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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE BECKOV 
2015–2018

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva Obce Beckov:  
Ing. Ján Križan, starosta, Ernest Benko, Miroslav Košút, Ing. Jaroslav Martiš, Peter Žovinec, 
Anna Kabelíková, Ing. Ján Macejka, Ľuboš Hajdúšek, Ing. Martin Ilavský, Ing. Marek Jambor.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 5. 12. 2014, prijalo 
nasledovné uznesenia:
uz.č.378/2014 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo za-
sadnutia konaného 21.11.2014 bez pripomienok.
uz.č.379/2014/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet Obce Beckov pre rok 
2015 s pripomienkami finančnej komisie uvedenými v zápisnici.
b) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh rozpočtu s výhľadom na rok 2016 a 2017.
uz.č.380/2014/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Obce Beckov 
na rok 2014 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunúť nevyčerpané finančné prostried-
ky v kapitálových výdavkoch z rezervného fondu na nezrealizované akcie vo výške 
7959,91 € späť do rezervného fondu.
uz.č.381/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 2 k VZN č.2/2012 
o miestnych daniach bez pripomienok.
uz.č.382/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 2 k VZN č.3/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.
uz.č.383/2014 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hl. kontro-
lóra k Rozpočtu obce Beckov na rok 2015, 2016 a 2017 a k úprave rozpočtu obce 
na rok 2014 bez pripomienok.
uz.č.384/2014 – Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie dovolenky Karola 
Pavloviča v počte 20 dní.

Obecné zastupiteľstvo po voľbách v novom zložení schválilo na svojom usta-
novujúcom zasadnutí 2. 1. 2015 tieto uznesenia:
Uz.č.1/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie: Výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obce. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. Obecné 
zastupiteľstvo konštatovalo, že novozvolený starosta obce p. Ing. Ján Križan zložil 
zákonom predpísaný sľub starostu obce a rovnako zvolení poslanci obecného za-
stupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, a to 
menovite: p. Ernest Benko, p. Ľuboš Hajdúšek, p. Ing. Martin Ilavský, p. Ing. Marek 
Jambor, p. Anna Kabelíková, p. Ing. Ján Macejka, p. Ing. Jaroslav Martiš, p. Miroslav 
Košút, p. Peter Žovinec.
Uz.č.2/1015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove poverilo poslanca Ernesta Benka
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 
ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uz.č.3/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove zriadilo komisie, a to: komisiu fi-
nančnú, správy majetku a podnikania; sociálnu komisiu; komisiu pre kultúru, šport 
a cestovný ruch; komisiu životného prostredia, verejného poriadku, obchodu a slu-
žieb; stavebnú komisiu.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov jednotlivých komisií:predsedu finančnej 
komisie, správy majetku a podnikania p. Ernesta Benka; predsedu sociálnej komi-
sie p. Ľuboša Hajdúška; predsedníčku komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch 
p. Annu Kabelíkovú; predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku, 
obchodu a služieb p. Ing. Martina Ilavského; predsedu stavebnej komisie p. Ing. Ja-
roslava Martiša.
Uz.č.4/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove určilo v súlade so zákonom NR 
SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. Jána 
Križana vo výške 2008 €.
Uz.č.5/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove schválilo sobášiacich na volebné 
obdobie 2014 – 2018 p. Ing. Jána Križana a p. Annu Kabelíkovú. 
Uz.č.6/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove uložilo predsedom komisií a ďal-
ším poslancom pripraviť návrhy na zloženie jednotlivých komisií.
T: do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uz.č.7/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove odporučilo posúdiť potrebu aktu-
alizácie vnútorných noriem obce a pripraviť časový harmonogram riadnych zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.

Poslanci na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23. 1. 2015 
schválili nasledujúce uznesenia:
Uz.č.8/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení zo zasadnutí konaných dňa 5. 12. 2014 a 2. 1. 2015 bez pripomienok.
uz.č.9/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny zasadnutí Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov na rok 2015 s doplnením termínu 27. 2. 2015.

Referendum 2015
Referendum sa konalo v sobotu 7. 2. 2015 v čase od 7. hod. do 21. hod. 

v klube pri parku. Referenda sa zúčastnilo celoštátne 21,4 % občanov, 
teda bolo neplatné.

Otázky zneli: 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia ne-
bolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v ob-
lasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhla-
sia s obsahom vyučovania?

Podľa Zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku 
hlasovania v okrsku Beckov bolo oprávnených občanov zapísaných v okrs-
ku do zoznamu na hlasovanie 1117, oprávnených občanov, ktorým sa vydali 
hlasovacie lístky bolo 257, odovzdaných a platných hlasovacích lístkov bolo 
257, neplatných 0. Na 1. otázku hlasovalo áno 239 občanov a nie 17 obča-
nov; na 2. otázku hlasovalo áno 232 občanov a 23 nie; na 3. otázku hlasovalo 
áno 230 občanov a 24 nie. Referendum prebehlo bez chýb.                         (b)

uz.č.10/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo odvolalo zo Správnej rady záujmového 
združenia právnických osôb – Hrad Beckov p. Karola Pavloviča a Ing. Viliama Masla.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov Správnej rady záujmového združenia 
právnických osôb – Hrad Beckov Ing. Jána Križana, starostu obce, bytom Beckov 
č. 507 a Ing. Mariku Jurčackovú, bytom Beckov č. 500.
uz.č.11/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti o dotáciu pre 
rok 2015 z rozpočtu Ministerstva kultúry SR a s predloženým rozpočtom na projekt 
„Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“.
b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti o dotáciu pre rok 2015 z roz-
počtu Ministerstva kultúry SR a s predloženým rozpočtom na projekt „Obnova 
a reštaurovanie troch gotických okien v kaplnke na hrade Beckov“.
c) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že v prípade poskytnutia dotácie bude znášať 
spoluúčasť obce vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu uvedeného v žiadostiach.
uz.č.12/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy fekálneho vozidla 
pre obec Beckov. b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu uskutočniť 
prieskum trhu so zameraním na kúpu nového vozidla, repasovaného vozidla nie star-
šieho ako 8 rokov a traktora s nadstavbou. c) Obecné zastupiteľstvo uložilo spraco-
vať nákladovosť prevádzky všetkých vozidiel. d) Obecné zastupiteľstvo uložilo spra-
covať nákladovosť uloženia odpadu na ČOV.
uz.č.13/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 
o činnosti Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín a jej aktivitách na 
rok 2015 a informáciu starostu obce o činnosti Mikroregiónu.
uz.č.14/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o po-
trebe uzavretia dohody s odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie ČOV, ktorá vyplý-
va z dodatku nájomnej zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Obcou Beckov.
uz.č.15/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 
o možnosti registrácii Obce Beckov v organizácii cestovného ruchu.
uz.č.16/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom - predsedom komisií predložiť 
zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve a plány činnosti na rok 2015 do 15. 2. 2015.
uz.č.17/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom predložiť návrhy na inves-
tičné akcie v roku 2015 do 15. 2. 2015.
uz.č.18/2015 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu Mgr. S. Ježka o ha-
varijnom stave viacerých elektrozariadení v obci Beckov a uložilo obecnému úradu 
spracovať cenový odhad na opravy po jednotlivých objektoch.

Spracovala: A. Benková

23. január 2015 – piatok
27. február 2015 – piatok
10. apríl 2015 – piatok
12. jún 2015 – piatok

11. september 2015 – piatok
27. november 2015 – piatok
11. december 2015 – piatok

Termíny zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2015

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Beckov dňa 23. 1. 2015 uznesením 
č. 9/2015.
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Predstavujeme Ing. Jána Križana, starostu obce 

Píšte starostovi
n	Separujme plasty - pripomíname občanom, ktorí si nevyzdvihli vrecia na separovanie PET fliaš a ostat-

ných plastov na rok 2015, že si ich môžu prevziať na OcÚ u p. A. Benkovej.

n	Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční od 10. apríla 2015, kedy bude po obci rozmiestnených 
5 kontajnerov, a to nasledovne: pri bytovke Beckov č. 203, v Matyáške pri detskom ihrisku, na „Barine“, 
vo Veternej ulici a pri Okrasnej škôlke, Beckov č. 535. Do týchto kontajnerov môžete ukladať odpad, 
ktorý sa nezmestí do KUKA nádob. Do kontajnerov nepatrí (!!!) odpad zo záhrad – konáre, nebezpečný 
odpad, sklo a textil.

n	Bezplatné právne poradenstvo pre našich občanov. 
 Advokátska kancelária BÁNOS poskytuje bezplatné právne poradenstvo občanom našej obce. 

Čas a miesto poskytovania bezplatného právneho poradenstva obec vždy v predstihu oznámi. 
Bezplatné právne poradenstvo sa poskytne každému občanovi samostatne v diskrétnej miestnos-
ti, a to najmä v oblastiach exekúcií, rodinného práva, súdnych sporov, pracovného práva, trest-
ného práva, zmlúv a ďalších právnych oblastí. Ak by ste sa z pracovných, osobných alebo iných 
dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva v našej obci, právne poradenstvo bude poskyt-
nuté občanom našej obce bezplatne každý štvrtok v úradných hodinách aj priamo v advokátskej 
kancelárii BÁNOS, na adrese Námestie sv. Anny č. 9, Trenčín. Bezplatné právne poradenstvo je 
taktiež možné poskytnúť telefonicky – JUDr. Jozef Lukajka, mobilné č. 0944 114 264.

n	Informácie ihneď a priamo do vášho mobilu.
 Obecný úrad chce poskytovať informácie občanom obce rýchlejšie a efektívne. Preto máme 

v pláne zaviesť službu SMS – prenosu informácií z obce priamo do vášho mobilu. Občania, ktorí 
majú záujem o formu takejto služby, majú možnosť na obecnom úrade nahlásiť číslo svojho mo-
bilného telefónu a podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov. Neváhajte a nahláste svoje 
mobilné telefónne číslo na obecnom úrade, poskytovanie služby bude zdarma a informácie bude-
te mať „z prvej ruky“! 

Anna Benková

Obecný úrad informuje

Pre žiadneho Beckovčana určite nie je tajom-
stvom, že naša obec vo voľbách do samosprá-
vy obcí a miest, ktoré sa konali 15. 11. 2015, sa 
zaradila medzi tie samosprávy, v ktorých došlo 
k zmene osoby vo výkone najvyššej funkcie v obci 
– k zmene starostu. Po šiestich volebných obdo-
biach, kedy bol na čele obce dnes už bývalý sta-
rosta Karol Pavlovič, sa na prvé miesto z piatich 
kandidátov voľbou našich občanov dostal nový 
človek – Ing. Ján Križan. Nový nielen na poste sta-
rostu, ale tak trochu aj v Beckove. Po dvanástich 
rokoch v obci, kedy ho občania vídali aj s rodinou 
predovšetkým vo farskom kostole, sa stal staros-
tom obce.

Pán starosta, môžete sa našim občanom a čita-
teľom na tomto mieste predstaviť viac, ako to bolo 
v BN č. 3/2014 na str. 11? Ste Beckovčan, ale aj 
rodák cez jednu generáciu, a preto sa pýtam, ako 
sa stalo, že ste sa vrátili do domova svojich rodičov 
a starých rodičov? 

Odpoveď na vašu otázku je prostá. Moji rodi-
čia ako učitelia na Kysuciach v Novej Bystrici sa 
takmer po 40-tich rokoch vrátili v roku 1988 do 
opraveného rodičovského domu v ulici Vadičov, 
kde sa otec a jeho ďalších osem súrodencov naro-
dilo. V tomto období som býval a pracoval s man-
želkou Jankou a dvomi synmi Jánom a Jakubom 
v Bratislave. Čas ubiehal, a čím viac som s rodinou 
navštevoval dedka a babku v Beckove, tým viac 
vo mne rezonovala myšlienka usadiť sa v rodisku 
mojich predkov. Myšlienku som začal s rodinou 
zhmotňovať v roku 1997, kedy som dostal staveb-
né povolenie na výstavbu rodinného domu, ktorý 
som kolaudoval v roku 2002. Od tejto doby som 
sa začal počítať za Beckovčana, aj keď moje pra-
covné povinnosti ma viazali na Bratislavu a neskôr 
definitívne do Trenčína.

Dvanásť rokov života v obci vás motivovalo k vstu-
pu do komunálnej politiky. Čo bolo hlavným spúšťa-
čom rozhodnutia kandidovať na post starostu? 

Čo ma motivovalo k vstupu do komunálnej politi-
ky? Keďže som človek, ktorý rád prijíma výzvy a po 

Na tejto stránke otvárame novú rubriku 
pod názvom „Píšte starostovi“. Prečo prá-
ve táto forma komunikácie medzi občanmi 
a starostom?

To je zatiaľ prvá lastovička pri snahe o zmenu 
komunikácie s občanmi. Nie každý má možnosť 
internetu, hlavne starší spoluobčania, nie kaž-
dý chce oficiálne komunikovať o problémoch 
v obci, preto som chcel dať možnosť jednodu-
chej neformálnej komunikácie s občanmi o ich 
problémoch, na ktoré budem reagovať aj v BN. 

mnohých rozhovoroch so spoluobčanmi som usú-
dil, že by som mohol byť pre Beckovčanov osož-
ný. Rád by som mnohoročné skúsenosti s prácou 
s ľuďmi, s prácou v oblasti katastra či stavebníctva 
využil v komunálnej politike v obci, samozrejme, na 
jej rozvoj a na prospech jej občanov. Takže k vašej 
otázke zatiaľ len toľko.

Po troch mesiacoch od volieb a piatich týž-
dňoch od ustanovujúceho obecného zastupiteľ-
stva ste skočili do hlbokej vody problémov našej 
obce, a tak sa pýtam: Aké sú vaše prvé skúsenosti 
na starostovskej stoličke? 

Moje prvé skúsenosti? Môžem povedať zatiaľ iba 
toľkoto. Viete, všetko je relatívne. Aj problémy na-
šej obce. Závisí, či ich vidieť chcete, a zároveň ešte 
chcete ich riešiť, alebo ich nevidíte, a tým ich ani lo-
gicky neriešite. Ľudia, čo ma poznajú, vedia, že som 
detailista a svojim spôsobom aj maximalista, čo je zá-
roveň aj moja odpoveď na vašu otázku. Chcem pra-
covať systematicky a naplno, no zároveň musím po-
vedať, že nie všetko ide hneď a naraz. Chce to čas 
a trpezlivosť. Funkcia starostu je zodpovedná, a pre-
to tento mandát beriem s plnou vážnosťou. 

Pripravila Mgr. Dana Badžgoňová.
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Zmluva o užívaní spoločného 
poľovného revíru Beckov 

od 20. 1. 2015 do 31. 12. 2029

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, dňa 
22. 1. 2015 zaevidoval podľa §16 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o po-
ľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvu o užívaní spoloč-
ného poľovného revíru Beckov uzatvorenú podľa § 13 zákona č. 274/2009 
Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou 
žiadosti je notársky osvedčená zápisnica N 351/2014, NZ 38175/2014, 
NCRIs38939/2014 z rokovania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozem-
kov začlenených do poľovného revíru Beckov. 

Zároveň v zmysle § 19 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na základe návrhu užívateľa Poľovnícke zdru-
ženie Hurban Beckov vymenovalo za poľovníckeho hospodára Pavla Hladké-
ho z Beckova. Za Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Beckov zmluvu 
parafoval Pavol Hladký, Ing. Viliam Maslo a Miloš Gúčik. Za Poľovnícke zdru-
ženie Hurban Beckov predseda a štatutárny zástupca Miroslav Uherčík. Revír 
Beckov bol začlenený do jelenej oblasti, kde hlavným druhom je jelenia zver. 

Všetkým vlastníkom ďakujeme za podporu pri presadení revíru Beckov 
v  katastri našej obce.                                                                 Pavol Hladký

Premýšľali ste niekedy, koľko rokov vychádzajú naše 
– vaše Beckovské noviny? Vstupujeme práve do ich 
20. ročníka. Ani sa mi veriť nechcelo, keď som si uve-
domila, že Beckovské noviny oslavujú svoje dvadsiate 
narodeniny. Kto bol na ich začiatku? Kto ich založil? 
Boli niekedy v minulosti v Beckove takéto noviny? 

Prvý nám známy pokus o obecné noviny bol v roku 
1961 pod názvom Predvoj Beckova. Vydával ho MNV 
Beckov a vyšli dve čísla. Avšak Obecná kronika sa o tom-
to pokuse vydávať obecné noviny nezmieňuje. 

