeky“ sú dávané 

zo srdca, aby mali hodnotu pre darcu aj ob-
darovaného, aj keby boli len za pár drobných. 
Aby potešili. Nie každý môže dať opulentný 
darček,  ale  prísť  na  drahom  aute  a  darovať 
zbytočnosť  je  v  rozpore  nielen  s  pravidlom 
darovania.
Buďme teda štedrí, ako najviac môžeme, po-
deľme sa s dostatkom a prijmime v nedostat-
ku. Aby bola rovnováha zachovaná... DB

Uvádzame  prvých  20  najviac  vyberaných 
mien pre detičky v roku 2022 podľa tlačovej 
správy Ministerstva vnútra SR z 30. novembra 
2022.
Dievčatá: Sofia • Eliška • Nina • Ema • Viktó-
ria • Natália • Nela • Sára • Mia • Olívia • 
Diana • Hana • Anna • Tamara • Júlia • Lau-
ra • Emma • Karolína • Michaela • Rebeka.
Chlapci: Jakub • Samuel • Adam • Michal • 
Oliver • Filip • Tomáš • Martin • Matej • Ri-
chard • Lukáš • Alex • Matúš • Šimon • Tobias 
• Ján • Peter • Dávid • Dominik • Patrik.
Pre porovnanie, v roku 2020 bolo na prvom 
mieste  u  dievčat  meno  Ema  a  v  roku  2021 
Nina,  u  chlapcov bolo opakovane meno  Ja-
kub. 
V Beckove rodičia vybrali nasledujúce mená – 
žiadne sa nezopakovalo: 
Dievčatá: Paulína • Adriana • Monika • Vane-
ssa • Anna • Alžbeta • Daniela • Tália • Mária 
Chlapci: Mikuláš • Leo • Ján • Samuel • Mar-
kus • Rudy • Miroslav. 
 
(zdroj: https://www.minv.sk/?tlaco-
ve-spravy&sprava=najoblubenejsimi-mena-
mi-deti-narodenych-v-roku-2022-su-sofia-a-
-jakub)

Najpopulárnejšie mená 
na Slovensku v roku ‘22

DB

Krásne zrekonštruovaná baroková sýpka 
z 18. storočia v Novom Meste nad Váhom sa 
dnes už neplní zrnom, ale dáva svoj priestor 
pokrmom duše – umeniu. 
Dňa 4. decembra 2022 sa stala miestom, kde 
bola oficiálne uvedená do života prvotina – 
debut poetky Silvie Hlavovej s názvom Do ti-
cha nad krajinou. Akcia bola súčasťou sprie-
vodného programu, ktorý organizovalo MsKS 
NMnV ako Advetné potulky mestom 2022.
„Krst“ knihy bol tiež spojený s otvorením ver-
nisáže  fotografií  Ľuboša Balažoviča,  ktorého 
vizuálne umenie je zároveň vnútornou súčas-
ťu knihy – prispieva do nej svojimi melancho-
lickými ilustráciami.
Spojením citlivej introspektívnej poézie Silvie 
Hlavovej a magických fotografii Ľuboša Bala-

žoviča  vznikol mimoriadne  výnimočný  „pro-
jekt“, ktorý až kričí po akomsi stíšení sa, po-
norení do seba, do svojho vnútra v načúvaní 
samotnej Matky prírody, ktorá – ako hlásal už 
romantizmus  19.  storočia  –  iba  odzrkadľuje 
naše vnútorné poryvy.
Celá  akcia  trvala  cca  od  14.  do  18.  hodiny 
odprezentovaním autorov, samotným aktom 
uvedenia knihy do života, autorským čítaním 
a diskusiou. Vyvrcholila aukciou obrazu (titul-
nou fotografiou knihy), tlačenom na alumíni-
ovej doske a knihy – výtlačkom č.1 s podpi-
som autorov.

Adam Straka

Knihu uviedol do života brat  Jozef z  františ-
kánskeho kostola v Beckove,  z Centra novej 
evanjelizácie  (CNE),  a  to  veľmi  originálne  – 
autorsky skomponovanou piesňou gitarové-
ho dua Veronika a Meggie, ktoré mimoriadne 
emotívne – a to nie len pre samotnú auroku, 
zhudobnili báseň Uvi mi. Umelkyne celú akciu 
hudobne sprevádzali.

Suma, za ktorú bol vo finále vydražený obraz 
a kniha putovala ako prejav vďaky za „spoje-
nie autorov“ a zároveň ako veľké prekvapenie 
práve bratovi Jozefovi na činnosť CNE v Bec-
kove.  Fotoobrazy  Ľuboša  Balažoviča  budú 
zdobiť  steny  historickej  budovy  do  konca 
roka 2022, takže ešte stále máte šancu ísť sa 
nimi pokochať, a takto zastaviť beh času, na 
chvíľu.
Veľké  poďakovanie  patrí  hlavne  autorom, 
organizátorom, vedeniu MsKS a takisto všet-
kým zúčastneným, ktorí vytvorili mimoriadne 
priateľskú a rodinnú atmosféru.
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Cárov sen - venované pamiatke A.S. Puškina

Kto je Tvoje Ja? 
Ja? Ja som Vesmír celý...  

