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Poslanci na zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 11. 11. 2019 
schválili nasledovné uznesenia:
uz.è.96/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 20. 9. 2019 bez pri-
pomienok.
uz.è.97/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o podaných projektoch a realizácii projektov v obci.
uz.è.98/2019 - Obecné zastupite¾stvo na vedomie Èerpanie rozpoètu 
Obce Beckov za 3. štvrśrok 2019 bez pripomienok.
uz.è.99/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo správcovi dane vypraco-
vaś štvrśroène analýzu najväèších daòových nedoplatkov a riešenie na ich 
vymáhanie a túto predkladaś na zasadnutí zastupite¾stva.
uz.è.100/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie stanovisko 
hlavnej kontrolórky obce k Zmene rozpoètu obce na rok 2019 è. 5.
uz.è.101/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu obce 
na rok 2019 è.5 bez pripomienok.
uz.è.102/2019/a - Obecné zastupite¾stvo schválilo Doplnok è.5 k VZN 
è.3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO bez pripomienok.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo komisii životného prostredia vypracovaś 
návrh opatrení, ktoré budú viesś k zvýšeniu % separácie odpadu.
c) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu zvolaś verejné zhro-
maždenie obèanov s programom zameraným na informovanie o nakladaní 
a separovaní odpadov v termíne koniec januára, zaèiatok februára 2020.
uz.è.103/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Správu nezá-
vislého audítora z overenia konsolidovanej úètovnej závierky za rok 2018.
uz.è.104/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo návrh starostu obce na 
novú èlenku Redakènej rady Beckovských novín pani Zuzanu Tehlárovú, 
bytom Beckov è. 556.
uz.è.105/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś Zdena 
Olaša a Ivety Olašovej, bytom Nové Mesto nad Váhom, Weissova 321/3, 
o dokúpenie pozemku parc. è. 367/1 - záhrada o výmere 349 m2 vo vlast-
níctve Obce Beckov.
uz.è.106/2019/a - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie prednesenú 
sśažnosś p. M. Šulejovej a bude sa òou zaoberaś.
b) Obecné zastupite¾stvo uložilo stavebnej komisii pripraviś návrh riešenia 
na odvodnenie cesty Pod Hôrkou.
c) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu doplniś chýbajúce 
dopravné znaèky v èasti Pod Hôrkou.
d) Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu upozorniś obyvate¾ov 
ulice Pod Hôrkou na nevyhovujúce umiestnenie zvodov dažïovej vody zo 
striech domov na ulicu, èo spôsobuje jej zatápanie. Dažïové zvody majú 
byś zvedené na pozemky majite¾ov pozemkov alebo do trativodov.
uz.è.107/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmenu termínu zasad-
nutia obecného zastupite¾stva z 13. 12. 2019 na 16. 12. 2019.
uz.è.108/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo správcovi dane vypraco-
vaś analýzu dopadu na rozpoèet obce pri zvýšení dane z nehnute¾nosti 
a dane za psa s termínom do 27. 11. 2019.   Spracovala A. Benková

Uznesenia obecného zastupite¾stva
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 Kalendár vývozu odpadu na 1. polrok 2020 bude do domácností 
distribuovaný v mesiaci január 2020. Vývoz komunálneho odpadu je 
nezmenený, každú nepárnu stredu. 
 V novom roku sa prvý vývoz komunálneho odpadu - smetných 
nádob, z dôvodu štátneho sviatku, ktorý pripadne na stredu 1.1.2020, 
uskutoèní vo štvrtok 2. januára 2020.    AB