Prvé Beckovské noviny vyšli v decembri roku 
1996. Pamätám si na to ako dnes. Bola som pia-
tačka. Slovenský jazyk ma učila pani učiteľka Anež-

ka Ilavská. Bola šéfredaktorkou Beckovských novín. 
Jedného dňa prišla s Beckovskými novinami do trie-

dy. Vravela, že je potrebné, aby sme chodili po domoch 
a predávali noviny. S veľkou radosťou som chodila spo-
lu s Martinkou Tupou, dnes už Syrůčkovou, po domoch 
a predávala noviny po 3 Sk. Bol to pekný čas. Bola zima, 
ako sa patrí. Všade bol sneh. Chodili sme od domu 
k domu a hovorili o tom, že vyšli Beckovské noviny. Pred 
každými dverami sme premýšľali, či si novinky ľudia kúpia 
alebo nie. Často nás ľudia vítali s úsmevom a bolo málo 
tých, ktorí si noviny nekúpili. Držala som s láskou v ruke 
prvé číslo Beckovských novín a dnes po dvadsiatych ro-
koch sa opäť vraciam k nim ako členka redakčnej rady. 

Chcem poďakovať týmto za nápad Akad. arch. 
Mariánovi Striežencovi, a nemôžem nespomenúť ani 
prvú redakčnú radu, ktorú tvorili: Mgr. Anežka Ilavská, 
Iveta Čechvalová, Marta Striežencová a Daniel Hlad-
ký. Ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí sa podieľali 
v minulosti a podieľajú sa aj dnes na vzniku Beckov-
ských novín. 

A hlavne ďakujeme všetkým vám, milí Beckovčania, 
ktorí Beckovské noviny beriete s radosťou do rúk a radi 
ich čítate. Verím, že aj tento rok privítate Beckovské 
noviny s úsmevom a budú vám spríjemňovať chvíle od-
dychu a pohody. Príjemné čítanie. 

Radka Prokopenská

Spomienky na Beckovské noviny

Raz v ôsmy marcový deň napísala Marta Cviková, moja 
prednášajúca na kontinuálnom vzdelávaní pedagógov na 
tému Rodová rovnosť, toto: „Dnes si chcem pomenovať 
tento deň nanovo“ a je celkom inšpirujúce a posilňujúce 
pozrieť sa i na jeho tohtoročné redefinície, nové pomenú-
vania. Čo ste sa tento rok dozvedeli, aké prívlastky ste po-
čuli v svojom okolí na adresu Medzinárodného dňa žien?

Niečo k histórii tohto sviatku. Pozornosť celého sveta 
pritiahli udalosti z roku 1908, keď robotníčky z odev-
ného priemyslu v New Yorku protestovali proti desaťho-

dinovému pracovnému času, nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam 
a iné robotníčky obsadili továrne v Chicagu. V povojnovom období svet rede-
finoval MDŽ v rámci boja proti kapitalizmu a boja za mier. Tomuto účelu mohol 
napomôcť i príbeh Rose Thälmann, komunistky, ktorá prežila koncentračný tá-
bor v Ravensbrücku, o tom, ako sa MDŽ oslavoval v roku 1945 i na tomto mies-
te, v koncentračnom tábore. Jej najstaršia spoluväzenkyňa a komunistka mala 
predniesť slávnostný prejav a ženy mali údajne skandovať heslo: „Nech žije 
8. marec, Medzinárodný deň žien!“ 

Kde a kedy sa začala tradícia medzinárodných osláv? Už rok po kodanskej 
konferencii socialistických žien sa MDŽ oslavoval v Rakúsku, Dánsku, Nemec-
ku a Švajčiarsku, hoci presný dátum nebol oficiálne stanovený. Ženy údajne 
protestovali proti nedostatočnej reprezentácii žien v odboroch. Tvrdenia o dátu-
me i jeho zdôvodnení sa rozchádzajú – bol to buď 8. marec, alebo 19. marec, 
zvolený nemeckými ženami, ktoré si takto pripomínali ozbrojené povstanie proti 
pruskému kráľovi v roku 1848, pretože ten neuskutočnil volebné právo žien, 
hoci im to vo svojich reformných krokoch sľúbil. Oslavy prebehli aj v Spojených 
štátoch amerických, ale v poslednú februárovú nedeľu. Monografia o ženskom 
pokrokovom hnutí na Slovensku však uvádza, že „oslavy MDŽ v Čechách a na 
Slovensku sa konali už pred prvou svetovou vojnou, v Prahe roku 1911, v Brati-
slave (v bývalom Robotníckom dome na Dunajskej ulici) a v niektorých ďalších 
robotníckych centrách roku 1914. Toľko z pohľadu do histórie.

Aká bude u vás tento rok druhá marcová nedeľa? Bude to bežný, v poradí sied-
my deň v týždni? Ako vaši kolegovia, susedia, členovia rodiny, známi označujú 
tento deň? Aký prívlastok mu ľudia dávajú v bežných rozhovoroch – iba nede-
ľa? Alebo deň s veľkým D, Deň žien, sviatočný deň? Ja tvrdím – každý rok to je 
a bude náš „deň“ – Medzinárodný deň žien!        

 Ing. Darina Jarábková

MDŽ

mohli občania Beckova prežiť vďaka Beckovskému speváckemu zboru. 
Na svojom tradičnom vianočnom vystúpení v nedeľu 28. decembra 2014 v ka-
tolíckom kostole rozvibrovali emócie u svojich poslucháčov. Spôsobila to nie-
len čarovná atmosfére radostného vianočného obdobia, keď sa všetci radovali 
z príchodu Spasiteľa. Určite sa s oslavnými, radostnými textami v spojení s pre-
cíteným prednesom účinkujúcich dostali každému do tesnej blízkosti srdieč-
ka aj lahodné melódie, ktoré poslúžili ako balzam na dušu. Poďakovanie patrí 
Mgr. Anežke Ilavskej, ktorá dlhá roky vedie a cibrí spevácky prednes členov 
zboru. Každý člen sa snaží napĺňať slová žalmu 104, 33. verš: Spievať chcem 
Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem! 

Ing. Darina Jarábková

O deň dlhšie Vianoce

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru si už dlhšie obdobie veľmi 
reálne uvedomujú potrebu obnovy vybavenia potrebného na vykonávanie 
činností. Na to, aby bol zbor schopný zásahov je nutné udržiavať techniku 
v dobrom stave a v prípade nutnosti postarať sa o jej modernizáciu. Bez 
dostatočných finančných prostriedkov to ide len veľmi ťažko. Vyžaduje si to 
aj určitú zaangažovanosť a aktívny prístup, ktorý v nemalej miere vyvinul dl-
horočný člen Ľuboš Gába a svojou vlastnou iniciatívou sa zasadil o získanie 
potrebných informácií a následne o podanie žiadostí na získanie štátnych 
dotácií určených pre dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku. Samozrej-
me, že treba spĺňať určité podmienky, a potom stále ešte nie je isté, či dotá-
cia bude udelená. Podstatné je, že sa členovia aktivizujú a využívajú všetky 
možné dostupné prostriedky na získanie príspevkov. 

Konkrétne je podaná žiadosť na repasáciu cisternovej automobilovej 
striekačky CAS 32 Tatra 148, ktorá má už úctyhodných 35 rokov. Je v zá-
ujme hasičského zboru udržať vozidlo schopné zásahov pri požiaroch ale-
bo živelných pohromách. Doteraz boli vykonávané bežné opravy karosérie, 
striekanie a lakovanie, avšak rozpočet obce nie je dostatočný na celkovú 
repasáciu vozidla. Druhá žiadosť bola poslaná o dotáciu vo výške 2.000 €, 
ktoré by boli určené na modernizáciu ďalšieho vybavenia zbrojnice ako aj 
na podporu mladých hasičov. V každom prípade si každá snaha a aktivita 
zo strany členov zaslúži pozornosť a uznanie. Kiežby nevyšla nazmar, ale 
priniesla svoje ovocie.                                                             Petra Šutovská 

Žiadosti o štátne dotácie 
a príspevky pre hasičský zbor v Beckove

foto: Ing. Jozef Štefanec
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Ako je už zvykom, keď 
fašiangy vrcholia, členo-
via Jednoty dôchodcov 
v Beckove sa stretáva-
jú na výročnej schôdzi. 
V tomto roku to bolo vo 
štvrtok 5. 2. 2015. V pek-
ne pripravenej sále sa ziš-
lo 78 členov základnej 
organizácie a vzácni hos-
tia – p. Ing. Ján Križan, 
starosta obce a p. Eva 
Michalčíková za Okres-
nú organizáciu JDS v No-
vom Meste nad Váhom. 

O 14. hod. predsedníčka p. Mária Mináriková privítala prítomných, a potom na-
sledoval kultúrny program, ktorý si pre seniorov pripravili žiaci ZŠ J. M. Hurbana 
v Beckove pod vedením p. uč. Mgr. Martiny Striežencovej. 

Po veselých scénkach nasledovala pracovná časť. P. Mária Mináriková zhodno-
tila činnosť organizácie za uplynulý rok. Správu o hospodárení za rok 2014 pred-
niesla pokladníčka ZO p. Mária Kubíčková. Potom nasledovalo doplnenie členov 
výboru. P. Veronika Bučková a p. Anton Šrámka požiadali o uvoľnenie z unkcie. 
Namiesto nich boli navrhnutí a následným hlasovaním zvolení za členov výboru 
p. Margita Hubinová a p. Miloslav 
Masár. Do funkcie predsedníčky 
organizácie bola znovu zvolená 
p. Mária Mináriková.

Ďalším bodom programu boli 
príhovory hostí. Prítomných pote-
šili milé slová p. starostu Ing. Jána 
Križana, a tiež si pozorne vypo-
čuli príhovor p. Evy Michalčíkovej 
z okresnej organizácie. 

Po odznení príhovorov p. Má-
ria Mináriková predniesla návrh 
činnosti na rok 2015. Na schôdzi 
sme nezabudli ani na našich jubi-
lantov, ktorým sme úprimne za-
blahoželali k ich životnému jubileu 
červenou šípovou ružou. 

Po pracovnej časti nasledovalo príjemné posedenie a družné rozhovory. Nechýba-
lo ani občerstvenie, a to kurací rezeň so zemiakovým šalátom a kávička s veterníkom. 

Za to, že sme mohli prežiť príjemné popoludnie, patrí vďaka p. starostovi Ing. Já-
novi Križanovi za poskytnutie sály, p. Norike Strakovej za prípravu sály a tiež za to, 
že nás spolu s p. Ivetkou Martišovou, p. Tonkou Bánovskou a p. Monikou Striežen-
covou celé popoludnie obsluhovali. Ďalej nesmieme zabudnúť na p. Jarka Straku, 
ktorý sa postaral o ozvučenie sály a hudobnú produkciu, na p. Drahoša Minárika, 
ktorý sa staral o dovoz a odvoz seniorov a p. Mgr. Danku Badžgoňovú, ktorá nás 
fotografovala a celý rok nám pomáha so všetkými písomnosťami, ako napr. vytlače-
nie pozvánok, aktualizácia zoznamu členov, zhotovenie prezenčnej listiny a pod. 

Veľké ďakujem patrí tiež našim sponzorom, a to firmám SEVOTECH, KLIMAT 
a ELIPOS – Pavel Vavro za ich štedré finančné príspevky, tiež za sponzorské 
dary Reštaurácii „U Martiny“, Pekárni Beckov a Poľnohospodárskemu družstvu 
Beckov, a tým členom našej organizácie, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o hladký priebeh tejto schôdze – ako roznesenie pozvánok, nákup a dovoz 
tovaru a pod. 

S príchodom večera sme sa pomaly začali rozchádzať do našich domovov. 
Ing. M. Mináriková

 

VýROčNá SChôDZA ZO JDS V BECKOVE

SVIATOK ŠŤASTIA

číslo 1 - február 2015

Stretnutie generácií v klube dôchodcov

Bola to skvelá slávnosť, ktorú si naši seniori organizovaní v Jednote dôchod-
cov pripravili na štvrtok 5. februára 2015 v spolupráci so základnou školou, 
s divadelným krúžkom p. uč. Martiny Striežencovej! Kto zažil, neobanoval. 

Sedemdesiatosem seniorov podľahlo na dnešnej výročnej schôdzi slovám 
o šťastí, ktoré vo svojich príhovoroch zhodne vyriekli najskôr predsedníč-
ka ZO JDS Ing. Mária Mináriková a spontánne nadväzujúc na ňu aj starosta 
Ing. Ján Križan. Spomenul, že ľudia na Titaniku boli bohatí a zdraví, ale nemali 
šťastie..., teda šťastie je v našom živote dôležité práve tak ako zdravie či bo-
hatstvo. Mnohí sa nakazili ich optimizmom – tváre sa rozžiarili spokojnosťou, 
veď akože inak na takomto milom spoločenskom podujatí! „O rok zase do vi-
denia!“ – takto sa lúčili, keď po neskorom obede či skorej večeri s dezertom 
odchádzali do svojich príbytkov. 

Pravidelné popoludňajšie stretnutie v klube dôchodcov bolo 13. januára 2015 
spestrené o krátky náhľad do histórie 19. storočia. Simonka Remišová, štu-
dentka 3. ročníka Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom prezen-
tovala členkám ZO JDS v Beckove svoju prácu o známom beckovskom rodákovi 
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorú pripravila v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti (čítaj na str. 12).                                                                                              (b)

Starosta Ing. Ján Križan, predsedníčka ZO JDS 
v Beckove Ing. Mária Mináriková a pokladníčka 
ZO JDS v Beckove Mária Kubíčková.

Pozrite sa na tie krásne tváre, žiariace šťastím. Ich vrásky i šediny sú me-
dailou za statočnosť, odmenou za všetko, čo priniesli tomuto spoločenstvu, 
ohnivkom reťaze bez kon-
ca i začiatku – všetci sú 
dielom Božím skrášľujú-
cim náš ľudský zázrak. 
Dcéry i synovia, matky 
i otcovia – naši vzácni 
„Beckovania“. 

S úctou nafotila a napí-
sala D. Badžgoňová, 

5. 2. 2015.

Skvelé vystúpenie žiakov školy pobavilo 
i poučilo.
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Mnohí ste určite zaregistrovali zmenu prepravného vozidla obedov pre našich 
žiakov a zamestnancov beckovskej základnej školy. Od januára 2015 sa na túto 
službu využíva obecné auto zn. Nissan, ktoré bolo pôvodne zakúpené pre potre-
by Dobrovoľného hasičského zboru v Beckove. Okrem vozenia obedov vozidlo 
využívajú aj pracovníci obecnej prevádzky a z toho dôvodu je aj v priestoroch 
prevádzky parkované. Pán školník Jaroslav Straka ho denne počas pracovné-
ho týždňa preberá o 11. hodine doobeda, aby naložil spolu s pani kuchárkami 
v materskej škôlke potrebný počet obedov. A majú čo robiť, pretože denne vozia 
okolo sto stravných jednotiek. Mala som tú česť pozorovať ich prácu a urobiť pár 
záberov. Zo škôlky cestuje s obedmi aj pani kuchárka Danka Paulusová, ktorá 
vydáva stravu v školskej jedálni. Na fotke je podľa úsmevu všetkých zaintereso-
vaných vidieť, že prácu odvádzajú s radosťou, ale nabehajú sa po schodoch 
s ťažkými varnicami dostatočne. A to musím spomenúť aj spôsob, ako si museli 
poradiť počas zasnežených a zablatených dní, kedy bola príjazdová cesta do 
školskej jedálne (zozadu školy od telocvične) veľmi problematická, až nezjazd-
ná. Obedy boli nútení voziť cez hlavný vchod školy za pomoci káry, ktorú mali pri-
chystanú pod schodiskom v suteréne a odtiaľ do druhej časti budovy po ďalšie 
schodisko. Tam opäť vyložiť a ručne povynášať do jedálne. K takémuto kaska-
dérskemu spôsobu sa dospelo po pár skúsenostiach, keď pán školník s au-
tom v problematickom teréne (príliš veľa snehu alebo blata) zapadol a bolo nut-

né vymyslieť iný spôsob prepravy. Touto 
cestou ďakujeme pánovi Petrovi Čiklovi, 
ktorý ochotne pomohol zapadnuté auto 
vyslobodiť – všetko teda nakoniec dob-
re dopadlo, nikto sa nezranil a podstat-
né je, že obedy bezpečne doputovali do 
brušiek našich detí. Dokonca sa stáva, 
že občas majú žiaci výnimočné „riaditeľ-
ské obedy“, kedy ich nakladá a dováža 
(dokonca aj na svojom súkromnom aute) 
sám pán riaditeľ Pekarovič. Stáva sa to 
vtedy, keď je nutné zastúpiť pána škol-
níka počas jeho neprítomnosti. Všetkým 
nám je celkom jasné, že takéto riešenie 
prepravy obedov je len provizórne a že 
tým najideálnejším stavom by bolo do-
končenie a spojazdnenie kuchyne priamo 
v škole. Na to sú však potrebné nemalé finančné prostriedky. Držíme palce všetkým 
angažujúcim sa v tomto smere, aby sa započaté dobré dielo aj dokončilo. 