Prečo žiješ?  
Žijem preto, 

aby som našiel Seba – svoje Ja...  
Prečo zomrieš?  
Zomriem preto, 

aby som sa znova narodil...

Prológ a nočná cesta

Na dubových ozrutných hodinách odbíja 
Polnoc temná – vízie zračná. 

Báťuška sa v kŕčoch zvíja 
A nad palácom visia mračná.  

Priniesla noc magická osud jeho nezdolný –  
Prišla mazať po ňom stopy. 
V baldachýnoch skrytého, 
Pred svetom a svedomím, 

Ťažké sny sa chcú ho chopiť.

Tma už sa vzniesla nad celý dom,  
Keď tu sa strhne jak tlčie zvon. 
Tlktot je akoby z pekelných sál, 

Dolieha do mozgu, pokoj mu vzal.  
Otravná ozvena durí ho von, 
Niečo ho vábi, ľaká ho ston.

Čože to kvíli za oknom?  
Ktože to plače, tam za tou stenou?  
Po čom tu kráčam, po mokrom?  
Prečože všetko zapácha vedno?

Červená mláka tečie mu na nohy 
A tamto za stenou stonajú mátohy. 
Kráča a lepí sa, do dverí vchádza...  
V maličkej izbičke brata nachádza.  

Zahalená v karmíne žiari smutná sieň,  
Ako dôkaz krutosti – desivý v nej tieň.  

Postava hrozivá pri okne stojí,  
Núti ho pristúpiť, lež on sa bojí.  

Nič už však nezmôže, krok nejde vzad.  
Na slučke pod krkom ťahá ho brat. 
Sivá a pokorná svieti mu tvár,  
Zaliata cícerkom krvavých čiar.  
Už keď sú na dotyk čoby o dlaň,  
Nahne sa, pohliadne mŕtvola naň  

A dychom studeným do ucha šepká,  
Že už mu odpúšťa, veď: To len škriepka, 

Veď: To len Kain Ábela zabil, 
Pre takú maličkosť – chopiť sa vlády. 

Spoznávaš ma? Prišiel si. Vitaj. 
Ak by si chcel, kľudne sa pýtaj,  

No ty už si svoje posledné riekol,  
Ty už si spálil most ponad riekou.  
Ostal ti jeden breh, vychutnávaj.  

Ešte sa otoč, rozlúč, zamávaj,  
Bo sa vrátiť nedá. Musíš mi veriť.  

Tu budeš žiť so mnou zasa v prímerí.  
Ty chcel si vládnuť, prekonať čas  

A mňa si musel odstrániť zas.  
Vedz však, že jedine seba si prikoval,  
Pre svoje nároky – voľnosť uzurpoval. 

V túžbe tej po Moci, Sláve a Čase, 
Chcel si si podmaniť svet, vládnuť mase. 

Lenže tvoj okamih pred súd si vstal 
Za to, že na Večnosť sám si sa hral. 

Život tvoj v mamone, v hmote sa skončil.  
Po práve – do vlastnej siete si skočil.  
Ja som ti vďačný za svoju voľnosť,  

Odpúšťam ti, brat môj, všetku neskromnosť!  
Odpúšťam, teším sa a tiež ti chystám  

Do novej krajiny bezpečný prístav. 

Vydýchol umrlec posledné slová, 
Zachripel, zaskučal, naveky skonal.  
Výstraha odznela, odpustok prijal, 

Srdce však nestíchlo – žije v ňom zmija.  
Kanálmi tela prúdi hadí jed,  

A preto musí opäť kráčať vpred.

I. 

Od Triglavu sa nesie Sláva 
K Rusi Vietor prevoláva  
O kolíske bielej pieseň,  

Že v nej, jak prichodí jeseň  
Chlapča drobné spozná svet. 

Volga, Don i Dneper hučí  
V tokoch svojich, že ver rúči  
Bude chlapec svetlovlasý,  
Že mu múdrosť, ba i z krásy  
Do vienka sa hojne dostane. 

Ja bol som pri tom, pri zrode  
Bol som i pri krstnom obrade.  
Videl som ho vyrastať, vládnuť,  
Viedol ho, keď mal upadnúť  

Do žriedla času na večnú pamäť. 

Teraz spievam s vetrom, šepká mi,  
Spievam Vám s divými riekami  
Ódu o našom večnom zápase,  
O túžbe, o smrti, o čase, 

Ktorý hlodá, zožiera zvnútra. 

Príbeh sa začína, trpezliví buďte,  
Až keď Zem zastane, až potom súďte.

II. 