Kalendár vývozu odpadu
- informácia pre obèanov 

 Od decembra t. r. bude Štatistický úrad SR znovu zisśovaś údaje pre 
štatistiku rodinných úètov (vyhláška ŠÚ SR è. 250/2017 z. z.), osobitne 
kvôli úprave súm životného minima. Bolo vybraných viac ako 230 miest 
a obcí a viac ako 2600 domácností, medzi nimi aj naša obec. 
 Zisśovanie sa uskutoèní od 9. decembra 2019 do 11. januára 
2021. V tomto období vybrané domácnosti navštívi opytovate¾, pove-
rený zamestnanec ŠÚ SR, ktorý je povinný preukázaś sa osobitným 
poverením. Všetky údaje, ktoré domácnosti v rámcu tohto zisśovania 
poskytnú, sú chránené, nezverejòujú sa a slúžia výluène pre potreby 
štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad SR. Podrobnejšie údaje môžete získaś na web-stránke 
www.statistics.sk alebo na t. è. 032 7460292. 
 Prosíme obèanov, aby pomohli pri realizácii tohto projektu 
a poskytli pomoc opytovate¾om ŠÚ SR.     DB
Zdroj: Ing. Zlata Jakubovie, CSc., generálna riadite¾ka sekcie, Štatis-
tický úrad SR, Banská Bystrica, Trieda SNP 75 - list obci è.p.875/2019 
z 5.12.2019. 

Oznámenie
štatistického úradu SR

   Obecný úrad bude poèas vianoèných sviatkov - teda 23. 12. 
2019 a 27. 12. 2019 a 30. až 31. 12. 2019 - pre verejnosś 
zatvorený z dôvodu èerpania dovolenky zamestnancov. Tešíme sa 
na vás od 2. januára 2020. Ïakujeme za pochopenie.     

 Zberný dvor obecnej prevádzky bude otvorený najbližšie po 
Novom roku v sobotu 4. januára 2020. V januári, februári a marci 
bude otvorený len v prvú sobotu v mesiaci. 

 Vývoz fekálií sa uskutoèní v tomto roku do 20. decembra.
 V prípade potreby volajte na t. è.: 0904 882 333 alebo 032 77427 
25 alebo 0903 742 725, prípadne 0905 506 021. 

OcÚ Beckov

UPOZORNENIE

 Rozhodnutím Predsedu NR SR zo 4. novembra 2019 boli vyhlá-
sené Vo¾by do NR SR v roku 2020. Vo¾by sa budú konaś v sobotu 29. 
februára 2020 od 7.00 do 22.00 h. V našej obci bude volebnou miest-
nosśou klub pri parku, Beckov è. 8.
 „Oznámenie o èase a mieste konania volieb“ a zoznam kandidátov 
doruèí obec v poète jeden kus do každého rodinného domu (aj s via-
cerými domácnosśami) a do každého bytu v bytovom dome pod¾a § 21 
ods. 3 zákona è.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne do 4. 2. 
2020.
 Právo voliś do NR SR má obèan Slovenskej republiky, ktorý najne-
skôr v deò volieb dovàšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka 
práva voliś. Obèan môže voliś vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
volièov je zapísaný alebo v ktoromko¾vek volebnom okrsku na zákla-
de hlasovacieho preukazu. Voliè môže voliś mimo územia Slovenskej 
republiky poštou, ak má trvalý pobyt v obci a v èase volieb sa zdržiava 
mimo územia SR a o vo¾bu poštou požiada písomne obec najneskôr 
do 10.1.2020. Podrobnosti o „Vo¾be poštou“ a rovnako i ïalšie infor-
mácie k vo¾bám do NR SR sú uverejnené na webovej stránke www.
minv.sk.
 Volièi, ktorí majú trvalý pobyt v obci a v deò konania volieb nebudú 
môcś voliś v mieste trvalého pobytu, môžu požiadaś obec o vydanie hla-
sovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávòuje na zápis do zozna-
mu v ktoromko¾vek volebnom okrsku. Voliè môže požiadaś o vydanie 
hlasovacieho preukazu najneskôr deò pred vo¾bami t.j. 28. 2. 2020 
v úradných hodinách obce. O hlasovací preukaz je možné požiadaś aj 
písomne alebo elektronicky, najneskôr však 15 pracovných dní pred 
konaním volieb t.j. do 13. 2. 2020. Žiadosś musí obsahovaś údaje 
o volièovi, a to meno a priezvisko, rodné èíslo, štátnu príslušnosś, adre-
su trvalého pobytu a korešpondenènú adresu, na ktorú obec doruèí 
hlasovací preukaz. 
 Volièi, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov dostaviś 
v deò volieb do volebnej miestnosti, môžu požiadaś o vo¾bu do pre-
nosnej volebnej schránky. Požiadaś o prenosnú volebnú schránku 
môžete na obecnom úrade, na è.t. 77427 21 alebo v deò volieb pria-
mo vo volebnej miestnosti.      Obec Beckov