Text aj foto Petra Šutovská  

Vozenie obedov pre žiakov – často i kaskadérske

Tak, ako to už býva zvykom, aj tento školský rok sa začiatok nového kalendárneho 
roka niesol v prípravách na privítanie predškolákov pri príležitosti ich zápisu medzi 
žiakov našej školy. Ten dlho očakávaný deň pre všetkých zúčastnených nastal dňa 
21. januára 2015.
Detičky v sprievode svojich rodičov, niektoré aj so svojimi súrodencami či starými 
rodičmi, začali pomaly prichádzať do školy. V očkách očakávania, možno trošku 
obavy a neistota z toho, čo ich tu čaká. Po prvotnom zoznámení sa s pani učiteľka-
mi i s prostredím, v ktorom budú chvíľku pracovať, ich opustili všetky pochybnosti 
a smelo začali spolupracovať. Všetci budúci prváčikovia ukázali, že na vstup medzi 
veľkých žiakov sú skutočne už pripravení. Porozumeli všetkým úlohám, vedeli pra-
covať podľa zadania a pokynov zapisujúcich pani učiteliek. Ovládali všetko, čo je 
potrebné k zápisu a nielen to. Dnešné deti sú veľmi vyspelé. Predviedli nám svoje 
jazykové, výtvarné i komunikačné zručnosti. Ovládali počítanie nielen do šesť, nie-

ktoré vedeli dokonca už aj počítať nad rámec desiatky. Krásne nám recitovali, spie-
vali, dokonca i v anglickom jazyku. Sme veľmi radi, že dnešné deti sú všeobecne 
rozhľadené a zbehlé v rôznych činnostiach.
K zápisu prišlo 16 detí, 9 chlapcov a 7 diev-
čat. Všetky deti boli na základe spĺňania 
predpokladov k prijatiu do 1. ročníka prijaté 
pre budúci školský rok ako naši prváčiko-
via. Tešíme sa na nich a na našu spoločnú 
prácu v krásnej beckovskej škole.
Ďakujeme OÚ v Beckove za prejavený zá-
ujem o spolupodieľanie sa na zápise detí 
prefinancovaním darčekov, ktoré každé dieťa dostalo pri zápise.                    

Mgr. Marcela Macová, vedúca MZ v ZŠ Beckov

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 na našej škole

Pán učiteľ Jána Jedličku - Spomienka k desiatemu výročiu úmrtia
Ján Jedlička (6. 6. 1929 – 20. 12. 2004) sa naro-

dil v Hôrke nad Váhom rodičom Vincentovi Jedličkovi 
a Márii, rod. Kváčalovej z Kálnice ako starší z dvoch 
synov. Do základnej školy chodil v Hôrke, na gymná-
zium v Novom Meste nad Váhom. Po maturite praco-
val vo vydavateľstve Pravda v Bratislave, šiel na vojen-
činu a po nej sa zamestnal ako učiteľ v Moravskom 
Lieskovom v školskom roku 1953/1954. Tu sa zozná-
mil aj so svojou manželkou Elenou Stachovou, s kto-

rou uzatvorili manželstvo 25.9.1954. Popri práci študoval na vysokej škole pe-
dagogickej v Trnave, ktorú skončil v roku 1966 diplomovou prácou „Význam 
včelárstva v socialistickom poľnohospodárstve“ na katedre prírodopisu. 

Druhé učiteľské miesto bolo v šk. roku 1954/55 v Lúke nad Váhom a od šk. roka 
1955/56 učil nepretržite v Beckove až do šk. roka 1988/1989, po skončení kto-
rého odišiel do penzie. Mladí manželia sa sťahovali z Moravského Lieskového do 
Beckova 7.10.1955 už so staršou dcérou v kolíske. V Beckove najskôr bývali v kato-
líckej škole v jednej izbe na poschodí, potom na prízemí, až si postavili vlastný dom 
v Rakoľuboch (1958-1960). Chceli stavať v Beckove, ale nezohnali vhodný poze-
mok (ponúkali im miesto pri parku, kde je teraz „papierák“, ale p. Jedličkovi sa toto 
miesto medzi kláštorom a parkom videlo tmavé). Ich susedom v katolíckej škole bol 
Emo Nožina, ktorý pracoval ako školník. O päť rokov sa im narodila mladšia dcéra.  

Pán Jedlička sa venoval včelárstvu po celý život. Včeláriť ho naučil Rudolf Je-
denástik z Beckova. Slovenský zväz včelárov mu udelil v rokoch 1999 a 2004 
vyznamenanie 3. a 2. stupňa, bronzovú a striebornú plaketu a odznak. Bol vče-
lárskym odborníkom pre spoluprácu s orgánmi veterinárnej správy (od r. 1998). 
Včely mával v Klíži. V poslednom roku mal 20 úľov. Po jeho nečakanej smrti 
časť  včelstiev prevzal zať, a tak sa stal pokračovateľom v chove včiel v rodine.  

Ján Jedlička bol spoločensky aj politicky aktívny, ako sa očakávalo od učiteľa. 
Pracoval istý čas ako tajomník MNV v Kočovciach a bol zakladateľom hasičského 
zboru v Rakoľuboch. Na škole v Beckove bol výchovný poradca, aj zástupca ria-
diteľa školy (po ňom bola zástupkyňou p. uč. Hahnová - na spoločnej fotografii). 
Učil chémiu, fyziku, práce na pozemku, prírodopis a dielenské práce. 

Okrem včelárstva mal 
aj kultúrne záľuby. Ešte 
v Moravskom Lieskovom, 
Hrubá Strana (kopanice) 
hral a režíroval divadlo 
spolu s budúcou manžel-
kou Elenou, ktorá hrávala 
od detstva. Pripravili hry 
Pytliakova žena, Strídža 
spod hája, Mariša, s kto-
rými chodili aj na zájazdy. 
V Moravskom Lieskovom 
mládež založila SZM, 
schádzali sa v nedeľu 
v klube, kde začali hrať divadlo najprv na Mikuláša, Vianoce či Veľkú noc. Pri ško-
le bol byt učiteľa. Otec Eleny Stachovej, Jozef Stacho, hrával na trúbku vo vojen-
skej kapele, bol zakladateľ Bučkovanky, ktorá sa vtedy volala „Dolinári“.

Keď Ján Jedlička začal učiť v Beckove v šk. roku 1955/56, riaditeľom školy bol 
Ján Stano. Po ňom bol riaditeľom p. Pitek z Hôrky a od roku 1959/60 Jozef Baran-
čík. Pani Jedličková pracovala po narodení prvej dcéry najskôr v Beckove v krčme 
Rudolfa Zverbíka v kuchyni, a potom v Rakoľuboch v kuchyni materskej školy (bola 
v kaštieli). Keď škôlku zatvorili, chýbal jej rok do penzie, tak sa zamestnala na dva 
roky v škôlke v Kálnici, a potom v obchode Odevy v Novom Meste nad Váhom.

V učiteľskej profesii pokračujú obe dcéry. Elenka učí na bilingválnom gymná-
ziu v Bratislave fyziku po taliansky a Ľubka po maturite na chemickej priemyslov-
ke si urobila druhú maturitu a učí v materskej škole v Bratislave. Obe sú vydaté 
a majú po dve deti. 

V decembri 2014 si celá rodina, blízki i bývalí žiaci pripomenuli desiate výro-
čie úmrtia p. učiteľa Jána Jedličku. Vzácny človek, dobrý učiteľ, starostlivý man-
žel, otec i starý otec. K spomienke sa pripája veľká rodina jeho žiakov z beckov-
skej školy, medzi ktorých patrí i autorka tohto článku. 

Dana Badžgoňová
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Čítanie kníh je mojou veľkou záľubou. Keby sa 
dalo, čítaním by som strávila čo najviac svojho voľné-
ho času. Ale teraz ho radšej darujem svojim malým 
dcéram a „kazím si zrak“ po večeroch, keď už spin-
kajú, len aby som si prečítala aspoň pár strán z ob-
ľúbených knižných titulov. Viem, že nás milovníkov 
dobrých kníh je ešte zopár, ktorí s radosťou oslavu-
jeme marec s dobrou knihou. Z dostupných historic-
kých zdrojov sa dozvedám, že tento tak známy mar-
cový sviatok knihy bol prvý krát vyhlásený v bývalom 
Československu, konkrétne v roku 1955. Vznikol na 
počesť národného buditeľa, ľudového básnika, zbe-
rateľa národných piesní, misionára slovenského ná-
roda a prvého slovenského kolportéra kníh Mateja 
Hrebendu - Hačavského (*10. 3. 1796 Rimavská 
Píla, † 16. 3. 1880 Hnúšťa). Už od detstva pociťoval 
lásku ku knihám. Do škôl nechodil kvôli nedostatku 
financií, ale venoval sa samoštúdiu. Trápili ho však 
problémy so zrakom, a tak po nociach, kedy už vô-
bec nevidel a nemohol čítať, chodil po susedných 

domoch a prosil ľudí, aby mu čítali. Do slovenskej 
histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ 
slovenských a českých kníh. Prechodil nielen celé 
Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. 
Predaj kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia, spájal 
i s poúčaním a národným uvedomovaním, šíril kul-
túru a osvetu. V tých časoch mnohí pokladali čítanie 
kníh za nepotrebnú vec, za výsadu vzdelancov. Proti 
tomuto názoru viedol svoj neúprosný boj. Na ces-
tách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal 
ich do škôl a spolkových inštitúcií alebo ich donášal 
popredným vzdelancom. Takto mnoho kníh zachrá-
nil a významnou mierou sa pričinil o budovanie kniž-
níc. Poznalo ho celé Slovensko. Nechajme sa inšpi-
rovať takýmito nenápadnými, ale veľmi významnými 
osobnosťami nášho národa a prehodnoťme trávenie 
svojho voľného času. Stačí vypnúť jeden z najväč-
ších časožrútov, akými sú televízor či internet. Čas, 
ktorý investujete do sledovania televízie sa vám ni-
kdy nevráti. A ak niečo dáte a nič nedostanete, tak 

to nie je investícia, ale strata. Čítaním si rozširuje-
me slovnú zásobu a zdokonaľujeme komunikačné 
zručnosti, ktoré potrebujeme v každodennom živo-
te. A navyše, krásna literatúra obsahuje veľa slov-
ných spojení, ktoré sa bežne nepoužívajú. Veľkým 
pozitívom čítania kníh je, že stále musíte zapájať svoj 
mozog a tvoriť si predstavy o tom, čo čítate. To pod-
poruje rozvoj tvorivosti, čo je veľmi dôležité hlavne 
pre deti. A niet väčšej radosti, ako keď naplno fun-
guje fantázia v detskej hlavičke, to je potom otázok 
a nekonečných rozhovorov. Pre mňa je to najkrajšie 
strávený čas, hlavne pri spoločných prechádzkach 
vonku. A keďže si pripomíname takú okrúhlu spo-
mienku vzniku mesiaca knihy, želám všetkým čitate-
ľom našich Beckovských novín, aby objavili v sebe 
chuť prečítať si aspoň raz začas kúsok z dobrej kni-
hy ako inšpiráciu pre svoj život. Veď ako hovorí citát 
na záver: „Čítanie je základným nástrojom na pre-
žitie spokojného života“ (Mortimer J. Adler).
  Petra Šutovská

číslo 1 - február 2015

Opäť vychádza na oblohe mesiac a my prichádzame do snehového kráľovstva. 
Čo sa tam udialo za ten čas čo sme tam neboli? Sniežik vyrástol. Je z neho veľ-
ký chlapec. Každý deň sa hrá. Raz so snehovými vločkami, inokedy s cencúľmi 
a inokedy zase s ľadom. Najradšej však má, keď môže hrať na cencúľoch. Jedné-
ho dňa mu otec, kráľ Zrám, vraví: „Je čas, Sniežik, aby si sa naučil, čo má vedieť 
budúci kráľ našej krajiny. Ja už som starý a dlho tu už nebudem. Musíš sa naučiť 
ako zasnežovať naše kráľovstvo. Je to veľmi dôležité, bez toho nemôžeš byť dob-
rým kráľom a dokonca, keby si sa to nenaučil, naše kráľovstvo by sa navždy roz-
topilo“. Sniežik smutne hľadel do zeme. Vedel, že skončil čas jeho hrám a že ho 
čaká neľahká úloha. „Nebuď smutný, Sniežik, nie je to nič ťažké, veď si predsa syn 
nejakého kráľa Zráma a kráľovnej Mizy!“ povzbudzoval ho otec. „A isto zažijeme pri 
tom veľa zábavy. Poďme!“ zaznel mohutný hlas kráľa Zráma. Vtom sa objavil biely 
jednorožec. Obaja naň nasadli a vydali sa na cestu do oblakov. Jednorožec uháňal 
do oblakov, vyššie a vyššie. Až sa ocitol medzi obrovskými bielymi mrakmi. Vyzerali 
ako obrovské kopy bielej šľahačky. „Teraz pozeraj, Sniežik, a rob to, čo robím ja“. 
vravel Zrám. „Zober do oboch rúk kúsok obláčika a fúkni doň presne tak, ako to 
robím ja“. Keď Zrám chytil obláčik a fúkol doňho, hneď sa z neho sypali trblietavé 
snehové vločky. „Neboj sa, do toho! Skús to aj ty!“ Povzbudzoval ho k tomu otec. 
Sniežik nesmelo zobral do svojich ešte krehkých rúčok kúsok obláčika a nesme-
lo fúkol. Obláčik sa ani nepohol. „Fúkni viac!“ povzbudzoval ho otec. Sniežik sa 
poriadne nadýchol a fúkol. A namiesto krásnych snehových vločiek padali na zem 
kúsky ľadu. Zrám skríkol: „Nie, nie tak! Skús ešte raz“. No ani do tretice sa to Snie-
žikovi nepodarilo. A skúšal to ďalej, ale ani jeden pokus nevyšiel. Sniežikovu tvár 
zahalil smútok a sklamanie. Otec Zrám tiež smutne hľadel na syna. A pýtal sa sám 
seba: „Ako je možné, že ty, Sniežik, nevieš snežiť?“ Sniežikovi sa po tvári kotúľali 
ľadové slzy a fňukavo odpovedal: „Ja neviem, otec, na čo sa potom volám Sniežik, 

keď neviem snežiť?“ „Vieš čo, poďme domov, možno ešte nie je ten správny čas.“ 
Zrám utešoval synčeka i seba. Nasadli na jednorožca a o chvíľu už boli doma. „Od-
dýchni si, synček môj! Máš za sebou ťažký deň.“ Sniežik, i keď bol unavený, ne-
mohol zaspať. Rozmýšľal o tom, ako je možné, že nevie on, Sniežik, snežiť. Možno 
by som si mal zmeniť meno. Áno, to je ono! Nebudem sa volať Sniežik ale Žiesnik. 
V tom bude isto ten fígeľ. Hneď na druhý deň ráno sa vydal k zázračnej víle a prosil 
ju, aby mu zmenila meno. Víla svojou čarovnou paličkou hneď zmenila Sniežikovi 
meno na Žiesnik. Žiesnik si dal zavolať jednorožca a išiel skúsiť snežiť. Zobral do 
rúk oblak a fúkol. Nešlo mu to. Skúsil druhýkrát, tretí, dvadsiaty. A nič. Sklamaný 
sa opäť vrátil do zámku. Bol veľmi smutný. V noci nespával a cez deň plakal. 

Kráľ Zrám vedel o všetkom. Vedel, že si Sniežik zmenil meno. Vedel i to, ako 
sa trápi. Trápil sa aj on a premýšľal, ako by synčekovi pomohol. Až jedného dňa to 
pochopil. Zavolal si Sniežika a vraví mu: „Premýšľal som nad tým, kde robíš chybu. 
Modlil som sa a uvedomil som si, že ti chýba jedna dôležitá vec, a tou je láska“. 
„Láska?“ čudoval sa Sniežik. „Áno, je jedno, či sa voláš Sniežik alebo Žiesnik. 
Dôležité je robiť každú prácu s láskou. Musíš dať do toho celé svoje srdce. Keď 
budeš fúkať do oblaku, predstavuj si pritom tie najkrajšie chvíle, ktoré si zažil, tie 
najkrajšie veci, ktoré si videl a tie najfarebnejšie sny, aké si sníval. Daj do toho kus 
seba, a potom budeš isto vedieť snežiť a každá vločka bude jedinečná a nádher-
ná. Tak to robím i ja. Zatvor oči a skús to. Sústreď sa“. Sniežik, teda Žiesnik, pocítil 
odrazu obrovskú lásku k vytváraniu snehových vločiek. Pochopil, že je to dôležitá 
a krásna práca. Hneď sa vybral do oblakov to vyskúšať. Odtrhol si kúsok obláčika 
tak jemne, ako sa trhajú len kvietky. Zatvoril oči a fúkol. Usmieval sa. Predstavoval 
si, ako ho otec aj mama majú radi, ako sa spoločne hrajú či jedia spoločný obed. 
A vtedy začali padať na zem tie najkrajšie snehové vločky, aké nikdy predtým ešte 
nepadali. Sniežik bol šťastný, že sa konečne naučil snežiť.                               Radka P.