Nad hrobmi predkov – otcov, dedov  
Hojdá sa lesk spolu s biedou.  
Kolemba drevená, belavá,  
Červené kvety, v nich Sláva  
Maľovaná nežnou rukou. 

Ďaleko od času dávneho 
V izbici dýcha na neho 
Láska a milosť stvorenia, 

Ktoré, keď nečakáš samé sa premenia  
V okovy dní bez útechy. 

Dnes sa však radujú nebesá,  
Dnes je čas srdca, keď zaplesá,  
Ničto, že Zem v hĺby sa chveje  
V kolíske predsa dieťa sa smeje 
A sudice dve mu žehnajú: 

Domov je priestor, kam si prišiel,  
Zdanlivý okamih, ďaleko vyššie  

Však do vekov vrastá tvoja duša.  
Bytie je výzva, bude ťa skúšať.  

Vždycky sa verne otáčaj k Slnku. 

Budeš mať vlasy – slnečné lúče, 
Belasé oči – do nebies kľúče. 

Budeš mať rozum jasný a číry 
A tvoje zmysly jak struny lýry 

Melódiu hrajúc samotným Bohom. 

Tvoj bude jemnocit a nadanie, 
Budeš môcť počuť nebeské volanie.  

Dosiahneš na dno, pod morské vody, 
Ochutnáš ovocie božskej slobody,  

Bohužiaľ s telom prostého človeka. 

Úvod
Cárov sen ako dielo už má svoje roky. Prešlo 
detstvom, dospievaním až ku svojej zrelosti. 
Príbeh veršovaného románu je situovaný v 
Rusku, v cárskom Rusku fiktívneho storočia. 
Miesto deja tiež nie je podstatné, nie je oslavou 
ani hanou Ruska. Príbeh by sa mohol odohrá-
vať kdekoľvek na svete. Je to iba Príbeh člove-
ka, ktorý sníval, veril, prišiel, videl, no nezvíťa-
zil. Žil ako vedel, ako mohol. V štruktúre deja 
sa striedajú dve línie: nočné stretnutia s ľuďmi, 
ktorých miloval, s ľuďmi ktorých „obetoval“ 
a samotným príbehom, toho, ako sa narodil 
chlapec, ako vyrastal, čím žil a kam sa dostal. 
Od kolísky až po „posledný súd“. 
Tak teda: „Príbeh sa začína, trpezliví buďte,
Až keď Zem zastane, až potom súďte.“ 

CÁROV SEN
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Adam Straka

Pred bránou večnosti, na prahu  
Bolesť ti odníme poslednú odvahu,  

Bolesť, že nesúci živý tvor je  
Vkročiť za života na nádvorie, 

Kde miznú rozmery ľudského sveta. 

Spinkaj teraz maličký, snívaj, 
Ochraňuj ťa Matka-Sva, bdej Živa  

Nad ním – nad duše jeho zámerom.  
My odchádzame, tak záverom;

Buď zdravý a silný a statočne ži.

III. 

V prvom rade iba prvý syn stojí,  
Údelom nástupcu v rodovom boji.  
Syn druhý zvaný – náhradník prostý  
Môže len okúsiť z mocenských hostií. 

Katarína krásna počala v mladosti  
Krajine, cárovi syna tu k radosti.  
Statný bol drobec, Ivanom zvaný,  

Mal jasnú budúcnosť, spísané plány.

Štastie sa dieťaťu do sudby dáva, 
Najmä ak korunná jeho jest hlava,  
Keď dedí poslanie rodovej línie,  
Šťastné to dieťa, kým nezahynie... 
I dostal zadarmo Ivan bytia zmysel  

A jedno z mnohých v rodokmeni čísel,  
So zreteľnou mapou dostal jasnú trasu,  
Vykúpenie v čase, predplatenú spásu. 

Rok minul, jabloň opäť zarodila, 
Cárovná prekrásnu dcéru porodila.  
Princeznú milenú pre potechu dvora  
Zoslali nebesia do komnát z hora.  
Menej však významný dostala údel,  
Lizaveta Mária do počtu len bude.  
Orieškové kadere Fortúne stačia,  

S anjelskym úsmevom, všetkým sa páčia.  
Zbožňovaná otcom, jak zrkadlo matky,  
Chabé, ale naplnené budú žitia riadky.  
Stane sa nevestou so štedrým venom  

Obdarí manžela, knieža cárskym menom.

Nad priepasťou určenia batôžok tretí  
Visí a bratčeka malého získajú deti.  
Jak odbil zvoniec desiateho roka,  
Dostal Ivan, Mária povijána, soka.  

S hrmotom, za búrky v novembri prišiel  
Do malej komnaty, len o štok vyššie –  
Duša bez predpisu, poslania zdá sa,  
Alexej náhradník – tabula rasa. 

Po dnes to platí azda od praveku:  
Poklady ducha darmo sú človeku.  
S nadaním, pôvabom nemá nič isté,  
Ak chýba podpis vo výučnom liste. 