Vo¾by do Národnej rady
Slovenskej republiky v roku 2020
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 V novembri bola spustená nová webová stránka obce Beckov, ktorá 
ponúka užívate¾om nový dizajn, nové sektorové rozloženie informácií a 
funkènosś aj na mobilných zariadeniach.
   Cie¾om kompletného prepracovania pôvodnej webovej stránky obce bolo 
zvýšenie preh¾adnosti dostupných informácií, aby užívatelia webovej strán-
ky našli potrebné informácie „na pár kliknutí myšou“. 
 Všetky informácie sú rozdelené do troch hlavných kategórií: Obèan, 
Turista a Úrad. Kategória Obèan je venovaná obci, jej histórii, obecným 
organizáciám, odpadovej politike a pod. V kategórii Turista sú zoskupe-
né informácie pre návštevníkov obce a turistov z oblasti hradu, pamiatok, 
turistických trás atï. Tretia kategória Úrad predstavuje informaèný blok, 
kde je umiestnená úradná tabu¾a, zverejòovanie zmlúv a faktúr, informácie 
o samospráve, projektoch a pod.
 Webová stránka má responzívny dizajn, teda sa zobrazuje a prispôso-
buje rôznym typom mobilných zariadení èi tabletov a poèítaèov. Webstrán-
ka obsahuje aj prepojenie na sociálne siete, RSS kanál èi vyh¾adávacie 
okno k¾úèových výrazov. Implementovaný je kalendár dôležitých dátumov, 
kde sa užívate¾ dozvie napr. termín konania obecného zastupite¾stva alebo 
vývoz komunálneho odpadu.
 Na webovej stránke sa používajú súbory .pdf a .doc, tabu¾ky vo formáte 
.xlxs a obrázky v najèastejších formátoch .jpg a .png. Na webstránke nie 
sú umiestnené preblikávajúce prvky, stránka obsahuje tzv. Breadcrumbs 
navigáciu a je možná zmena ve¾kosti písma. 
 Webová stránka je tak prístupná aj pre slabozrakých a seniorov pod¾a 
štandardov tvorby webových stránok W3C a  Výnosu 55/2014 Z. z. o štan-
dardoch pre informaèné systémy verejnej správy. Spomenuté štandardy, 
preh¾adnosś, funkènosś, validitu kódu, responzivitu a i. pôvodná webová 
stránka dlhodobo nespåòala.
 Súèasśou k novej webovej stránke je aj informaèná mobilná aplikácia 
obce Beckov pre operaèné systémy iOS a Android.

   CIRCLES media s.r.o.

Nová webová stránka
obce Beckov je v prevádzke

V predvianoènom èase sa pýtate starostu obce Daniela Hladkého:
 Dòa 25.11.2019 som zachytil rozhlasovú správu o výzve Ministerstva 
životného prostredia o poskytnutí eurofondov do výšky 5 miliónov eur na 
vybudovanie kanalizácie v obciach do 2000 obyvate¾ov. Výzva platí do 
23.12.2019 do polnoci. Otázka znie: Ako bude na túto výzvu reagovaś 
starosta našej obce aj so zastupite¾stvom? Kanalizácia a voda je problém 
obce v súèasnej dobe, hrad je doplnok. Ïakujem za odpoveï. Pavol Hlad-
ký a moje okolie obèanov. 
 Starosta: Táto výzva bola zverejnená 22.11.2019 s platnosśou 1 me-
siac. Výzva je urèená pre obce, ktoré už žiadosś o dotáciu v nedávnej minu-
losti podávali, ale neboli úspešné. Majú aktuálnu a kompletnú projektovú 
dokumentáciu, platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