OKIENKO PRE DETI – čAS NA ROZPRáVKU

Už 60 rokov slávime marec ako mesiac knihy

Pod kopcami zamrznutého snehu sa skrýva snehové kráľovstvo. Každú noc s lúčmi 
mesiaca snehové kráľovstvo ožíva. Táto noc je výnimočná. Všetko je akési oveľa belšie 
ako inokedy. Čo sa deje? Chystá sa zimný bál na počesť toho, že kráľovnej Mizy a krá-
ľovi Zrámovi sa má narodiť synček, ktorý, keď vyrastie, bude vládnuť nad kráľovstvom. 
Všetci sú už nedočkaví. Snehové bábiky sa vyobliekali do tých najbelších šiat a poma-
ly prichádzajú po postriebrenom koberci do ľadovej sály. Prichádzajú aj ďalšie dámy 
spolu s pánmi na krásnych snežných kočoch. Uprostred sály je uzavretý ľadový tuli-
pán, ktorý sa práve túto noc otvorí a z neho sa narodí dlho očakávaný synček. Začína 
znieť nádherná hudba. Všetci okolo kvetu tancujú. Kráľ a kráľovná sedia na tróne a ani 
oči nespustia z kvetu. Všetci tancujú okolo kvetu. Všetko sa nádherne ligoce. Svetlá 
žiaria tými najkrajšími farbami zimy. Kapela hrá na cencúľoch tú najkrajšiu hudbu. Zra-
zu zostalo ticho. Ticho, ktoré by sa dalo krájať. Kdesi v diaľke kvaplo z cencúľa. Čo 
sa deje? „Psst.“ „Prečo mám byť ticho?“ spýtala sa jedna z bábik, Alamandra. „Pozri 
tam!“ odpovedala jej priateľka Balamandra. Zraky všetci uprene hľadeli na otvárajúci 
sa puk. Kráľ a kráľovná už stáli pri ňom a netrpezlivo doň nakúkali. Lupienky kvetov 
sa roztvorili a v nich ležal krásny chlapček. Mal červené líčka. Nebesky modré očká 
a usmieval sa. Kráľovná ho zobrala s láskou na ruky a uložila do snehovej perinky. Dali 
mu meno Sniežik. Všetci na bále ho chceli vidieť. Všetci boli zvedaví, kto bude ich 
budúcim kráľom. Je krásny. Rozkošný. Zneli odvšadiaľ hlasy. Sniežik unavený od toľ-

kých pohľadov nemohol zaspať. Iba plakal 
a plakal. Kráľovná s kráľom zostali smutní: 
„My sa máme dnes tešiť a Sniežik iba pla-
če? Veď od toľkých sĺz nám roztopí naše 
ľadové kráľovstvo“. Bábiky radili kráľov-
nej, aby ho pokolísala, no nepomohlo. Iní 
zase, že aby mu dala papať, nepomohlo. 
Sniežik plakal a plakal. Keď už všetci mys-
li, že budú musieť rozpustiť bál a oslavu, 
začala kapela hrať nádhernú pieseň, akú 
ešte nikto nikdy nepočul. Cencúle jemne 
cinkali. Znela ako jemný vánok, ktorý roz-
tancoval snehové vločky. Pieseň sa niesla 
celým kráľovstvom. Sniežik hneď zaspal. Všetci, čo boli na bále opäť tancovali. A krá-
ľovná s kráľom? Tí sladko spali unavení od toľkého plaču. Iba tváre im zdobil nádher-
ný úsmev, plný šťastia z narodeného synčeka. Hudba pomaly dohráva. Začína svitať.

S lúčmi ranného slnka všetci obyvatelia kráľovstva idú spať a vidia ich iba tí, 
ktorí sa pozerajú na kopce zamrznutého snehu nie očami, ale srdcom. 

Radka P.

Snežný bál

Sniežik sa učí snežiť
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Ako sa uberal život mladomanželov? Pán Straka začal pracovať v Hydrostave 
najskôr ako robotník, po troch rokoch ako samostatný bagrista. Pracoval po 
celej republike, kde ho práve firma poslala. Vydržal tam 35 rokov až do penzie. 
Domov chodil raz za týždeň či mesiac, inak sa nedalo, pracoval 12 hodín den-
ne. Pani Straková bola doma pri deťoch, nechodila do zamestnania. Ale nedá 
sa povedať, že by nepracovala. Už v rodičovskom dome, kde bolo osem detí, 
musela pomáhať v domácnosti, v záhrade i pri chove hospodárskych zvierat. 
Pomáhala aj pri stavbe novej budovy starobinca. Išla aj do služby mimo Beckov, 
pracovala na troch miestach v domácnosti a na roli – napríklad u evanjelického 
rechtora mala na starosti 42 kačíc, 26 moriek a 12 husí, tieto počty si dodnes 
dobre pamätá. Samozrejme, služba sa jej nezarátala v našich časoch do dô-
chodku, takže jej penzia zo Sociálnej poisťovne je len 19 eur (to pre tých, čo 
repcú, že majú málo...). Pán Straka bol dlhé roky aktívny ako funkcionár v bec-
kovskej Telovýchovnej jednote, robil pokladníka a predsedu. 

Manželka sa angažovala hlavne doma – starala sa o štyri deti, Annu (1951), 
Máriu (1952), Pavla (1953) a Jána (1956). Prvá dcéra sa narodila v pôrodnici, 
ale ďalšie deti rodila doma za pomoci pôrodných asistentiek „babíc“, ako sa im 
vtedy hovorilo, p. Ikášovej a p. Pavlovičovej. Napriek všetkým starostiam si na-
šla čas aj knižky čítať, ako inak, po nociach. A keď šla na vychádzku, v kočíku 
mala tri deti naraz. Dnešné kočíky by to už nezvládli. 

Mladej rodine sa nedarilo zle, keďže obaja boli pracovití, rozdelili si povinnos-
ti, a tak zvládli nielen vychovať 4 deti, ale aj postaviť si dom, starať sa o záhradu, 
popri tom si nájsť čas aj na aktívny oddych, funkcie – a hlavne spoločne prežiť 
úctyhodných 65 rokov bok po boku. Ako sa 
im to podarilo? Možno aj tak, že nechali vstú-
piť do svojho domu nielen sochu madony, kto-
rú dostali ako svadobný dar od Petra Reháka 
(na obrázku), ale skutočnú Pannu Máriu, aby 
chránila ich veľkú rodinu. A tak s Božou po-
mocou vytrvali v dobrom i zlom, vo všetkých 
skúškach, ktoré život priniesol. 

So slovami zdravia a pokojného života do ďal-
ších rokov sme sa napokon rozlúčili so sviatoč-
ným pocitom v srdciach. Naozaj šťastní manže-
lia. A keď Boh dá, v tomto roku sa stretneme 
ešte dvakrát – v auguste a v novembri na oslave 
ich okrúhlych narodenín, ale to až nabudúce. 

Za SK zapísala a nafotila 
Dana Badžgoňová.

Poznámka: O manželoch Strakovcoch 
sme písali aj v BN č. 1/2010 pri príležitosti 
ich diamantovej svadby. 

číslo 1 - február 2015

Spoločenská kronika
(február - apríl 2015)

MAnželStvO uzAvRelI: 
 Ján Ondrejkovič a Bc. Lucia Šulejová, 
 Tomáš Švec a Michaela Rašičová
nAROdIlI SA: Tobias Bartoš, Matej Mahrík 

BlAhOželáMe

50 rokov:  Ing. Ján Petráš, Ing. Ján Macejka, Anna Mináriková, 
 Terézia Opatová, Miroslava Ďurišová, Jana Križanová,    

Gabriela Čiklová

55 rokov:  Ing. Tibor Kováčik, Ladislav Vanek, Miroslav Košút, 
 Peter Kaplavka, Ján Jurčacko, Margita Birasová, 
 Darina Rauová, Emília Šimončicová, Mária Poláčková

60 rokov:  Pavol Jordán, Mária Šimková, Oľga Pažitná, Soňa Paulusová, 
Mária Nemčeková

65 rokov:  Jarolím Gono, Ľubomír Hladký, Peter Šrámka, Ivan Turek, 
 Mária Tekulová, Marta Nemčeková

70 rokov:  Štefan Zverbík, Melánia Čaňová, Amália Bachratá, 
 Viera Kamarášová, Irena Penčáková 

75 rokov:  Ján Vazovan, Eva Pavlíková, Vilma Pavlovičová, Margita Juráková 

85 rokov:  Ervín Biel

90 rokov:  Mária Tunegová, Justína Mináriková

65. výročie uzavretia manželstva oslávili Anton Straka a Mária Straková. 
Pripravila Anna Benková

blahoželanie
Dňa 17. 2. 2015 oslávil krásne životné jubileum 70 rokov Štefan Zverbík.

Milý Štefan, 
Na prahu tvojej 70-tky zložili sme ti veršík krátky.

Z úprimného srdca želať ti chceme to, čo najviac všetci potrebujeme: 
zdravia, šťastia, spokojnosti i peňazí dosti. 

Nech ťa Pán Boh opatruje, milosťou ťa zahrňuje, 
po dobrých cestách vedie tvoje kroky. 

Nech si s nami dlhé roky! 
Tvoji kamaráti z Beckova.

Pre členky Sociálnej komisie našej obce patrila návšteva manželov Antona a 
Márie Strakovcov k tým najmilším. Aj keď jubileum bolo rýdzo súkromné, pre 
nás všetkých sa toto manželstvo stalo už dávno vzorom – vzorom, ako možno 
prežiť šťastný manželský život, vychovať štyri deti a osláviť 65. výročie sobáša. 
Jubileum pre mnohých z nás až nepredstaviteľné. Vraj železná alebo kamenná 
svadba. Možno je to pravda, vzťah ako zo železa či kameňa, všetko vydržal.

Kedy mali svadbu? Ako nám prezradili, prvý sobáš mali 11. februára 1950 a 
sobášiacim bol vtedajší predseda MNV p. Krcho. Druhý sobáš sa konal o deň 
neskôr v kostole – sobášil p. farár Štefan Herman. Za socializmu bol taký zvyk. 

V obci fungovalo Združenie katolíckej mládeže, ktorú viedol páter Václav od 
františkánov. Schádzali sa v kláštornej jedálni. Do tejto mládeže patrila aj mladá 
Mária Uhrinová. Spomína si, že na sv. Jozefa sa konali púte a vtedy v ich dome, 
ktorý bol vedľa katolíckej školy, zvyklo nocovať aj 6-7 pútnikov. Rada spievala 
v kostole. 

Ako sa zoznámili? Tancovali spolu na regrútskej zábave v októbri 1949. Mla-
dý Anton Straka sa v tom roku vrátil z vojenčiny, a keďže bol hudobník, tak tam 
hral s miestnou kapelou na heligón. Beckovská dychovka – to boli Karol Šimko, 
Pavol Bánovský, Michal Bánovský, Milan Čelko, Jozef Hubina, Michal Hubina, 
Ondrej Hladký, Rudolf Jamrich, Adam Školár, Štefan Koníček, Jozef Heldes, 
Štefan Ivana, Joachim Remenár, Ján Kováčik, Rudolf Čikel, Jozef Škarka (zo-
znam členov je z archívu A. Straku o hudobníkoch DHS v Beckove) a ďalší. 

Vzácne jubileum manželov Strakovcov

Petra Šutovská s manželmi Strakovcami
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Naša obec mala vždy šťastie na učiteľov – či už 
tých, ktorí pochádzali z obce a v obci aj učili alebo 
tých, ktorí odišli do rôznych končín vlasti i mimo nej 
(napríklad v minulom čísle sme písali o Jánovi Kvača-
lovi staršom i mladšom). Veľa bolo tých, ktorí k nám 
prišli, chvíľu tu učili a zase odišli. Niektorí u nás pô-
sobili prakticky celý život. Mnohí z nich sa zapísali do 
sŕdc svojich žiakov i myslí ich rodičov – každý Bec-
kovčan si určite spomenie na toho svojho obľúbené-
ho pána učiteľa či pani učiteľku (takto spomínajú tí naj-
mladší a najstarší, stredná a staršia generácia mala 
vžité oslovenie súdruh učiteľ – súdružka učiteľka). 

Do úplne inej kategórie, ak sa to dá tak povedať, 
patrí pán učiteľ Jozef Bubeník. Nenarodil sa síce 
v Beckove, ale v našej obci bol vždy jeho skutočný 
domov – jeho dedovizeň, ale aj miesto pre jeho dom 
a rodinu. Ale nikdy nie pre prácu. Ktosi kedysi zasia-
hol a nedovolil tomuto skvelému učiteľovi a čestnému 
človeku učiť na beckovskej škole. Dnes už nemôžeme 
uvažovať, či to bolo dobré a či nie a pre koho. Bolo to 
tak a minulosť sa už nedá zmeniť. Možno si niekto po-
vie, že v tomto prípade – v 86 rokoch – veľké zmeny 
neprinesie ani budúcnosť, ale nie je to celkom pravda. 
Manželom Bubeníkovcom sme na Nový rok želali nao-
zaj veľa zdravia, pretože zdravie, to nepodarené decko, 
sa zastavilo aj v ich dome. Kiežby zostalo čo najdlhšie!

O Jozefovi Bubeníkovi sa porozprávame s Mar-
gitou Bubeníkovou, jeho pani manželkou, pretože 
starého pána predsa len nechceme zaťažovať toľ-
kými spomienkami na staré časy. 

Pani Bubeníková, aké boli začiatky životnej 
cesty vášho manžela? Narodil sa 16. januára 1929 
v Hôrke nad Váhom. V dobe svetovej hospodárskej 
krízy jeho otec hľadal robotu, kde sa dalo. Jeho otec 
Jozef Bubeník a matka Antónia Bubeníková, rod. 
Eliá–šová boli rodáci z Beckova, kde sa aj v roku 
1945 po skončení druhej svetovej vojny vrátili. 

Ľudovú školu malý Jožko začal navštevovať ako 
5 a polročný v Dolnom Srní. Prvé štyri ročníky gym-
názia absolvoval v Novom Meste nad Váhom. Jeho 
spolužiakmi boli aj Milan Dunajčík, Jozef Barančík, 
(MUDr.) Milan Kubica. Po skončení štvrtého roční-
ka prestúpil na učiteľskú akadémiu v Bratislave, kde 
úspešne maturoval v roku 1947. 

Ako mladý učiteľ zrejme putoval Slovenskom, 
až pokým si nezaložil rodinu? Jeho prvé učiteľské 

Učiteľ Jozef bUbeník 
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miesto bol Zliechov, krásna rázovitá obec Pánu Bohu 
za chrbtom. Prišiel na poštárskom voze a izbu mal 
nad hostincom. Ďalšie miesto – Visolaje pri Považ-
skej Bystrici, tu pôsobil 2 roky a prišla základná vo-
jenská služba. Dostal sa do vojenskej školy v Opave, 
kde druhý rok učil matematiku a topografiu. Po vo-
jenčine pôsobil v Lednických Rovniach a Dlhom Poli. 

Rok 1955 bol osudný. Učil na druhom stupni ZŠ 
v Predmieri. Na svoje 26. narodeniny sa zoznámil 
s dievčinou, s ktorou potom prežil 60 rokov svoj-
ho života (diamantová svadba bude to 16. 7. 2015). 

Po svadbe s tiež učiteľkou iste hľadal spoloč-
né pracovisko? Prvé tri roky sme učili v Jablono-
vom pod Súľovskými skalami. V roku 1958 sme sa 
presťahovali do Hôrky nad Váhom, kde sme pôso-
bili 14 rokov. Z toho 11 rokov na starej škole bez 
vodovodu a ústredného kúrenia. 

Poznámka: Na druhej strane regionálneho kalen-
dára pre rok 2015 je zdravotné stredisko s nadsta-
veným obecným úradom. Túto budovu vybudovali 
občania Hôrky nad Váhom v rokoch 1967–1968 
v akcii „Z“, teda svojpomocne a vtedajší riaditeľ zá-
kladnej školy Jozef Bubeník sa zapojil všestranne – 
organizovaním rodičov i manuálnou prácou. 

V januári 1969 sa v novej škole začalo učiť a my 
sme sa presťahovali do nového bytu s vodovodom 
a ústredným kúrením – a nájomným 906 Kčs, čo 
bolo strašne veľa. Tak sme sa rozhodli svojpomoc-
ne si postaviť rodinný dom v Beckove. 

Ale návrat do Beckova bol podľa iného scená-
ra, akoby ste si boli želali... Do nového domu sme 
sa nasťahovali 1. augusta 1972 s tromi deťmi. Do ško-
ly v Beckove bolo iba pár krokov, no „dobrí ľudia“ sa 
nájdu všade – nemohol v Beckove učiť, lebo pochá-
dzal z nábožensky založenej rodiny. Preto 1. septem-
bra 1972 sme začali učiť na ZŠ v Kočovciach, manžel 
tam pôsobil 18 rokov. Denná cesta s prestupovaním 
v Rakoľuboch zanechala svoje na jeho zdraví. 