Alexej, hoci dostal toho mnoho,  
Nenachádzal kútik kamže by mohol  
Obrátiť hlávku, hľadať svoj údel,  

Poslanie, miesto v pozemskej hrude.  
Pozície, úlohy zadané boli –  

Obsadený priestor v šachovom poli. 

Zmätený celkom z kráľovskej drámy,  
Chlapec sa plietol medzi figúrami. 
Blúdil a dokola hľadal, kam patrí,  
Bez nádeje, v samote rany si jatril.  
Občas sa prešiel po bielom papieri  
Prstom a skúšal, kdeže by zamieril.  
Papier biely, ni obloha hviezdnatá  
Nemali spojenia pre také vtáčatá.  
Prijímal znamenia často len kusé,  
Na slová osudu ďalej čakať musel. 

Nastal čas uzavrieť toto intermezzo; 
Chcel som sa podeliť s jedinou vecou –  
Žeby ste znali kus dvorných pravidiel,  
Ako kto prišiel do cárskych osídel.  
Azda som naplnil kratučký zámer,  
Teraz už moje jest právo na záver.

IV. Matka

Svetlica z karmínu na hrob sa mení,  
Pokryté slizom a machom sú steny.  
Štipľavý zápach zhnitého mäsa,  
Pavúčie siete a on stále klesá.  

Klesá do katakomb, kde čaká matka –  
Vycivená žena v smútočných látkach.

Dni a celé týždne prešli, čo ťa volám 
A ty až teraz si slúchol moje slová.  
Prosila som Boha, aby ťa viedol,  

Kroky tvoje ku mne naposled priviedol.  
Neboj sa, netráp, už to tak býva,  

Čakám ťa v Nebi – nie som viac živá.  
Neprišla som na to, aby si lkal,  

Chcem, aby hrdo si na nohách stál.  
Nechcem ja synček, nechcem ťa súdiť,  

Aby si s výčitkou ešte viac zblúdil.  
Prišla som na to, iba ti riecť,  

Že krvou matky neprestáva tiecť  
Krv aj jej syna, jeho žiaľ, hriech,  

Chyby, čo spravil, bolesť i smiech.

V túto noc, keď posledná svieca zhára,  
Prvé, no nie posledné sú slzy cára.  
Slzy – zo slov plných citu, znovu živé,  
Odhalili oči detské, nežné a clivé.

Postav sa čelom k múru, dieťa, 
Vidíš svet? Nie. A len preň si lietať  

Zabudol. Svet ostal za stenou  
Aj s citmi ľudí i tou Ozvenou  

Sa stali ich túžby letiace k tebe.  
K tebe ako k otcovi. Ich des  
A tvoja krásna úloha viesť,  
Ba zodpovednosť, pokora  
S Nevou vliali sa do mora.  

S prvými slovami, jedna otázka  
Prišla od teba: Čo jest láska?  
Láska je snáď cit, azda viera  

V Boha. Nádej, ktorá neumiera.  
No, ak slovo uschne na perách  

Len, ak zastaví sa vo dverách  
Z rozpakov – stráca ona zmysel.

Láska, v základnej premise  
Vyjadruje vzťah a spätosť  
Častí celku. Je to svätosť  

Puta s Vesmírom, či Nebom,  
So Zemou i ražným chlebom,  

S vodou, ohňom, ľudstvom  
Celým, puto s bratstvom  

Svojho národa, prepojenie  
S mamou, otcom, celé znenie  

Symfónie nášho života. 

Čisté srdce a detská milota  
Prijali túto zákonnosť prostú: 

Že láska je architektom mostu,  
Ktorý spája, ba prešíva stehy,  

Keď sa už zdá, že stratené brehy  
Sú medzi ľuďmi a krajinami.  
Ty si zabudol – vábený snami  
A ilúziou, že múdrosť a svetlo, 

V závete predkov, ktoré ťa stretlo,  
Základným kvádrom pre stavbu ciest  

I základom bytia v Jednote jest.

Ničto však synak, čaká ťa súd,  
Pri Bohu, prosím ťa, statočný buď.  
Už zhára mi svieca, stopil sa vosk,  

Prijmi môj posledný k rozluke bozk. 

Horšie než ostré slová brata jeho, 
Horšie, než chodby, do ktorých vbehol  
Vedený sudbou v tejto nočnej more,  
Boli slová, ktoré túžbu po pokore  

Budia v človeku – mäkké slová matky. 

Hoc je údel detí často celkom vratký,  
Hoc chýb a omylov nieto nikdy menej,  
Vždy je láska pre ne vlastná každej žene.
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10 rokov XICHTOVania 
Čarovná zima

Čím sú staršie, tým sú hodnotnejšie...