   Naša projektová dokumentácia sa v tomto období prepracováva. Bola 
vytvorená v èase, keï platili iné normy a používali sa iné technológie. Na to, 
aby sme mohli žiadaś o dotáciu, musíme maś kompletnú projektovú doku-
mentáciu aktuálnu a zdigitalizovanú. A na tomto momentálne pracujeme.
 Vláda SR schválila materiál Financovanie rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 
ekvivalentných obyvate¾ov) pre roky 2020 - 2030. Pod¾a tohto dokumen-
tu pôjde najbližších 10 rokov z rozpoètu Environmentálneho fondu najme-
nej 500 mil. eur na budovanie kanalizaènej a vodovodnej siete. Verím, že 
v tomto programovom období budeme úspešní a podarí sa nám kanalizáciu 
v obci vybudovaś. 

Stretnutie so starostom

   Vážení obèania, 
od novembra tohto roka môžete pri platbách svojich záväzkov voèi Obci 
Beckov využiś na obecnom úrade aj platobný terminál pre platobné 
karty s logom VISA a Mastercard.    LM

Platby na OcÚ

 blíži sa koniec roka a v tomto období sa zvykne bilancovaś predošlé obdo-
bie. Rád by som zrekapituloval prácu zamestnancov obecného úradu, poslan-
cov OZ a v neposlednom rade aj moju. V tomto roku prešiel obecný úrad  
èiastoènými, ale zásadnými personálnymi zmenami. Ako novozvolený staros-
ta som ešte pred nástupom do funkcie riešil obsadenie pozície ekonóma. 
Následne v letných mesiacoch sme museli riešiś obsadenie pozície správcu 
dane. Myslím si, že noví pracovníci sa chopili svojich povinností s nadšením 
a hlavne profesionálne. Za ve¾mi krátky èas sa dostali do problematiky finan-
covania verejnej správy a patrí im vïaka za ich pracovné nasadenie a zvládnu-
tie celej agendy.
 Poèas celého roka sme mali v obci naplánované akcie i neèakané opravy.  
Priebežne sme riešili príjemné i menej príjemné záležitosti. Medzi prvé a pod-
statné patrilo osadenie novej žumpy v základnej škole, èím sa vyriešil problém 
odkanalizovania školy. Poèas letných prázdnin nasledovala oprava kanalizá-
cie v materskej škole. V letných mesiacoch bolo potrebné opraviś vodovodnú 
prípojku na obecnom úrade. Za zdravotným strediskom sme vybudovali nový 
vjazd a odstavnú plochu pre automobily. V tomto roku sa doplnilo potrebné 
technické vybavenie prevádzky. Taktiež sme zakúpili vlastnú techniku na opra-
vu výtlkov, ktorú sme aj hneï použili. Neskôr sme zakúpili aj nové obslužné 
vozidlo, ktoré bude maś všeobecné využitie. Na miestnom futbalovom ihrisku 
sme doriešili dostavbu prístrešku nad terasou a zateplenie šatní. Zaviedli sme 
novú evidenciu vývozu odpadov, nako¾ko nás legislatíva núti vyššími poplat-
kami za skládkovanie komunálneho odpadu viac separovaś. Keïže poèasie 