Aká je bilancia jeho rokov v školstve? 16. ja-
nuára 2015 sa dožíva 86 rokov, z toho presne 
43 rokov učil, venoval sa deťom i mimo školy, bol 
to šport. Slabým žiakom venoval veľa voľného času 
mimo vyučovania, dal základ mnohým vysokovzde-
laným ľuďom. Bol prísny, ale spravodlivý učiteľ.

A rodinná bilancia? 16. júla 2015 oslávime 60 ro-
kov od založenia rodiny – vychovali sme tri deti – dcéru 
Evu a dvoch synov Jozefa a Juraja, ktorí nám dali 5 vnu-
čiek a jedného vnuka. Strata 21-ročnej vnučky zasiahla 
celú rodinu. Od roku 2011 sa manželov zdravotný stav 
podstatne zhoršil (je odkázaný na láskavú a vytrvalú 
starostlivosť svojej manželky – poznámka DB). Obom 
nám veľkú radosť robí pravnučka Zuzička. 

Pripravila Dana Badžgoňová

Manželia Bubeníkovci pred 30-timi rokmi

Na Dňoch obce 17. 8. 2014.

Možno si poviete, čo už len toľko hovoria o tej rodine? Či nie je jasné, 
čo manželstvo je? Škoda tratiť čas na takúto samozrejmú vec! Bohužiaľ, 
čoskoro to až také jasné nemusí byť!

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., lekárka a matka 4 detí, nám prišla koncom janu-
ára do Nového Mesta porozprávať, že ochrana rodiny a dieťaťa v súčasnosti by 
mala byť prvoradou záležitosťou spoločnosti i každého z nás. Tak, ako národ sa 
odvodzuje od slova rod, rodina, rodiť, je úplne prirodzené, že toto je najlepšie 
miesto pre príchod a výchovu dieťatka. Láska nie je iba cit, je to múdrosť srdca 
v zodpovednom vzťahu. Žiaľ, dnes sa pričasto vyhlasuje, že ten a ten má právo na 
dieťa, ale zabúda sa, že ono má výsostné právo na svojich rodičov. Nie na rodiča 
č. 1 a rodiča č. 2, ale na svoju matku a svojho otca. Nie každý je schopný darovať 
dieťaťu život. Právo na dieťa jednoducho neexistuje!

A čo havária? A čo smrť rodičov? A čo rozvod? A týranie detí? Nebolo by lep-
šie, aby sa takýmto deťom ponúkla radšej výchova skôr v rodovo homogénnych 
partnerstvách ako v detských domovoch? Ak dieťa pozná tragický osud svojich 
rodičov, napriek ich strate a smútku nestráca chuť žiť, ani svoju identitu. Je vďač-
né, že mu jeho otec a mama darovali život a on ho môže darovať ďalej... Rodina 
je nemenná ustanovizeň ľudstva. Všetky iné alternatívy sú len náhradou prirodze-
ného. A okrem iného, na Slovensku je asi 2500 manželských párov, ktorí čaka-
jú aj 2-3 roky na adopciu, pretože ročne je uvoľnených k adopcii len 200-300 
detí. „Potreba“ adopcie homopármi na Slovensku jednoducho nie je. Alebo ide 
o niečo iného? 

Najviac zaujalo poslucháčov to, ako pomôcť k zodpovedným vzťahom rodič - die-
ťa - škola - štát, keďže za výchovu detí je na prvom mieste zodpovedný rodič. Deti 
nepatria v prvom rade štátu, ale tým, ktorí ich priviedli na svet. Štát má stáť pri rodine 
a pomáhať jej, nie naopak! Manželstvo má byť otvorené novému životu. Vidíme, ako 
Európa starne a vymiera. Prečo do tohto stavu vstupovať s ideológiami, ktoré nerie-
šia tieto problémy? Poukazujúc na „väčšie problémy“, ako sú ekonomika, chudoba, 
atď., nemôžeme nevidieť, že rodina by mala byť na prvom mieste a ostatné až potom.

Myslím, že bez dobrého vzoru rodičov či starých rodičov sa štafeta zdravej rodi-
ny ďalej neponesie. Aj keď vidíme okolo seba realitu - krízu rodiny a vzťahov v nej, 
predsa aspoň v túžbach každý človek nesie ideál šťastného rodinného života. Tento 
sa však snaží súčasná nová rodová ideológia zničiť, ba dokonca sa chystá vyhlásiť 
TO, ČO BOLO DOTERAZ ideálom, za prekonaný rodový stereotyp a potrebu zavá-
dzať nejaké jej nové formy. Preto sa človek v minúte ticha, akoby s vyrazeným dy-
chom bezradne a nemo pozerá do budúcnosti s naliehavou otázkou, čo sa to deje, 
čo ho vlastne čaká? Lebo keď padnú základy, na ktorých je postavený národ, jeho 
zajtrajšok nás môže prekvapiť. Bude ako dom postavený na piesku...

Nikdy som si nemyslela, že také samozrejmé veci, ako muž, žena, rodina a deti 
budú spochybnené. Ako potom z takejto atmosféry môže vyrásť nepochybujúca, 
istá a silná osobnosť? Alebo práve cez obnovu svojho srdca začneme novým spô-
sobom budovať mosty a opravovať pokazené? Pridáme sa svojím konaním k tým, 
ktorí ešte veria v budúcnosť a urobia všetko pre novú nádej?       

             sr. Anežka, Alžbeta Žatková 

Súčasné výzvy rodičovstva a manželstva
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pridali novú úlohu, totiž chváliť mamu a neprotestovať proti všetkému. Musí sa 
naučiť vidieť život pozitívne a ďakovať za šťastie, ktoré má. Nemôže sa sťažovať 
pre každú hlúposť. Musím vám povedať, že toto rebelantské obdobie ide trochu 
s vekom... Štvorročný Rafa a päťročná Lolita sú pomocníkmi pri vešaní bielizne. 
Dokonca sme im kúpili sušiak v ich výške a spolu majú na starosti vešať spodnú 
bielizeň a ponožky. Pre deti je to hra a zároveň výzva vidieť, že boli schopné všet-
ko zavesiť, a okrem toho aj zistiť, ako dobre vonia práve vypraná bielizeň. Vravia: 
„Mami, aká úžasná vôňa, všetko vonia tak čisto...“

„Počas prázdnin nie je v dome nik, kto by nám pomáhal s domácimi prácami. To 
znamená, že každé z detí má možnosť čistiť WC, variť, žehliť, zametať, umývať podla-
hu, naplniť práčku, vyvesiť bielizeň, ísť na nákup a doma ho vyložiť. Chlapci, rovna-
ko ako dievčatá, sa učia robiť 
doma všetko. Aj vešať obrazy, 
prišiť gombík, prečistiť potrubie 
či naaranžovať vázu s kvetmi. 
Cez prázdniny sa neakceptujú 
žiadne výhovorky typu: nemám 
čas, lebo mám veľa domácich 
úloh... Leto je zlatá príležitosť 
na to, aby sa deti naučili robiť 
všetky veci a ešte sa pritom aj 
zabavili. V budúcnosti budú 
rady, že ovládajú väčšinu do-
mácich prác a uvidia, aké jed-
noduché je viesť domácnosť.“

Rosa sa nevyhýba ani téme intímneho života manželov, ani vzťahov medzi ro-
dičmi a deťmi. V kapitole Najprv mama, najprv otec hovorí: „Vážení priatelia, mu-
sím vám povedať, že sa mýlime, keď tým prvoradým pre ženu nie je jej muž a pre 
muža jeho žena. Najdôležitejšími ľuďmi v dome sú otec a mama. Naše deti to 
chcú vidieť, potrebujú vidieť silných rodičov, ktorí sa milujú nadovšetko, napriek 
všetkým životným vzostupom a pádom. Deti potrebujú vidieť, ako otec pobozká 
mamu, keď príde domov, a ako povie: „Počkaj chvíľu, dieťa moje, najprv pozdra-
vím tvoju mamu a potom ťa vypočujem... Boli ste dobrí? Ako sa má mama?“ Je 
skvelé, ak otec z času na čas objíme mamu pred deťmi. Dodá to našim potom-
kom istotu. Dieťa potrebuje vidieť, že jeho rodičia sa majú radi a počas dňa by 
mali vidieť drobné pozornosti ako prejavy lásky medzi rodičmi. Koľkokrát sme 
už počuli to známe príslovie, že láska sú skutky, nie slová. Tí, ktorí si stále mys-
lia, že prvoradé sú ich deti, nech vedia, že deti sú dnes tu, ale čoskoro vyletia 
z hniezda. Odídu študovať..., vydajú sa či oženia. Keď všetci odídu, ostane iba 
otec a mama, jeden s druhým, tvárou v tvár, jeden vedľa druhého. Nemôžeme si 
byť ako dvaja cudzí ľudia, keď sme sa toľké roky rozprávali o deťoch, o ich problé-
moch a túžbach. Ale čo teda? Poznáme sny a ambície svojho manžela, jeho pro-
fesijné túžby a koníčky? Pozná on tie naše? Musíme si spoločne strávený čas uží-
vať a smiať sa svojim malým nedostatkom, pretože smiať sa je zdravé. Aká dobrá 
je terapia smiechom! A dobrý humor! Prešlo už veľa rokov odvtedy, čo sme sa do 
seba zaľúbili, rozhodli sa vziať a založiť si rodinu, náš spoločný projekt. Chceme 
zostarnúť spolu a nadšene pozorovať, ako rastú naše vnúčatá.“

Dá sa v každodennom kolotoči nájsť aj čas pre seba? A čo prázdniny? Ale-
bo šport? No a hádky medzi otcom a mamou? Sú témy, ktorým sa treba radšej 
vyhýbať, u Rosy bolo „nedotknuteľné“ hovoriť o peniazoch, úprave v dome, vý-
chove detí a partnerovej rodine. Čo potom s hnevom, ktorý nasleduje po búr-
ke? A potom – Rosino „tajomstvo“ – ako to všetko zvláda?

Všetko sa dozviete v knižke malých rozmerov, na 120 stránkach s mnohými 
vtipnými ilustráciami. A ja sa opäť teším, že som sa o ňu mohla s vami – čitateľ-
mi Beckovských novín – podeliť.                   s. Anežka Alžbeta Žatková de ND

O autorke a jej rodine sa bližšie dozviete vo videu: http://www.rtve.es/alacarta/
videos/comando-actualidad/comando-actualidad-familia-escolarizada-mas-nu-
merosa-espana/2381493/
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Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2014
Dnešné rodiny prežívajú krízu. Napriek tomu do smútku 

z toho vyplývajúceho prichádza táto knižka ako liek, ako 
riadna dávka humoru, ako čerešnička na torte k mnohým 
iným praktickým či menej vydareným dielam o rodine.

Autorka Rosa píše, za akých podmienok vznikajú strán-
ky jej prvej knihy – rozsahom neveľké, obsahom preveľké! 
Nabité praktickou múdrosťou ženy – matky osemnástich 
detí, z toho tri sú už v nebi. Je to vôbec možné? V dnešnej 
dobe? Nebolo to snáď za čias Márie Terézie, ktorá mala 
16 detí a zároveň starosť o niekoľko kráľovstiev?

Kniha pozostáva z krátkych častí, ktoré postupne odhaľujú „tajomstvo Rosy“. To 
sa dozviete až v poslednej 32. kapitole. Autorka popri starostiach o rodinu sadá 
uprostred nej k počítaču a dáva na papier praktické rady k výchove toľkých ratoles-
tí. S jej postojmi budete od prvých riadkov súhlasiť, pretože v nich prevláda zdravý 
sedliacky rozum spojený s humorom, veľkou láskou k rodine a individuálnym prí-
stupom ku každému. Postupne sa dozvedáme, aký význam má úloha osobného 
rastu, ktorú si každý nielen uvedomuje, ale má ju zapísanú na domácej nástenke 
a ktorú si so zvedavosťou obzerajú časté návštevy a sú ňou nadšené. Autorka píše: 
„Začíname mamou a otcom. Otecko by nemal jesť chlieb, pretože keď necvičí, tak 
ho z neho bolí pečeň. Mama by sa mala zlepšiť v tom, aby nerozkazovala otcovi. 
Môj manžel hovorí, že už mám dosť detí na to, aby som mala komu rozkazovať.“ 
Každý presne vie, na čom má počas zimy alebo leta pracovať. Už aj malý 4-ročný 
Rafael zahanbene vraví: „mojím zlepšením je pýtať si veci so slovíčkom prosím“ . 

Každého iste zaujme, ako možno vyjsť s peniazmi do konca mesiaca, čo so 
štúdiom detí, ako deti odmeňovať a trestať, aby to bolo naozaj účelné a viedlo 
to k „zlepšeniu“, ba aj ako zvládnuť smrť dieťaťa... Milí čitatelia, nevyriešilo by 
takéto úprimné vzájomné snaženie všetkých členov rodiny mnoho tak často ne-
riešiteľných situácií?

Ženy matky poznajú, koľko námahy im dá druhá fuška, ktorá ich čaká po prí-
chode z práce. Ako to robí Rosa? Čo poviete na zvládnutie povinností v rodine? 
Citujem: „Na začiatku každého školského roka mávame rodinnú radu a spoločne 
rozhodujeme. Sme demokratická rodina. Najstarší zoberie papier a ceruzku a na-
píše mená všetkých, vrátane mamy a otca. Vedľa každého mena napíšeme úlohu, 
ktorú si vybral. Najživšie deti hneď kričia: „Budem robiť to alebo ono..., toto som 
predsa robil minulý rok...“ Všetky úlohy sa nepáčia rovnako. Lenže všetci vieme, 
že svojím „zrniečkom piesku“, hoci by to bolo len päť minút denne, pomáhame. 
Domov patrí nám všetkým, nielen mame a otcovi, a všetci sa oň staráme. Fungu-
jeme v pároch, kde starší má na starosti mladšieho. Všetko vzniklo v čase, keď 
bola Lolita dlho v nemocnici. Mojej vtedy dvanásťročnej dcére Tere napadlo, že 
„dvom sa ľahšie ťahá“ a že mama a otec by na tom neboli tak zle, keby sa star-
ší súrodenci postarali o mladších. Keď niekomu niečo chýba alebo potrebuje 
pomoc, nepôjde hľadať mamu či otca, ale vyberie sa za svojím súrodeneckým 
„sparing-partnerom“... Keď sa niekomu stratia topánky či potrebuje pomoc pri 
riešení slovnej úlohy v matematike, alebo keď ide strapatý, prípadne si neumyl 
zuby... Zodpovednosť za nákup pečiva rotuje každý mesiac; vtedy je potrebné 
vstať o polhodinu skôr... Zhasínať svetlá môže byť dobrá úloha pre trojročných, 
zatiaľ čo päťroční môžu zdvíhať telefón. Takto sa už od malička učia brať veci ako 
vlastné. Ustlať posteľ je možné už od dvoch rokov, keď to deti naučíte. Je pravda, 
že to musí byť jednoduché ustielanie. Existuje praktický systém: vystrieť plachtu 
do štyroch rohov postele a jej konce zastrčiť pod matrac, na to položiť prikrývku 
so zipsom typu spacák, aby sa deti v noci neodkopali, a je to. Keď deti, už oble-
čené, vychádzajú z izby, musia po sebe nechať zloženú pyžamu, odložené papu-
če a ustlanú posteľ. Rovnako je praktické zavesiť na vnútornú stranu dverí vak, do 
ktorého by mohli hádzať špinavé oblečenie... Tento rok sme štrnásťročnej Rosite 

Nové knihy zakúpené v decembri do OK Nové knihy zakúpené v decembri 2014 do Obecnej knižnice v Beckove
Knihy pre deti a mládež
Ursel Scheffler Záhada červenej ponožky
Megan McDonald Doktorka Dada Nálada
Gabriela Futová Hľadám lepšiu mamu
Wendy Meddour Wendy Quillová robí samé chyby
(autor neuvedený) Viac než 1000 zaujímavostí 
 zo sveta zvierat
Jela Mlčochová Hádajkové dobrodružstva –  
 Strašidelný hrad
Thomas Brezina Sestre už fakt šibe!
Thomas Brezina Tajomné stretnutie o polnoci
M.V.Carey Záhada zlovestného strašiaka
Alena Penzešová Prešibané dvojčatá – 
 Magický škrečok

Jaroslav Němeček 4 pirátske príbehy štvorlístka
(autor neuvedený) Winx 5 – Očarená Flora
Jim Smit Ja nie som trápny – Barry Trapny
Lincoln Peirce Veľký frajer Nate

Beletria pre dospelých
Gillian Flynnová Stratené dievča
Dominik Dán Nevinným sa neodpúšťa
Michael Connelly Bohovia viny
Laura Hillenbrandová Nezlomený
Elizabeth Adler Kým ich smrť nerozdelí
Rebecca Stephan Dva polovičné životy
Katarína Gillerová Zvláštny príbeh

Haruki Murakami Bezfarebný Cukuru Tazaki 
 a roky jeho putovania
George R. R. Martin Hra o tróny
Fausto Brizzi Sto dní šťastia
Darina Hamarová Slzy muža
Táňa Keleová-Vasilková Čo to bude?
Markus Zusak Zlodejka kníh
M. L. Stedmanová Svetlo medzi oceánmi
John Green Na vine sú hviezdy
Paulo Coelho Cudzoložstvo
Rudolf Benko Všetko sa nekončí

M. Hurtíková, 
Obecná knižnica v Beckove

Rosa Pich-Aquilera Roca: 
Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmi
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ZIMNÉ fARSKÉ DNI alebo Veľká snehuliaková výzva
Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál... 