ZT

Keď mala moja mamička rok, bolo to na Lu-
ciu, 13. decembra 1922, v našej domácnosti 
prebiehali prípravy na blížiace sa Vianoce. 
V chlieviku aj na dvore malo zopár zvierat – 
prasiatko, sliepky a húsky – svoje dni už spo-
čítané. Nuž, počas Vianoc bývalo veru vždy 
štedro na našom rodinnom stole. 
Aj  v  súčasnosti  v  predvianočnom  období 
niektoré staré mamy spolu s vnučkami skla-
dajú z políc rodinné „relikvie“ – krabice s pí-
sankami, v ktorých sú ručne napísané recepty. 
Papiere, na ktorých zapísali návody a recepty 
na špeciálne postupy ich mamy a staré mamy, 
sú  po  rokoch  používania  zažltnuté.  Sem  – 
tam  sa na nich nájde  zopár mastných očiek 
a fľakov od usilovných rúk, ktoré podľa nich 
pripravovali  na  sviatky  sladkosti  a  maškrty 
pre celú rodinu počas niekoľkých generácií.
Zopár  takýchto  „pokladov“ mám  aj  ja.  Sko-
ro storočné recepty sú napísané na útržkoch 
baliaceho  papiera,  na  stránke  z  Tranovské-
ho  kalendára,  či  poslednej  strane  scenára 
divadelných  hier,  podľa  ktorých  na  začiatku 
20.  storočia  režíroval  beckovských  ochot-
níkov  môj  starý  otec.  Vynaliezavá  babička 
použila tie čisté strany po svojom – ako usi-
lovná a praktická gazdiná. Vtedy, pred sto ro-
kmi,  dostala  do  novej  domácnosti  plechové 
formičky  na  vianočné  pečivo.  Poslala  jej  ich 
príbuzná, ktorá bývala vo Viedni na ulici Ma-
riahilferstrasse (spomínala to mamička, ktorá 

ju tam neskôr ako dospelá navštívila). Babič-
kine medvedie labky s orieškami – juj, to bola 
pochúťka! Mám  na  ne  spomienku  až  skoro 
realistickú. Ich vôňu a chuť zacítim vždy, keď 
vykladám tie  isté, síce už storočné,  formičky 
z krabice. Akoby mi  ich podávala moja milá 
babička. 
Na  starodávne  pečenie  vianočných  oplátok 
mám  letmé  spomienky,  ale  jedna  pamiatka 
na  tele  –  popálenina  na  predlaktí  –  zosta-
la.  Dobiedzala  som  a  nakúkala  ako  zvedavý 
drobec  pomedzi  babičkine  ruky,  až  som  sa 
oprela o rozžeravené železá,  teda oplátkovú 
formu a bolo to hotovo – pečať mám na ruke 
doteraz. 

Posledných niekoľko rokov pečiem vianočné 
oplátky sama. Nie je to nič nezvyčajné, viem, 
ale prešlo už pol storočia, odkedy začala ma-
mička vypekať na tejto svojej novej  forme – 
železách – oplátky pre našu  rodinu. Dnes  si 
pri  odkladaní  oplátok  z  tejto  horúcej  formy 
sem-tam od bolesti zasykám. Ako to len išlo 
svojho času mojej mamičke od ruky! Živo si 
ju predstavujem a pri spomienke na ňu už len 
s dojatím povzdychnem. 
Nuž, 50-ročná „oplatkáreň“ je stále mladicou 
oproti 100-ročným formičkám! 
Časy sa menia, ľudia a svet okolo nás tiež, ale 
to  hodnotné  a  krásne,  pravé  poklady  a  bo-
hatstvo  v  našej  pamäti  a  poživeň  pre  našu 
dušu,  spomienky  na  našich  drahých,  v  nás 
zostávajú. Ing. Darina Jarábková

Už je to 10 rokov – 10 rokov plných srandy, 
zážitkov, skúseností a hlavne nových spozna-
ní. Takto vnímame celú tú dobu, ktorú si ani 
neuvedomujeme, že je už za nami. Preto sme 
sa rozhodli trocha to osláviť, každopádne na-
plno a tak sa aj stalo. 19.11.2022 sme uspori-
adali akciu s názvom 10 rokov XICHTOVania. 
Bola to oslava desaťročia.
Neverili sme vlastným očiam, koľko Vás, na-
šich najvernejších  fanúšikov a zároveň hostí, 
prišlo.  Takúto  oslavu  ešte  Kolkáreň  nezažila. 
Veľká, obrovská a najväčšia vďaka patrí Vám 