v jarných mesiacoch býva vrtkavé a dažde spolu s bahnom nám v obci robili 
problémy, v èasti Matiaška sme vyèistili odtokový kanál, ktorý sa pri silných 
dažïoch upchával, a zároveò sme boli nútení opraviś cestu nad Tehelòou, 
aby sme tieto problémy do budúcna èo najviac eliminovali. Nako¾ko je v obci 
nedostatok vhodných parkovacích plôch, v týchto dòoch dokonèujeme pro-
jektovú dokumentáciu na parkovacie miesta pri parku. Verím, že zaèiatkom 
nasledujúceho roka sa nám podarí tento projekt zrealizovaś a vyriešiś tak pro-
blém s parkovaním a pohybom turistov v centre obce. V novembri sme si boli 
prevziaś s miestnym DHZ v Zemianskom Podhradí nové zásahové hasièské 
vozidlo znaèky IVECO. 
 V tomto roku sme obnovili jednania s TVK, a.s., oh¾adom nového vodné-
ho zdroja a podnikli sme kroky, aby v doh¾adnej dobe bolo možné tento nový 
vodný zdroj využívaś. Je však pred nami ešte ve¾a administratívnych krokov 
a vyjednávaní napr. oh¾adom pozemkov v danej lokalite. 
 Z kultúrnych podujatí, ktoré sa tento rok konali v našej obci, si dovolím 
spomenúś v prvom rade pripomenutie 100. výroèia úmrtia nášho rodáka, ma-
liara Ladislava Medòanského, ktorému sme odhalili pamätnú tabu¾u. V júni sa 
konali oslavy dòa detí na našom ihrisku. V júli sme zorganizovali plenér – stret-
nutie umelcov, ktorý sme po Ladislavovi Medòanskom aj nazvali a veríme, že 
budeme v tejto tradícii pokraèovaś aj v ïalších rokoch. V letných mesiacoch 
sa konali tradièné Beckovské slávnosti a Dni obce spojené s oceòovaním 
našich spoluobèanov. Poèas mesiaca úcty k starším, okrem vystúpenia detí 
z materskej školy, príjemne prekvapil našich seniorov a predviedol svoj zvuèný 
hlas umelec, sólista opery SND, pán Ivan Ožvát. Zaèiatkom decembra, v prvú 
adventnú nede¾u, sa konal vo františkánskom kostole Festival speváckych 
zborov, ktorého organizáciu nám zverilo Trenèianske osvetové stredisko. 
Taktiež v spolupráci s bratmi františkánmi boli usporiadané adventné koncer-
ty v každú adventnú nede¾u. Už samozrejmosśou sú Vianoèné trhy spojené 
s príchodom Mikuláša.
 Na záver chcem poïakovaś všetkým zamestnancom OcÚ a prevádzky, 
poslancom OZ, èlenom komisií, zástupcom spoloèenských a záujmových 
organizácií, predstavite¾om cirkví, všetkým externým spolupracovníkom 
a každému z vás, kto akouko¾vek formou prispel k úspešnému zvládnutiu úloh 
a èinností, ktoré sme v tomto roku spoloène realizovali.
   Želám vám všetkým príjemné prežitie vianoèných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších, ve¾a zdravia, spokojnosti, aby ste naèerpali ve¾a síl 
na úspešné vykroèenie do nového roka. Daniel Hladký, starosta obce