Každý z nás pozná známu básničku, ktorú sme sa 
učili všetci. Ale s básničkou prišla aj myšlienka – 
urobiť akciu pre deti, dobre sa zabaviť a využiť boha-
tú snehovú nádielku od tetky Perinbabky.

Tak sme dali hlavy dokopy a vznikol z toho nápad 
– urobiť zimné farské dni. Už tradične organizujeme 
letné farské dni, jesenné farské dni či zimné korču-
ľovanie na Jame, ale také poriadne zimné hry sme 
dávno nemali.

A ako áno, ako nie, pred farským kostolom 
sv. Štefana sa zrazu objavil veľký farebný kopec, 
z ktorého trčali boby, sánky, taniere, lopaty a všade 
sa ozýval zvonivý detský smiech.

Privítanie detí a určenie pravidiel súťaže vystrie-
dalo horúčkovité stavanie. Deti použili fantáziu 
a postupne začali vznikať mini snehuliaci, obrovský 
snehuliak Rusalka, Čínsky múr postavený zo sne-
hových gulí, či hneď dve veľké pevnosti. Vyhod-
notenie skončilo výborne pre všetkých súťažiacich 
a každý si odniesol nejakú sladkú drobnosť. Na fare 
nás už čakalo bohaté pohostenie a horúci čaj, kto-
rý nám pomohol ohriať mrazom a snehom vyštípa-
né ruky.

A ako by to bolo, keby sme nevyskúšali aj „do-
pravné prostriedky“, ktoré si deti doniesli?! Naším 
cieľom bol kopec za hradom, ktorý deti nebojácne 
nazývajú „Zabijak“. Zrejme je určený pre silné ža-
lúdky a odvážne nátury. Ale kto sa bojí, nech nej-
de do lesa, že?! Takže všetci v duchu tohto hesla 
a olympijskej nálady vyliezli až hore a prví odváž-
livci vyskúšali túto povestnú zjazdovku. Najskôr 
nesmelo, neskôr už celkom odvážne a trúfalo sa 
začali deti sánkovať, „bobovať“, kĺzať či len tak 
šmýkať hoci len na oteplovačkách. Zrazu sme zis-
tili, že jeden kopec nikdy nestačí, a tak sme využili 
všetky okolité dráhy, kopčeky či lúky. A už to išlo 
– hore hlavou, dolu hlavou a ako sa u nás hovo-
rí „aj za jedno rebro“, len aby to išlo... Šantenie, 
nadšenie a detská radosť sa ozývala doďaleka. Čo 
tam po tom, že sme boli mokrí, že sme boli skoro 
zamrznutí – podstatné je, že sme sa „vyjašili“. Ak-
ciu sme ukončili na fare znova sladkým občerstve-
ním a sľúbili sme si, že sa v dohľadnej dobe znova 
stretneme na nejakej super akcii.

Ďakujeme všetkým veselým účastníkom Zimných 
farských dní a tešíme sa na budúce stretnutie.

 Vaši animátori a pán farár.

„hľa, ja tvorím čosi nové...“ Iz 43,19
Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove nie je statickou jed-

notkou, ale dynamicky sa vyvíja a mení. Otec nás posúva ďalej a my chceme 
viac. Centrum od začiatku svojho vzniku prešlo nielen úpravami budovy kostola 
a kláštora, ale tiež pretransformovaním niektorých kurzov a seminárov. 

Modlitby za uzdravenie sa zmenili na Školu Božieho Kráľovstva (obsahovo už 
totiž nespĺňali to, čím boli na začiatku). Nuž, „Vietor veje kam chce“ (Jn3,8)...

Z jednodňového kurzu Požehnanie v rodine sa stane víkendový kurz MMM 
– Manželstvo misia možná a mnohé nové veci sú v štádiu tvorenia. Naša spolu-
práca sa medzičasom rozvinula nielen na miestnej a celoslovenskej úrovni, ale 
začala sa cezhraničná spolupráca, ktorá je síce v počiatkoch, ale pevne verím, 
že bude rásť a rozvíjať sa na viacero strán. 

Na konci minulého roka som mala možnosť na Orave absolvovať Školu Otcov-
ho srdca. Tiež sa nazýva Father´s Heart (FH). Ide o 5-6 dňový seminár o hlb-
šom spoznaní Božej – Otcovej lásky. Škola ponúka návrat „DOMOV“ k Otcovi, 
Otcovu lásku, Jeho prijatie, možnosť zažiť pocit bezpečia v Jeho náručí, zažiť 
Boha ako milujúceho Otca, intimitu s Ním, odpustenie, uzdravenie a slobodu. 
Mení srdce otrokov a sirôt na srdcia synov a dcér, ale taktiež premieňa nastave-
nie mysle. Možno toto poznanie máme, ale je potrebné, aby preniklo aj do náš-
ho srdca. Božia láska totiž MôŽE vstúpiť do nášho života ako realita. Otec nás 
miluje práve TERAZ. Celý svet hľadá lásku a má potrebu poznať svoju identitu. 
Všetci chceme vedieť, kto sme a kde patríme. Škola je vedená ľuďmi z Father 
heart ministries po celom svete. Na Slovensku túto školu vedú väčšinou Vicky 

a Robert de Hoxar z Anglicka alebo Jeff Scaldwell tiež z Anglicka. Sú to ľudia, 
ktorí majú svoje rodiny, ale naplno sa dali do služby Otcovi. Vicky a Robert majú 
Father´s House v Bale. Prioritou pre nich je ich krajina a Slovensko. Ich tím 
je väčšinou slovenský. Jeff s manželkou Sylviou majú Európsky dom Otcovho 
srdca – Father´s House Europe v UK. Ich služba je zameraná na celú Európu. 
Robia školy v Holandsku, Nemecku, Chorvátsku, Fínsku a v mnohých iných kra-
jinách. Ich tím je väčšinou zahraničný.

Veľmi som zatúžila, aby sa niečo podobné uskutočnilo aj u nás v Beckove. 
A preto, že „Bohu nič nie je nemožné“(Lk1,37) verím, že už tento rok sa usku-
toční Škola Otcovho srdca aj u nás v Centre novej evanjelizácie. Termín bude 
uverejnený v dostatočnom časovom predstihu. Osobne určite veľmi odporú-
čam – treba zažiť. Určite neodídete nezmenení. Aj kráľ Šalamún, ktorý bol veľmi 
múdry povedal: „Staraj sa o svoje srdce, lebo odtiaľ vychádza život“. Často si 
myslíme, že „bezpečnejšie“ je zostať v starom spôsobe života. Proces a ces-
tu chce málokto, ale cieľ chce každý. ALE proces a cesta sú vzťahy. Stále sa 
učíme, prijímame, očisťujeme, stále sme v procese. Ak chceme pochopiť ten 
proces, ktorým nás Boh vedie, je to tento proces: byť dokonalý v láske... „Do-
konalá láska totiž vyháňa strach“ (1Jn4,18). Majme odvahu rozhodnúť sa pre 
zmenu! Som si istá, že po absolvovaní tejto Školy určite každý môže povedať: 
„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.“ (Ž126,3) 

Katarína Čiefová, 
koordinátor Centra novej evanjelizácie sv. JPII v Beckove
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Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

kto nemá kožucha, zima mu bude,
ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,

dajte mi slaniny, nech sa vypasiem.
Sedí kocúr na slanine,

choďte ho odohnať a mne kúsok odrezať,
jak sa máte porezať.

Keď mi malý odrežete, velice sa porežete,
keď mi veľký odrežete, máličko sa porežete.

Fašiangové časy
Fašiangy, fašiangy,
fašiangové časy,

jedni pijú, druhí jedia
za stolom klobásy.
Fašiang sa kráti,
už sa nenavráti.

Staré dievky plačú,
že sa nevyskáču.

 Vianočné obdobie sa končí 6. januára na sviatok Troch kráľov. Tento deň 
po katolíckych rodinách chodil a dodnes chodí kňaz a posvätenou kriedou za-
píše nad dvere nový letopočet a prvé písmená troch kráľov GMB – Gašpar, 
Melichar, Baltazár. Od Troch kráľov do Popolcovej alebo Škaredej stredy je 
obdobie fašiangov. Počet dní alebo dĺžka je každý rok iná. Zjednodušene: od 
Popolcovej stredy do nedele Vzkriesenia musí uplynúť 40 dní. V tomto období 
sa poriadali zábavy, plesy, sprievody masiek. Hlavne na dedinách bol čas zabí-
jačiek, pečenia fánok, šišiek či božích milostí. Fašiangové sprievody dedinou 
bývali v poslednú sobotu a zväčša trvali tri dni. Vtedy skupiny mladých sa po-
obliekali za cigánov, židov a pod. a chodili fašiangovať. Za svoje vystúpenie do-
stávali slaninu, klobásy i peniaze. Zábavy sa končili utorok do polnoci. V tento 
čas sa i dnes pochováva basa. Na pochovávaní basy majú hlavné slovo farár 
– rechtor – kostolník. Tým sa uzatvára obdobie zábavy a nastáva štyridsaťdňo-
vý predveľkonočný pôst.                                                             Ľubomír Paulus

čas fašiangový

Čo to je to? Je to skratka pre tri hrady Beckov – Čachtice – tematín. 
Čo majú spoločné? Sú to hrady nám blízke, i keď sú zrúcaniny. V posled-
ných rokoch lákajú viac a viac turistov domácich i zahraničných. Beckov je 
sprístupnený po čiastočnej rekonštrukcii dávnejšie, Tematín stále čaká, ro-
bia sa tam len čiastočné práce dobrovoľníkmi. Zato Čachtice vlani odštar-
tovali po čistiacich prácach a archeologickom výskume novú etapu. Hrad 
a Bátorička znovu priťahujú turistov a milovníkov histórie. Kto má najväčšiu 
zásluhu na obnovení historickej časti obce a hradu je Anna Ištóková, bý-
valá starostka, ktorá bola vo funkcii 20 rokov. Pod jej vedením dedina vša-
de opeknela. Dokazujú to i rôzne ocenenia za dlhoročnú prácu. Pozornosť 
si zaslúži i udelenie mimoriadnej ceny Britského združenia cestovateľských 
novinárov obci Čachtice a hradu. Posledným ocenením bol titul Významná 
osobnosť Podjavoriny. Do histórie Čachtíc sa zapísala svojou prácou, kto-
rú ocenia aj ďalšie generácie. Prečo to píšem? Aby som otvoril oči kompe-
tentným v Beckove, a išli sa pozrieť nie ďaleko od Beckova, len do Čach-
tíc. Môžu autom, autobusom, vlakom i pešo turistickým chodníkom. 

 Ľubomír Paulus

Predvianočný čas a samotné Vianoce si nevieme predstaviť bez vianočného 
stromčeka a betlehemu. Ten novomestský má prívlastok najväčší drevený na 
Slovensku. Vyrezávali ho niekoľko rokov. O to viac ma zaujala správa z tlače, 
kde sa píše: „...niektoré sochy tohto unikátneho betlehemu sú vyrezané z li-
pového dreva, ktoré pochádza zo stromu, ktorý pred viac ako dvesto rok-
mi zasadil Jozef Miloslav Hurban z Beckova.“ Nechcem spochybňovať slová 
rozhovoru p. Bolebrucha, ale doteraz som sa nestretol s tým, že Hurban sadil 
lipu v Beckove. Ak sa jedná o lipu pri škole, ktorú pred niekoľkými rokmi niekto 
zlomil, tak to nie je pravda, určite bola staršia.                                      Ľ. Paulus

Poznámka: J. M. Hurban z Beckova bol zrejme veľmi aktívny muž už pred 
svojím narodením 19. 3. 1817, keďže sadil lipy aspoň tri roky vopred. Vysvet-
lenie by mohlo byť aj takéto: drevo lipy je z Kálnice, z dvora mlyna u Viktory-
ovcov, Hurbanových krstných rodičov, kam JMH chodieval... a v katastri tejto 
obce má majster Bolebruch chatu.                                                                (b)

I keď dni vianočné sú už spomienkou, občas sa vrátime do tohto obdobia. Ako 
každý rok i tieto Vianoce som sa prešiel po dedine. Nebolo snehu, takže sa dalo v 
pohode pozerať. Hlavne rôzna výzdoba pripomínala nám ich prítomnosť. Podhra-
die tradične vypadalo ako z hororu. Vianočný strom pri sv. Trojici svojou krásou 
a adventným vencom lahodil miestnym i návštevníkom obce. Výzdoba rôzna, od 
anglických názvov cez balóniky a staré kolesá, ktoré asi ťažko majú niečo spo-
ločné s Vianocami – už len tanečnice z Copacabany chýbali. Niekde zabudli na 
okne tehlu, inde ešte tekvice z jesene. Vrcholom sú blikajúce svetlá, asi sa pomý-
lili, tie patria na iné miesto a nie znervózňovať susedov. Ale vkus je vkus. Tak ako 
po iné roky, aj tento lahodná výzdoba na začiatku obce (p. Švec, p. Ondrejovič, 
...) spríjemňovala príjemné sviatočné dni. Tiež výzdoba p. E. Kollárovej; lahod-
nosť a vkus, to bola ulica od p. Masla po p. Košúta. Stále hľadáme a inšpirujeme 
sa niečím extra, pritom zabúdame, že i rôzna výzdoba z prirodzených materiálov 
vie navodiť pravú nefalšovanú atmosféru.                                    Ľubomír Paulus

B – C – T

Povianočné postrehy

Betlehem z Nového Mesta nad Váhom

Jozef Miloslav Hurban sa narodil do rodiny evanjelického farára 19. 3. 1817 
v Beckove. Patril k autorom Žiadostí Slovenského národa, bol predseda SNR, 
prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik, organizátor Slovenského 
buržoázneho hnutia a osvetový pracovník. 

Vzdelania sa Hurbanovi dostalo v rodičovskom dome tak, ako bolo zvykom vo 
farárskych rodinách. Bola to dobrá tradícia pri starom a nedostatočnom vzdela-
ní vtedajších škôl. No neskôr Hurban musel ísť aj tak do školy, a to do latinskej 
školy v Trenčíne. V Hurbanovom detstve je najšťastnejším okamihom odchod 
na Bratislavské lýceum na jeseň roku 1830. Tu sa Hurban javil ako najbystrejší. 
Táto mládež si v roku 1828 založila vlastnú spoločnosť. Keď bol Hurban na vý-
lete bratislavskej slovenskej mládeže na Devíne, konkrétne 24. 4. 1836, prijal 
svoje stredné meno Miloslav. 

V Hurbanových článkoch je veľa polemiky, kritiky i vášnivého osobného zau-
jatia. Svoje polemické príspevky nielen v novinách publikoval, ale významnejšie 
z nich znovu vydával tlačou ako osobitné separáty, čím chcel znásobiť ich spo-
ločenský vplyv. Chránil sa, ako sám v Slovenských pohľadoch povedal, „pole-
mie jalovej“, no neustúpil, keď bolo treba brániť vyššie národné záujmy nielen 
proti maďarizátorom typu Zaya, Šimka, ale aj proti odporcom spisovnej sloven-
činy, medzi ktorými začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia patrili Ján 
Kollár, Daniel Lichard, Jonáš Záborský i Andrej Radlinský. Pre novinársku prácu 
sa Hurban nijako špeciálne nepripravoval a zoznamoval sa s ňou tak povediac 
v pochode. Vyplývalo to z obmedzených možností národného i sociálneho živo-
ta na Slovensku, ale aj z pracovnej preťaženosti tohto muža. Prispieval aj do pe-
riodík ako napríklad Hronka, Květy, Slovenské národné noviny, Orol tatranský, 
Národné noviny, Víděnský denník, Peštbudínske vedomosti atď. Hurban taktiež 
písal aj literárne diela. Jeho prvé diela, zväčša básnické, boli písané ešte biblic-
kou češtinou, no i tak sa stali súčasťou formovania štúrovskej básnickej školy. 
Poézia: Žalospev na smrť Jána Valka (uverejnené v Hronke), próza: Prítomnosť 
a obrazy zo života tatranského, literárno-historické práce: Karel Štúr, cirkevno-
-historické práce: Nauka náboženství křesťanského. Hurban taktiež vydával ča-
sopisy. V roku 1842 začal vydávať almanach Nitra. Ten mal poskytovať priestor 
slovenským autorom. V roku 1843 Štúrovci, a to konkrétne Ľudovít Štúr, Michal 
Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban, uzákonili spisovnú slovenčinu, ktorá 
bola uznaná ako spisovný jazyk pre všetkých Slovákov. Za jej základ bolo dané 
stredoslovenské nárečie, jej pravopis bol etymologický. V rokoch 1848–1849 
bol jednou z hlavných postáv Slovenského povstania. 