všetkým, ktorí ste prišli a vytvorili tú najkrajšiu 
atmosféru pod  slnkom. Vaše pozitívne odo-
zvy nám dali ešte viac energie ako doteraz. 
Veľmi  si  vážime  vašu  prítomnosť  na  našich 
koncertoch, ktorou nám vytvárate tie najkraj-
šie spomienky na každý jeden koncert.
Ďakujeme  takisto  nášmu  zvukárovi  Adam-
kovi,  ktorý  tieto naše  seanse  a nápady plné 
roboty s úsmevom trpí.
Ďalej  patrí  veľká  vďaka Dorke,  Peťovi, Mar-
tinke a Jankovi za  ich vždy úžasnú ochotu a 
podporu vo všetkom, čo sme si za tých 10 ro-
kov v priestoroch Kolkárne vymysleli. Takisto 
kulinárovi Jarovi, chalanom na vstupnom Pe-
ťovi a Tominovi a všetkým pomocníkom, ktorí 
priložili ruku k dielu, aby oslava bola taká aká 
bola.
Po  dlhých  rokoch  sme  si  zahrali  na  jednom 
pódiu  spolu  s  Michalom  (DJ  WAMPO)  s 
ktorým  sme  ťahali  naše  začiatky  a  pomáhal 
nám technicky aj osobne vždy, keď sa dalo. 
Jeho ochota voči nám  je a aj bola  vždy ne-
vyčísliteľná. 
A  nakoniec  patrí  veľká  vďaka  celej  osádke 
Xichtov,  s  ktorými  táto  zábava  zďaleka  ne-
končí a všetkým Vám, ktorí ste nám za celých 
10 rokov pomohli vo všetkom možnom a boli 
pri nás.
Ďakujeme, vidíme sa na ďalších skvelých ak-
ciách.

Rado Poláček

Zima  nastupuje  v  období,  kedy  prírodu  za-
halí biela perina, ovládne mráz. Roztancova-
né vločky na strechách domov a v korunách 
stromov, rozjasnia našu dedinu. Biela prikrýv-
ka  zahaľuje  naše  príbytky.  Snehuliaci,  stráž-
covia  našich domov,  svojou majestátnosťou 
hrdo dohliadajú na dianie v okolí. Dlhé cen-
cúle visiace zo striech sa týčia ako trblietavé 
meče z ľadu.
Zamrznuté rieky a jazerá ako veľké zrkadlá sa 
nám ponúkajú využiť svoje športové aktivity. 
Remeselník Mráz, ktorý okrem toho, že ukul 
krásne ľadové meče a zaklial všetky rieky do 
studeného  zrkadla,  namaľoval  krásne  orna-
menty  na  okná.  Vŕzgajúci  sneh  pod  topán-
kami hrá krásnu ľadovú melódiu. Úžasný čas 
radosti a veselosti.
Prichádzajú  najkrajšie  radostné,  čarovné, 
pokojné,  láskyplné  Vianoce.  Niet  azda  kraj-
ších  sviatkov,  už  samotné  prípravy  sú  úžas-
né.  Rozsvietené  stromčeky,  vyzdobené  ulice 
majú  svoje  čaro.  Aj  keď  niektorí  svoj  pocit 
nedajú najavo,  každý  z  nás  sa  teší  a  cíti  ra-
dosť z prichádzajúcich sviatkov. Pomyslenie, 
že veľký deň nám klope na dvere, nás zahreje. 
Najdôležitejšia  rodinná  súdržnosť  a  uvedo-
miť si, že sme tu jeden pre druhého, je skvelý 
pocit. 
Prajem  všetkým  čitateľom,  krásne  vianočné 
sviatky a nech Ježiško splní všetky očakávania 
pod stromčekom.



Členovia poľovníckej stráže v odôvodnených prípadoch majú právo-
moc kontrolovať osoby jazdiace vozidlom na lesných cestách v revíri 
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40 rokov Mogadoru

PZ Hurban Beckov: POĽOVNÍCKA STRÁŽ
Na zabezpečenie zákonnosti a dodržiavania poriadku ako aj ochrany 
prírody má užívateľ revíru PZ Hurban Beckov schválených Okresným 
úradom  Nové  Mesto  nad  Váhom  týchto  členov poľovníckej stráže 
v revíri Beckov: Jaroslav Čaňo, Marek Čaňo, Eugen Jurovich, Ing. Ján 
Pavlovič, Ján Tekula. 

PH

O svoje spomienky na začiatky kapely sa podelil jeden z troch zakla-
dajúcich členov  – Dušan Šimko. Chalani boli mladí, hľadali svoju cestu 
životom a aktívne hranie im prišlo ako dobrý spôsob, ako sa zabaviť aj 
uplatniť svoje hudobné nadanie. Práve skončili základnú školu. Otec 
Ľuboša Martiša im poskytol priestor na hranie – ich starý dom. A prečo 
Mogador? 