Hurbanovou vyvolenou sa stala Anna Jurkovičová, ktorá sa narodila 6. apríla 
1824 v Sobotišti do rodiny národného buditeľa Samuela Jurkoviča, ktorý pôso-
bil v Novom Meste nad Váhom ako notár a učiteľ. Na divadelné dosky sa prvý-
krát postavila ako 17-ročná v úlohe Aničky Dobrožilovej v Kotzebueovej fraške 
Starý kočiš Petra III., v ktorej nezabudnuteľne zažiarila. 

Hurban vnímal Aničku Jurkovičovú ako nadané a obetavé dievča, ktoré po-
máhalo štúrovcom pri národno-buditeľských snahách. Ona ho obdivovala ako 
váženého evanjelického farára a spisovateľa. Anna Jurkovičová Hurbanová ver-
ne stála po boku manžela a aktívne ho podporovala aj počas ťažkých chvíľ, 
ktorých bolo v živote tohto bojovníka za práva Slovákov mnoho. Manželstvo 
Hurbanovcov bolo šťastné. Narodilo sa im deväť detí (päť synov a štyri dcéry). 
Hurban zomrel 21. 2. 1888 v Hlbokom. Po Hurbanovi je pomenovaná aj pla-
nétka Hurban (3730).

Simona Remišová

Jozef Miloslav hurban 
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„Jaký človjek, taká reč“. Záhorák? Čo je to za horák? Plynový?... 
O Záhorákoch kolovalo a ešte aj koluje nepreberné množstvo vtipov. Upozor-

ňovali na zvláštnu náturu týchto ľudkov, na ich zvyklosti, na nečakané reakcie 
a riešenie problémov. Hádam každá novinka (diaľnica, počítač, raketoplán) po-
slúžila na zábavné vysvetlenie v súvislosti s „dutými hlavami“ Záhorákov. Verím, 
že mnohí ťuťmáci a dobrovolci si takéto prezývky zaslúžia, ale obyvatelia Záhoria 
celoplošne určite nie. Veď sedeli na hranici s Rakúskom, prví pochytili všetky 
novinky zo západu, z blízkej Viedne a z veľkého sveta. Práve oni sa vysmievali 
domácim peciválom a tĺkom, robili si z nich dobrý deň, aby ich prebrali k živo-
tu. Nakoniec to doberanie, rýpanie, zostalo samým Záhorákom... Okrem leňo-
chov, darebákov, z ktorých si strieľali ich vlastní krajania – Záhoráci, vyrástlo 
v tomto kraji veľa chytrých, bystrých a usilovných ľudí.

Takto približne a podobne tomuto vysvetleniu vykladajú o sebe starší a pamätníci, 
ktorých rodiskom bolo Záhorie. Jedným z nich bol aj môj otec, Pavel Dvoran, rodák 
z Vysokej pri Morave (obec 8 km vzdialená od Záhorskej Vsi). To už bola iná reč, keď 
začal doma rozprávať svojím nárečím! Vždy som na druhý deň v škole spolužiakom 
opakovala tie zvláštne, ťažko vysloviteľné a ešte ťažšie zapísateľné slovíčka. S lás-
kou si na neho spomínam, hoci už skoro dve desaťročia nepočuť jeho záhoráčinu. 
Bolo by čo počúvať od 90-ročného pamätníka.Spomienku naňho mám v srdci stále.

Tu si prečítajte o vrcholnej zimnej a fašiangovej akcii každého gazdovského dvo-
ra – o zabíjačke. Text je v pôvodnom znení v uhranskom nárečí zo Záhorskej Vsi.

Zabijačka
V deň zabijački biua ceuá rodzina na nohách. Moseli dojít zaté, neskúr aj 

kruponár, lebo se moseu poviňe odevzdávat krupón ze sviňe (krupón – koža 
z chrbta svine). Ufám, abi biua koža na strevice! O štirech ráno zať zakúriu pod 

koteu s vodú, abi 
voda vreua na oba-
reňí sviňe. O šesci 
biua celá rodzina 
v pohotovosci, abi 
dedovi pomohli. 
Sviňu vivédeu dedo 
z chléva, mjeu ju 
uvázanú na štranku 
za nohu. Štraňek 
dau podržat zaťovi 
a on presne mírenú 
ranú po čele sviňu 
bacheu pantokem, 
tá spadua, deda 
zebrau friško núž, 

picheu ju do krka, prerezau tepnu a vitekajúcu krév moseua babka friško míšat 
ve vajdlíňe. Ostatňí držali sviňu za nohi, abi neviskočiua a neviléua krév. Postup-
ňe prestaua prčkat nohama a biuo po ňí. Vgúlali sme ju do velikého dreveného 
korita a začauo čisceňí od ščecin. Vrící vodu sme ju oblévali a plechovími zvon-
kami škrábali ščecini, až biua koža huadká, bez chupú. 

Po tejto špinavej roboce chuapi sviňu privázali za zadné nohi na rémi a rémi 
postavili. Začauo deleňí sviňe. Deda ju rozrezau od vrchu až k huavje, vibrau 
streva, srdce, játra, pajšl, slezinu, krézl, sáduo, ladvini, odrezau huavu, vibral 
mozgi, jazik, visekeu chrbetňicu. Čast játer, srdca a jazika sa variuo do pre-
zburštu, ostatňí – huava aj šecki dobroti, sa varili do itrňiček a na pochuceňí. 

Ked sviňa vistidua, deda rozdzeliu maso na údzeňí, rozebrau suaňinu, odďeliu 
kože a paprče na huspeňinu. Medztím ženi ošlemovali streva, uvarené maso sa 
mleuo do itrňiček. Do jelítek sa dali sendviče pokrájané na kostki, krév a s cibulú 
viškvračené sáduo ze strev a pokrájaní krézl (blana). Šecko dobre ochucené sa 
nadzíuo do strev, zašpajglovali sa jelítka aj itrňički a dali sa do kotua obvarit. Až 
ked puavali navrchu, vibrali sa z kotua a dali sa vistidnút. Za ten čas jeden rezau 
suaňinu do škopka, moseu dávat velkí pozor na soleňí, abi oškvarki chucili. Bab-
ka zas dávaua vibrané maso a suaňinu do rosolu. Navečer sa viškvračovaua sua-
ňina z chrbta, mast sa vlévaua do gelet a oškvarki sa dávali do velikého kastróla.

Podla teho, sa í na zabijačce, poznáte gazdinú, či je sprejná alebo uakomá. 
Tetce Betce nesceu ít nigdo zabíjat, lebo k objedu ponúkua starí smradlaví sir 
a bíuú kávu. Na iném mísce zas ponúkali fazulovú polévku s rezancama. Ale 
vječina gazdzi vjedzeua, čo sa patrí. 

Počas zabijački i každí ešče sem-tam vzau dobroti z kotua a pochuciu si. 
A abi od masnoti nebiuo ňikomu zle, každí mjeu v blízkosci borovičku, víno ale-
bo to, co si príu (to, čo si prial – slov. preklad).

Z rozprávania krstnej mamy Anny Terézie Farskej, rodáčky za Záhorskej Vsi, 
zapísala Ing. Darina Jarábková. 

Poznámka: Prekladový slovník z uhranského nárečia do slovenčiny sa na-
chádza u pisateľky DJ.

Zabíjačka po záhorácky

Josef Lada - zabijačka 1935

Februárové slnko je falošné. §	Na 
Hromnice chumelice, nebýva už 
zimy více. §	Hromnice – zimy po-
lovice. §	Prešli Hromnice, koniec 
sanice. §		Ak na Hromnice mrzne, 
bude dobré leto. §		Akým sa ukáže 
Popolec, takým je celý rok. Akým 
bude ostatný deň fašiangov, ta-
kým bude celý pôst. §	Na fašian-
gy výskaj, v pôste brucho stískaj. 
§	Suché fašiangy, dobrý rok, suchý 
pôst, úrodný rok.                                

Ľ. Paulus

Pranostiky na február

Jeho mladosť 
a v podstate i ďal-
šie roky života 
sú späté so Ze-
mianskym Pod-
hradím. Školské 
roky prežil v Bo-
šáci, na gymná-

ziu v Novom Meste nad Váhom a štú-
dium ukončil na FF UK v Bratislave. Tam 
sa začala jeho cesta spisovateľa, noviná-
ra, publicistu. Bol spoluorganizátorom 
zhromaždení Za zvrchované Slovensko. 
Jeho meno je späté s Kongresom slo-
venskej inteligencie, je spoluautorom 
Deklarácie NR o štátnej zvrchovanosti 
SR. Neskôr bol tento text základom Dek-
larácie zvrchovanosti SR a Národná rada 
SR ho prijala 17. 7. 1992. 

Spisovateľská činnosť Drahoslava 
Machalu je rozsiahla. Začínal zbierkou 
noviel Zhavranelí bratia, 1975. Jeho 

posledným dielom je Slovenská vlas-
tiveda II. – Trenčianska župa. Nikdy 
nezabudol na svoju rodnú dedinu Ze-
mianske Podhradie, kde sa často vra-
cal. Zúčastňoval sa na oslavách rôz-
nych velikánov Slovenska. Teraz sa 
zaradil svojim dielom medzi nich. Kruh 
jeho života sa uzatvoril 1. 1. 2015.

Svoje vyznanie vložil do monogra-
fie Zemianske Podhradie, cit.: „Nauč 
sa počúvať, ako znie zvon domova 
a vždy, v každej životnej situácii sa 
budeš vedieť vrátiť. Lebo nepoznám 
krajší pocit, ako je návrat domov, 
návrat do vlasti, návrat na milované 
Slovensko, teda do Zemianskeho 
Podhradia. Pre mňa je Slovensko 
najmä a predovšetkým Zemianske 
Podhradie. Preto nehľadajme iné 
raje, ak je našim rajom a krajinou za-
sľúbenou práve naša vlasť.“ 

Ľubomír Paulus

Drahoslav Machala (16. 11. 1947–1. 1. 2015)

Dňa 22. 2. 2015 o 9. hod v klube 
pri parku sa konala výročná členská 
schôdza Poľovníckeho združenia Hur-
ban Beckov. Schôdzu otvoril a viedol 
predseda združenia p. Miroslav Uher-
čík. O poľovníckom hospodárení refe-
roval hospodár Pavol Hladký, sezóna 
v roku 2014 bola úspešná a priniesla 
produkciu 1,67 kg diviny z hektára. Naj-
úspešnejším strelcom bol Miloš Gúčik 
z Nového Mesta nad Váhom, ktorý ulo-
vil jeleňa s bodovou 190 bodov – strie-
borná medaila. Finančná správa, ktorú 
predniesol pokladník Pavol Jarábek vy-
znela priaznivo vo všetkých ukazovate-
ľoch. Kontrolór Ing. Martin Neboháč 
poukázal len na drobné nedostatky, 
ktoré výbor obratom odstráni. Správca 
strelnice Ing. Marek Jambor informoval 
o činnosti na strelnici v Tehelni v uply-
nulom i tomto roku. Všetci členovia s ra-
dosťou prijali a vypočuli si podmienky 
novej pätnásťročnej nájomnej zmluvy 
o užívaní revíru Beckov, čo k mnohé-
mu zväzuje. Tajomník Ing. Ján Pavlovič 
informoval členskú základňu o sneme 
Poľovníckej komory v Trenčíne, kde bol 
účastníkom. Snemu Slovenskej poľov-

Výročná schôdza 
PZ hurban Beckov

níckej komory, ktorý sa konal v Nitre, 
bol účastníkom náš člen Ing. Ján Ko-
váčik, ktorý informoval o zámeroch or-
ganizácie. 

Beckovskú poľovnícku organizáciu 
po dlhých rokoch zo zdravotných dô-
vodov opustil Ing. Viliam Maslo, ktorý 
dlhodobo pôsobil vo funkcii tajomníka 
a bol zakladateľom PZ Hurban Beckov. 
Za odvedenú prácu menovanému ďa-
kuje celá členská základňa a želá mu 
ďalší spokojný život v našej obci. Na zá-
ver Ing. Martin Neboháč prečítal uzne-
senie o ďalšej činnosti práce združenia 
na tento rok. Čaká nás veľa práce, ale 
ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče. 

Zároveň pozývame širokú verejnosť 
našej obce na poľovnícku výstavu tro-
fejí, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.–
29. 3. 2015 v Kultúrnospoločenskom 
dome v Trenčianskych Stankovciach, 
kde si môžu porovnať trofeje z Becko-
va a celého regiónu Trenčína. 

Pavol Hladký

Najlepší strelci škodnej zveri za sezó-
nu 2014/2015 – Michal Čaňo, Ing. Ján 
Kováčik a Marek Čaňo.
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Kroniku obce pre roky 1964 až 1966 zapísal Emanuel Varga, beckovský 
evanjelický farár, ktorý dopísal aj stručné záznamy za roky 1944 až 1963. 

PRÍROdA: V posledných rokoch mávame dosť nezvyklé počasie. Zimy i letá, 
jar i jeseň prebiehajú dosť zvláštne. Prvé mesiace roka 1965 sprevádzalo suché 
mrazivé počasie. Teploty sa pohybovali od -10°C do -15°C, preto nie div, že s prí-
chodom marca sme sa tešili na blížiacu jar. Lenže naše očakávanie sa nesplnilo. 
V marci a apríli prevládalo studené daždivé počasie. Ani v máji sa situácia nijak 
nezlepšila. Hovorí sa, že Medardova kvapka 40 dní kvapká. Ale tohto roku kvap-
kala trojnásobne. Stúpla hladina riek. Na nižšie položených poliach okolo Váhu 
vystúpila spodná voda. Aj inde premočená zem nestačila vpiť toľkú vlahu. Práce 
na poli boli znemožnené. Až v druhej polovici júna sa trochu vyčasilo. Slniečko 
vysušilo zem a prebralo driemajúcu prírodu k rastu a životu. V období žatvy od 
15. júla až do polovice augusta bolo opäť studené a daždivé počasie. Ku koncu 
augusta nastalo zlepšenie. September a časť októbra vyplnili pekné slnečné dni. 
Už v októbri sa začali objavovať prvé mrazíky -3°C až -5°C. Trvali až do konca 
roka. V decembri napadlo asi 15 cm snehu. Teplota klesla až na -10°C.

POĽnOhOSPOdáRStvO: na nestálosť počasia doplatili najviac poľnohos-
podári. Oneskorená jar im sťažovala jarné práce. Chlad a dážď znemožňoval 
priaznivý vývoj vegetácie. Okopaniny nemohli byť riadne obrobené. V agrotech-
nických termínoch stála voda na poliach. Rozrástla sa burina. Cukrovú repu 
mohli ošetriť len s vypätím všetkých síl. Zato na kukuričné a zemiakové polia sa 
nedalo vstúpiť. Každý s úzkosťou očakával, ako sa to všetko skončí. V krmovi-
nách boli výsledky pekné. O to horšie boli postihnuté okopaniny. Zemiaky na 
50 % vyhnili. Kukurica nedozrela. Predčasné mrazy znehodnotili klasy. Väčšina 
išla len na siláž. Pri konečnom bilancovaní na JRD sa ustálila pracovná jednotka 
na 13 Kčs a 1,28 v naturáliách. Novým predsedom JRD sa stal Ing. Ján Jurko-
vič. Patronátnym závodom sa stal Hydrostav – Trenčianske Bohuslavice. 

OvOCInáRStvO A záhRAdKáRStvO: Skupina našich občanov na čele 
s Karolom Pavlovičom ml. sa dala oživovať tradíciu beckovských vinohradníkov 
a záhradkárov. Rada MNV im dala na Sychrove k dispozícii 3,5 ha pozemkov 
na vysadenie vinohradov. Na ďalších 5 ha majú vysadiť ovocné sady. Aby mohli 
túto prácu odborne previezť a zvládnuť, povolali si odborníkov – lektorov, ktorí im 
v rámci I. ročníka ľudovej akadémie podali rady o správnom pestovaní a ošetro-
vaní ovocných stromov a viniča. Táto ich aktivita bola vysoko hodnotená nielen 
Radou MNV v Beckove, ale aj príslušnými činiteľmi ONV v Trenčíne. Medzi vino-
hradmi bola postavená prvá chata. Kvalita ovocia nebola dobrá. Čo do množstva 
bolo veľa kvôstkového ovocia, najmä bielych a bystrických sliviek. Z ostatného 
ovocia zarodili hrušky. Orechy len priemerne. Zeleninárstvo pri JRD dodalo na 
trh veľa kvalitnej zeleniny. Ale nepriaznivé počasie aj tu spôsobilo značné straty.