„Vymyslel to Jaro Nožina – Mogador. Práve vtedy v televízii bežal fran-
cúzsky seriál Ľudia z Mogadoru – odtiaľ názov skupiny. Hrávali sme 
v  starom dome,  kde býval  Rudko Šimko  s  rodinou,  a  keď odišli  do 
nového domu, priestor sa uvoľnil len pre naše aktivity.“
Názov sa uchytil, inak im nikto nehovoril. Jadro Mogadoru tvorili Ľu-
boš Martiš, Dušan Šimko a Rudko Šimko. 
„Začali  sme  hrávať  na  „španielkach“,  ako  štvrtý  člen  pribudol  Kamil 
Šicko, krátko s nami spievala Beatka Zahumenská, potom šla do školy, 
po nej prišiel Dalibor Malovec, hral aj spieval, inak spieval Bajko – líder 
kapely. Na  papieroch  bol  ako  vedúci  skupiny  uvedený Dalibor Ma-
lovec,  lebo poznal noty (aj Kamil Šicko). Zakrátko sme si dokúpili el. 
gitary. Dnes sú veci lacnejšie, ako boli vtedy – museli sme si poradiť, 
pre  nás  bolo  veľmi  ťažké  nadobudnúť  bicie,  gitary,  basu.  Aby  sme 
mohli hrať na verejnosti, potrebovali sme si pripraviť prehrávky a ísť 
pred komisiu do Trenčína, kde sme urobili skúšky a dostali papier, že 
môžeme hrať pred publikom. Hrávali sme rozlúčkové, karneval v ško-
le, v kulturáku, jednu zábavu – a potom prišla vojenčina...“

Po vojenčine sa chlapci oženili, prišli deti, povinnosti doma aj v práci, 
ale zase sa začali stretávať. Nový Mogadors – to boli traja zakladajúci 
členovia  Ľubo, Dušan, Rudo a nový Ľuboš Prokopenský.  Sporadicky 
hrávali pre  svoje potešenie a  radosť  svojich  fanúšikov. V  súčasnosti 
vytvorili nové zoskupenie – Staré páky (Dušan, Rudo Šimko, Juraj Filá-
ček, Andrej Nožina – syn toho, čo vymyslel názov) a hrávajú pravidelne 
u Dušana doma.
Od čias, kedy vznikol starý Mogador, uplynuli štyri desaťročia, ju-
bileum hodné oslavy. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo pre po-
zvaných priaznivcov 21. októbra 2022.  Program otvárali  zakladajúci 
Mogadoráci, potom hrali povojnoví Mogadors, pridali  sa Staré páky 
a zakončili Beckovské xichty.
Foto: Peter Ondrejovič (oslava) a Dušan Šimko (staré fotky) DB

Beckov; obmedziť osobnú slobodu osobe, ktorá 
neoprávnene  vykonáva  lov  zveri;  odobrať  ulo-
venú zver aj zhody zveri a vec oznámiť orgánom 
policajného  zboru  a  požiadať  ich  o  súčinnosť. 
V zmysle zákona (zákon č.274/2009 o poľovníc-
tve)  prevádzať  odstrel  škodnej  zveri,  túlavých 
psov a mačiek, čo prináleží aj ostatným členom 
združenia. Dohliadať na  vodenie psíkov občan-
mi v revíri. Stráž môže použiť donucovacie pro-
striedky  v  odôvodnených  prípadoch:  a)  hmaty, 

chvaty, údery a kopy sebaobrany, b) slzotvorné prostriedky, c) obu-
šok, d) putá, e) varovný výstrel. Člen poľovníckej stráže je povinný a) 
vyzvať osoby,  aby upustili  od protiprávneho konania,  b) pri  výkone 
služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa 
preukázať preukazom poľovníckej stráže, c) kontrolovať dodržiavanie 
zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom.  
Členovia poľovníckej stráže PZ Hurban Beckov – zľava Eugen Jurovich, Ján 
Tekula, Jaroslav Čaňo, Marek Čaňo a Ing. Ján Pavlovič. 
Záverom príspevku Výbor a celá členská základňa PZ Hurban 
Beckov želá všetkým občanom obce Beckov príjemné prežitie  
vianočných sviatkov doma aj v zahraničí a všetko najlepšie 
v novom roku 2023.
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Advent 2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, sviatky plné 
lásky a  rodinnej spolupatričnosti. Tejto  láske 
a súcitením s inými ľuďmi učíme i deti v našej 
materskej škole.
Žijú medzi nami ľudia, ktorí svoju rodinu 
už nemajú, alebo sa so svojimi najbližšími 
nestretávajú. Preto sa naša materská škola 
rozhodla zapojiť do zbierky „Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok?“.
Pre niektorých  starkých  v domove pre  seni-
orov  bola  vytvorená  krabička  jediným  dar-
čekom, ktorý  ich poteší a pripomenie  im, že 
ešte  niekto  na  nich myslí  a  daruje  im  lásku 
v tejto netradičnej podobe.
Zbierka  „Koľko  lásky  sa  zmestí  do  krabice 
od topánok?“ spája generácie ľudí po celom 
Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradí-
ciou. Cieľom je potešiť neznámeho starkého 
žijúceho  v  zariadení  pre  seniorov,  prípadne 
osamelo  vo  vlastnej  domácnosti.  Na  výzvu 
zapojiť  sa  do  zbierky  k  vytvoreniu  krabičiek 
pre  seniorov  z  domova  sociálnych  služieb 
v Novom Meste nad Váhom sa k pedagogic-
kým a nepedagogickým zamestnancom našej 
materskej školy pripojili i rodičia detí z mater-
skej školy a školského klubu.
Touto spolupatričnosťou a dobrou vôľou po-
tešiť, obdarovať starkých v  sociálnom zaria-