POlItICKÝ žIvOt: Členovia Rady MNV sa snažili cieľavedome pokračovať 
v uskutočňovaní svojich predvolebných predsavzatí. Popri riadiacej práci sústre-
dili svoju pozornosť na ďalšie zveľaďovanie a skrášľovanie obce. Pri budove MNV 
sa dokončila čakáreň pre cestujúcich autobusmi ČSAD. Po vnútornej strane ča-
kárne sú umiestnené drevené skrinky. Slúžia k propagačným účelom kina Obzor, 
knižnice a ostatných kultúrno-osvetových podujatí organizácií. Ďalej bola vybudo-
vaná nová cesta s obrubníkmi po oboch stranách chodníkov. Má byť dokončená 
v roku 1966. I niektoré bočné ulice boli upravené brigádnickým spôsobom. Za-
čalo sa s úpravou priestranstva okolo kina Obzor, ako aj priestoru za františkán-
skym kostolom. Pracovníci Vodohospodárskej správy v Trenčíne začali realizovať 
u nás stavbu vodovodu. Práca sa prevádzala z fondu Západoslovenského kraja 
Rady KNV. V priebehu roka bola opravená ešte aj budova školskej jedálne. Admi-
nistratívnou cestou bola presunutá obecná váha do držby Uhoľných skladov. Pre-
vierkou politicko-občianskej pripravenosti ako aj organizačnej pohotovosti Rady 
MNV v Beckove bola kritická situácia na Váhu. V dôsledku daždivého počasia 
dvihla sa hladina Váhu skoro až do výšky ohrozenia z roku 1960. V júni 1965 bol 
vyhlásený stav pohotovosti 3. stupňa. Previedli sa prípravy na evakuáciu ulice 
„Vadičov“ a hospodárskych zvierat z dvora JRD. Občania pracovali na spevňovaní 
hrádze. K väčším škodám, chvála Bohu, u nás nedošlo. Pri náhlom prívale vody 
zachránili naši občania Pavol Kročitý a Jozef Čaňo s nasadením vlastných životov 
šoférov, ktorí brali štrk na Váhu. Z príkazu ONV v Trenčíne bola rozobratá chata 
na Salaši. Služby obyvateľstvu boli rozšírené o zberňu prádla. V okolí Beckova bol 
prevedený geologický prieskum. Našli sa zásoby vzácnych nerastov. V beckov-
skom chotári, na Zelenej vode, robia sa prípravné práce na vybudovanie rekre-
ačného strediska. V priebehu roka bola prevedená generálna oprava miestneho 
kina Obzor. Bol zapojený aj druhý premietací prístroj. 

KultÚRnO-SPOlOČenSKÉ udAlOStI: Najvýznamnejšou udalosťou bolo 
20. výročie oslobodenia našej obce Červenou armádou. Oslavy sa konali v kine ob-
zor dňa 4. apríla. Z príležitosti 20. výročia oslobodenia našej vlasti boli vyznamenaní 

Beckov pred polstoročím:
Z BECKOVSKEJ KRONIKY 1965

pamätnou medailou odbojári Štefan Tlstovič, Štefan Švec, Anna Klčovská a Zoltán 
Ambro 7. septembra boli v našej obci dožinky za peknej účasti občanov a hostí. 

OSvetOvá ČInnOSŤ: Kultúrno-osvetovú činnosť riadi Osvetová beseda. 
Iba kino Obzor slúži našim občanom na kultúrne vyžitie. Bolo v ňom 194 pred-
stavení, ktoré videlo 12.776 návštevníkov. 

telOvÝChOvA A ŠPORt: Aktívnu činnosť vykazuje iba futbalový oddiel miest-
nej jednotky Sokola. Skončil na predposlednom mieste II. triedy Okresnej súťaže. 

tuRIzMuS: Za pomoci Okresného vlastivedného múzea v Trenčíne bola 
zriadená na Beckovskom hrade stála sprievodcovská služba v letnom období. 
Robí ju veľmi svedomite Štefan Tlstovič. Našu obec navštívilo do 10.000 náv-
števníkov. Medzi nimi bolo okolo 1000 zahraničných hostí. Medzi turistické 
atrakcie patrí intímne prostredie slovenskej pivnice a štýlovej „Slovenskej izby“ 
v Turistickej ubytovni pod hradom. Spoločenské miestnosti tejto ubytovne slú-
žia na rôzne školenia a spoločenské udalosti. Zápisy v pamätnej knihe hovoria 
o spokojnosti našich hostí s personálom ako aj zariadením podniku. 

ČInnOSŤ MASOvÝCh ORGAnIzáCIÍ: Miestna skupina ČSČK v Becko-
ve organizovala zdravotnícke podujatia pre svojich členov a ostatných obča-
nov. Najvýznamnejším podujatím bolo celo-obecné cvičenie CO dňa 10. apríla 
1965. Vyzdvihnúť treba aj propagáciu a získanie bezpríspevkových darcov krvi. 
V dvoch odberoch darovalo svoju krv 35 občanov. V dňoch 2. a 3. októbra pre-
biehal v Beckove seminár zdravotníckych inštruktorov pre CO. 

ZVäZ PROTIFAŠISTICKýCH BOJOVNíKOV. Z príležitosti 20. výročia skon-
čenia druhej svetovej vojny poriadal slávnosť pri pomníku padlých. Na slávnosti 
boli prítomní ako hostia frekventanti školenia troch okresov: trenčianskeho, to-
poľčianskeho a uhersko-brodského. Školenie bolo spojené s prípravou toho-
ročných kopaničiarskych slávností družby Čechov a Slovákov v Hrozenkove. 

ZÁHRADKÁRI. Ako sme už vyššie uviedli, pracujú veľmi aktívne. Previedli 
I. ročník školenia svojich členov v rámci Ľudovej akadémie. Školenie absolvovalo 
15 členov. V školení sa bude pokračovať. Prednášali lektori Spoločnosti pre šíre-
nie politických náuk a osvety. Ostatné organizácie nevykazovali zvláštnu činnosť. 

ŠKOLSTVO. V školskom roku 1964/1965 bolo na škole 18 učiteľov. 
299 žiakov sa vyučovalo v 12 triedach. Žiaci z 9. ročníka a nižších ročníkov, 
spolu 33, boli začlenení do povolania takto: 11 na výberové školy; 6 do poľ-
nohospodárstva; 16 do priemyslu. 

ŠTATISTIKA. Narodených bolo 16 detí; sobášených 8 párov; pochovaných 25; pri-
sťahovalo sa 26; vysťahovalo sa 65. Celkový počet obyvateľstva Beckova: (neuvede-
ný). Počet televízorov: 120; rádioprijímačov: 300; osobné autá: 18; telefóny: 19.

INÉ ÚDAJE. V obci sme boli svedkami tragickej nehody. Dvaja mládenci z Mod-
rovky v podnapitom stave narazili do telefónneho stĺpa. Kováčik z Modrovky zomrel, 
Smetana utrpel zranenia. Miestny charitný dom, kde doteraz bývali rádové sestry, bol 
premenený na domov odpočinku pre starých penzionovaných katolíckych farárov. 

Zápis kronikára podpísali 
predseda MNV Jozef Hubina a riaditeľ ZDŠ Jozef Barančík. 

Je to záhada – alebo bežný úkaz, skúsenosť? Zdá sa, že niektoré osoby sú ob-
darené šiestym zmyslom. Ich nadanie však neslúži aj iným ľuďom. Osoh z neho 
majú, bohužiaľ, len títo „talentovaní“. Je to ako s presýpacími hodinami: o čo me-
nej piesku je v jednom priestore, z ktorého ubúda, o toto množstvo za zväčší ten 
druhý, do ktorého pribúda. 

Tieto „talentované“ osoby majú nejaký zvláštny senzor, ktorým sa podvedome, 
ale najčastejšie pri plnom vedomí, riadia. Chcete vedieť, ktože sú „tie“ osoby? 
Vyjadrím sa teraz celkom jasne, jedným slovom – sú to zlodeji. Poznám rodinu, 
ktorá má opakovane nepríjemnú skúsenosť so zlodejmi. Možno chcú vytvoriť re-
kord v zlodejskej tradícii. Zdá sa, akoby zaviedli tradíciu v každoročných kráde-
žiach. Asi začnem veriť ponaučeniu, že páchateľ sa vždy vracia na miesto svojho 
činu. Má to svoju logiku. Veď načo by tápal a hľadal nový zdroj bezprácneho obo-
hatenie, keď má svoj spoľahlivý prameň, od ktorého nikdy neodíde naprázdno. 
Pokračuje teda v tejto lupičskej tradícii a hodnotné veci presúva od majiteľa ne-
vedno kam. Keby tak výťažok z lupu poslúžil núdznym ľuďom na úžitok! To by nás 
ako kresťanov aspoň ako-tak uspokojilo, hoci úprimný človek, ktorý potrebuje 
pomoc, si o ňu otvorene požiada, poprosí. Myslím, že to je prirodzené. Kto prosí, 
bude mu dané, len tomu treba veriť. To sa však asi nebude týkať nášho zlodeja, 
pretože ten verí len tomu, čo má v svojich rukách nepoctivo ukradnuté.

Nuž, akýže je to trojuholník? Kto mal, už nemá. Kto nemal, krádežou získal. 
Kde bolo, už nie je a niet sa koho spýtať, kde to je.        Ing. Darina Jarábková

Tradícia, ktorá neteší 
alebo Beckovský (bermudský) trojuholník
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Štvrtého februára sme si pripomenuli setový deň 
boja proti rakovine. Je to choroba 21. storočia. No-
vodobý mor. Mor, ktorý kosí ľudí v každom veku. 
Určite každý z nás sa vo svojom okolí, či rodine stretol 
s touto veľkou pliagou. Na Slovensku ročne zomrie na 
rakovinu vyše v 6,6 tisíc mužov a 5,2 tisíc žien. Naj-
väčším zabijakom je rakovina pľúc, hrubého čreva, 
konečníka, žalúdka a prsníka (internet: www.lpr.sk). 
Samozrejme, nevyhýba sa ani deťom. A preto aj 
my chceme v tejto chvíli myslieť na ľudí, ktorých po-
stihla táto choroba, aj na ich rodiny, a aspoň takto 
s nimi zdieľať toto utrpenie, ktoré si nevie predstaviť, 
nikto kto tým neprešiel. 

My ľudia si zo všetkého najviac želáme zdravie... Ale 
čo keď nie je. Padá všetko? Nie, zostáva ešte nádej 
na vyliečenie. Ale čo, keď aj nádej padne? Ako ísť ďa-
lej životom, keď nám rakovina zobrala dcéru či syna? 

V septembri minulého roka som sa modlila za jed-
no 18-ročné dievča, ktoré bojovalo s touto choro-
bou. O dva dni som si našla mail od priateľa, ktorý 
robí na detskej onkológii psychológa, že to dievča 
ma spomínalo a bolo by fajn ju navštíviť, lebo jej zo-

stáva už len pár mesiacov života. Vtedy som padla na 
kolená a plakala a pýtala sa Pána prečo to všetko? 
Zvládnem to? Čo jej poviem? No Pán Boh mi dal silu 
a uvedomila som si, že nie ja, ale On ma povedie 
a pôjde so mnou. Dal mi na posilu ďalšie dve diev-
čatá, ktoré ju poznali. Bol to ťažký pohľad. Hovori-
la o  om, že sa bojí smrti. A kto by sa nebál? A tak 
sme sa ju snažili povzbudiť, že ak prijala Pána Ježiša, 
že On ju prevedie aj cez smrť. Modlili sme sa. Od-
chádzali sme úplne zlomené a dotknuté jej bolesťou 
a bolesťou jej rodiny. Ešte niekoľkokrát sme boli za 
ňou. Modlili sa a spievali. Potom odišla do večnosti. 
Ale s jej mamou sme zostali dobré priateľky. Je to zlo-
mená a zároveň silná žena. Žena, matka, ktorá mu-
sela pustiť svoju dcéru ísť do večnosti a ona tu musí 
žiť s veľkou prázdnotou a bolesťou. Ale Pán Boh si ju 
aj cez toto všetko pritiahol bližšie k sebe. 

Život prináša ťažké skúšky. Keď sa stretnete s ra-
kovinou zoči-voči a najmä v takomto mladom veku, 
pohne to s vami. Pohlo to aj so mnou. Uvedomila 
som si, že nie je dôležité, čo robíte, ale ako. Nie je 
dôležité či upratujem, varím, či som v práci, ale ako 

to všetko robím. Dôležité je, ako vychovávam svoje 
deti, čo im chcem odovzdať, aké hodnoty. Po tejto 
skúsenosti som si ešte viac uvedomila, že najdôle-
žitejšie je deťom ukázať vieru a lásku k Pánu Bohu, 
aby aj oni mohli žiť aj zomierať v nádeji na večný život.

Naše životy má v rukách Pán Boh. On je ten, 
ktorý práve aj cez túto chorobu chce a a túži, aby 
sme sa spoliehali na Neho. On je tvorca života. 
On je Alfa i Omega, začiatok i koniec, ako sa píše 
v Zjavení Jánovom. On je ten, ktorému patríme, 
On je ten ktorý nás stvoril. Myslím si, že práve to, 
že nemáme liek na túto chorobu nám ukazuje na 
to, že človek je slabý. Silný a všemocný je Boh. 
Tiež nás to má viesť k veľkej pokore. K pokore 
a dôvere, že On sa postará. A s utrpením prináša 
i vyslobodenie... Cez toto utrpenie nás chce nau-
čiť sa spoliehať sa na Neho úplne. On nás preve-
die a pôjde s nami aj tou temnou dolinou. 

Ak sa stretneme s ľuďmi, čo bojujú s touto cho-
robou, neodvracajme tvár. Nemajme strach! Ale 
choďme a počúvajme týchto ľudí. Buďme pri nich! 

Možno práve ty si potrebný!                           RP

Svetový deň boja proti rakovine

Adela OndReJOvIČOvá za posledné 2-3 roky vyrástla na bodyfitness super-
star nielen v rámci Slovenska, ale tituly Majsterky Európy a Majsterky sveta sú 
dôkazom, že aj v rámci Európy a sveta. Adelka sa pri vstupe do jesennej súťažnej 
sezóny 2014 netajila tým, že jej cieľom je vybojovať si PRO kartu a už v roku 2015 
nastúpiť na súťažné pódium v rámci IFBB PRO League. Cieľ sa jej podarilo naplniť 
na Nicole Wilkins Fitness Championships 2014 (konal sa v Lahti, Fínsko), kde zví-
ťazila vo svojej kategórii a získala aj titul absolútnej víťazky – pre absolútnu víťazku 
IFBB „pripravilo“ PRO kartu.

Oprávnenosť vstupu do PRO tábora potvrdila aj na IFBB Majstrovstvách sveta 
koncom minulého roka v Kanade, kde získala svoj ďalší titul Svetovej šampiónky. 
Po krátkom rozhodovaní potvrdila, že definitívne končí so súťažením na amatérskej 
scéne a jej ďalším cieľom je konkurovať najlepším bodyfitnesskám sveta na profe-
sionálnych súťažiach.

Po splnení všetkých formalít a zaplatení poplatku za registráciu profesionálnej 
pretekárky si Adelka medzi svoje osobné doklady môže hrdo vložiť PRO kartu. 
Týmto je oficiálne a definitívne potvrdený jej profesionálny štatút. 

Budeme horlivo sledovať a podávať vám správy o dianí na profesionálnej sfére v bo-
dyfitness, kde budeme mať naše želiezko v ohni. Adelka bude štartovať – podľa do-
terajších prihlášok – v Anglicku (Birmingham) a Fínsku (Helsinki). Ako jej dlhoročný 

tréner želám Adelke dobré zdravie a veľa úspe-
chov v kariére! 

Pavol Jarábek, dipl. tréner

Prvá profesionálka v bodyfitness 
na Slovensku

Naši futbalisti v zime

Na fotke z maminho archívu – Adelkine trofeje

Ako sa darí našim futbalis-
tom? Dozviete sa v rozhovo-
re s trénerom Máriom Barto-
vičom v budúcom čísle BN
.                                                    (b)

Dňa 21.2.2015 sa v zariadení Tomba v obci Hrádok uskutočnil 11. roč-
ník stolnotenisového turnaja mikroregiónu Zelená Voda - Bezovec. Na 
turnaji sa zúčastnilo sedem mužstiev mikroregiónu: Beckov, Kálnica, Ko-
čovce, Nová Ves, Hrádok, Lúka a Modrová. Turnaj mal opäť veľmi dob-
rú úroveň - zabezpečili ju hráči, ktorí aktívne hrávajú alebo hrávali stolný 
tenis súťažne.

Reprezentanti našej obce po dobrých výkonoch obhájili minuloročné 
tretie miesto, začo im právom patrí poďakovanie.

Poradie mužstiev: 1. Hrádok, 2. Kálnica, 3. Beckov, 4. Modrová, 
5. Lúka, 6. Kočovce, 7. Nová Ves.

Obec Beckov pod vedením starostu obce Ing. Jána Križana reprezento-
vali Jaroslav Zbudila, Ján Dvoran, David Porubčan a Roman Geschwantner.

Na záver by som chcel poďakovať organizátorom za bezproblémový 
priebeh turnaja.                                                                 Jaroslav Zbudila

Stolnotenisový turnaj v hrádku
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