dení, chceme poďakovať rodinám: Polláková, 
Straková, Sahajová, Rýdzi, Svatíková, Petrová, 
Štulajterová,  Čadová,  Divíšková,  Trebatická, 
Kusendová, Sedláčková, Blatnická a deťom zo 
Školského klubu detí pri ZŠ Beckov pod ve-
dením pani vychovávateľky Andrei Vankovej.
Odmenou pre nás je dobrý pocit, že sme ma-
ličkou  čiastkou  potešili  neznámych  starkých 
v domove pre seniorov a pripomenuli im, že 
ešte žijú ľudia, ktorí nemyslia iba na seba, ra-
dosť a lásku, hoci v krabičke od topánok roz-
dávajú vôkol seba.

 
Prajeme Vám krásne Vianočné sviatky, 
nech Vás úsmev, zdravie, šťastie a láska 

sprevádzajú nielen počas Vianoc, 
ale i v celom nasledujúcom roku. 
Praje personál vašej materskej školy 

Magdaléna Čejteiová

Deti začínajú písať Ježiškovi a dospelí zdobia 
svetielkami  svoje  príbytky.  Zvianočnieva  sa. 
Našou  dedinkou  sa  nesie  veľká  príprava  na 
Vianoce, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je 
aj  adventné  obdobie.  Vianočnú  výzdobu  si 
obec pripravila aj tento rok, tradične na Tro-
jičnom námestí v podobe adventného venca 
a veľkej jedličky.

Vďaka  všetkým  zúčastneným,  deťom  aj  do-
spelým,  sa  podarilo  v  piatok,  25.  novembra 
2022 zo živej čečiny upliesť krásny veniec, na 
ktorom sa už následnú nedeľu rozsvietila prvá 
adventná svieca. Popri zdobení nemohla chý-
bať príjemná hudba a občerstvenie v podobe 
kapustnice, o ktorú sa postaral Boris Klčovský. 
Za  poskytnuté  mäso  ďakujeme  poľovnému 
združeniu Hurban Beckov.  Veľké poďakova-
nie patrí aj pánovi farárovi Františkovi Maše-
kovi a pani farárke Monike Cipciarovej, ktorí 
spoločne veniec vysvätili a popriali celej obci 
požehnaný advent a vianočné sviatky.
Tento deň bol veľkou prípravou pred prícho-
dom  Mikuláša,  ktorý  nás  navštívil  spoločne 
s  anjelom  a  čertom  v  sobotu  3.  decembra 
2022.  Celou  obcou  pre  nich  hrali  vianočné 
piesne a koledy. Keď už Mikuláš navštívil ka-
ždý kút Beckova, prišiel medzi nás priamo na 
námestie,  kde  ho  vítal  už  z  diaľky  smiech  a 
džavot detí. Počas celého dňa prebiehali tra-
dičné  vianočné  trhy,  na  ktoré  si  predajcovia 
pre  všetkých  pripravili  rôzne  vianočné  de-
korácie, vianočné pečivo,  trubičky a oblátky, 
ručne  maľované  tašky,  domáce  bylinkové 
čaje  a  iné. Dospelých najviac potešili  stánky 
s  občerstvením,  kde  sa  mohli  zahriať  vare-

ným  vínom  alebo  punčom,  a  tak  pri  dobrej 
nálade zotrvať až do večera. Celým dňom sa 
niesol duch Vianoc. Šťastné deti, krásna výz-
doba, koledy, spev a tanec, smiech a radosť 
z  ľudí,  ktorých  sme mohli  stretnúť  po  dlhej 
dobe alebo po prvýkrát. Veľmi sa tešíme, že 
toto podujatie tento rok navštívilo toľko ľudí 
a že sa môžeme takto spoločne ako priatelia 
stretávať  tradične  každý  rok  pod  jedličkou. 
Preto patrí poďakovanie nielen všetkým, ktorí 
na trhy prišli, ale hlavne tým, bez ktorých by 
neboli. Ďakujeme chlapom z prevádzky za ich 
prácu pri chystaní stánkov a kultúrnemu tímu 
za starostlivosť počas celého dňa, aby tento 
deň  prebehol  hladko  a  príjemne,  čoho  sme 

aj  nakoniec  boli  všetci  svedkom.  Ďakujeme 
a veríme, že na stretnutie s Mikulášom zavíta-
te znova o rok! Mgr. art. Kristína Bánovská