Vážení obèania, 
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 Sezóna, ktorá sa niesla v duchu kampane Tri k¾úèe pre Katarínu sa 17. 
novembra uzavretím brán hradu Beckov pre verejnosś skonèila. Môžeme tak 
bilancovaś, èi bola úspešná a èo nového pre hrad priniesla. 
 Najskôr sa pozrime na rok 2019 z poh¾adu èísiel. Hrad sme už štandard-
ne otvorili pre verejnosś zaèiatkom marca poèas Medzinárodného dòa žien 
a uzavreli 17. novembra. Za deväś mesiacov, keï je hrad pre verejnosś otvo-
rený, ho navštívilo 81.320 návštevníkov. Ide o rekordnú návštevnosś, kedy 
sa nám podarilo po prvýkrát v histórii prekroèiś hranicu 80.000 návštevníkov 
za sezónu. Oproti roku 2018, keï na hrad prišlo 74.198 návštevníkov sa 
jedná o nárast o 7.122 ¾udí a percentuálne o 9,60 %. 
 Ak by sme si kládli otázku, kde h¾adaś príèiny tohto úspechu, tak môžeme 
urèite spomenúś už dnes štandardnú dobrú geopolitickú situáciu v Európe. 
Rastie nám poèet návštevníkov zo zahranièia. Silný podiel však na tomto 
raste majú, samozrejme, návštevníci z Èeskej republiky. 
 Spomenúś by sa mohli aj klimatické zmeny, èiže pre rozvoj turistiky na 
hradoch priaznivé poèasie. Nie celkom by to však bola pravda. V úspešnom 
štarte v apríli nás zastavil upršaný máj a ve¾mi horúci prelom júna a júla. Prav-
dou však je, že 50 % úspešnosti našich programov je odkázaných práve na 
dobré poèasie. 
 Rast návštevnosti je však s najväèšou pravdepodobnosśou možné pri-
pisovaś bohatému a kvalitnému programu. Aj tento rok sme si pre našich 
návštevníkov pripravili viac ako 40 víkendových podujatí rôzneho charakte-
ru. Návštevnosśou najvýraznejšia bola Ve¾ká noc, ktorú tento rok navštívilo 
rekordných 7892 návštevníkov (4 dni). Medzi ob¾úbené programy patria 
štandardne Šašo Becko deśom, akrobatické vystúpenie Asssassíni na Bec-
kove, Jesenný piknik alebo Tekvicový festival. Tento rok sme mali návštev-
nosś na poslednom spomenutom podujatí viac ako 2200 návštevníkov a 
minulo sa viac ako 500 tekvíc. 
 Pridali sme aj niektoré výstavy, ako bola výstava reprodukcií L. Med-
nyánszkeho, výstava Stredovekého kúpe¾níctva, skladovania potravín a 
hygieny. Poèas mesiacov máj - august hrad ožil Hradným hospodárstvom. 
V rámci neho sme ponúkli atraktívne prehliadky s hospodárom, osem dru-
hov zvieratiek, jazdy na poníkovi, v sokoliarni potom viac ako 20 dravcov a 
sokoliarske vystúpenia na dennej báze, kováèsku dielòu, svieèkársku dielòu 
a ve¾a iného.
 K rastu návštevnosti však u nás prispieva aj vysoká miera spokojnosti 
návštevníka s ponúkanými službami. Narastá nám percento návštevníkov, 
ktorí sa k nám poèas sezóny viackrát vracajú. V rámci prieskumu verejnej 
mienky nám na popredných prieèkach figuroval aj údaj, kde sa návštevníci 
vyjadrovali pozitívne k obnove hradu. 
 Ve¾ká vïaka tu, samozrejme, patrí najmä obci Beckov, ktorá je každo-
roène žiadate¾om o príspevky z projektov „Obnovme si svoj dom“ Minister-
stva kultúry. Tento rok sme tak mohli obnoviś padnutú klenbu v Severnom 
paláci a zaèaś postupne uzatváraś kavernu v južnej stene hradnej kaplnky, 
kde sa tento rok zrealizovali práce na vstupe na toèité schodisko a pribud-
lo aj samotné schodisko. Po siedmich rokoch sme sa zamerali viac ako v 
ostatných rokoch na obnovu niektorých èastí hradu, najmä tých drevených. 
Najvýraznejšie je asi nové schodisko so zábradlím k hradnej studni. 
 Ve¾ká vïaka patrí partnerom rôznych podujatí a hradu. Z h¾adiska 
návštevníka a zdravého chodu samotného hradu, je asi najpodstatnejší 
kolektív zamestnancov, ktorí sa podie¾ali na tom, aby sa sezóna 2019 vydari-
la a návštevníci od nás odchádzali spokojní. Len vïaka ním môžem povedaś, 
že všetci návštevníci mohli z hradu odchádzaś s pocitom, že na hrade v Bec-
kove sú vždy vítaní. Že všetko, èo na hrade robíme, robíme najmä kvôli nim, 
aby sa u nás cítili dobre a súèasne sa vždy nieèo nové, zaujímavé dozvedeli 
a zabavili sa. Èiže aj vïaka našim zamestnancom môže táto chémia fungo-
vaś, a preto aj vïaka nim a ich pracovným a ¾udským výkonom návštevnosś 
na hrade rastie. 
 V èom však bola sezóna 2019 na hrade špecifická? Už v apríli sme 
oslávili významné výroèie miestneho rodáka Ladislava Mednyánszkeho. 
Sto rokov od jeho úmrtia sme si pripomenuli na hrade výstavou kópií jeho 
malieb, v ktorých sa venoval Beckovu. Do programu sme zaradili autorsky 
prvú našu výstavu pod názvom Stredoveké kúpe¾níctvo, hygiena a skla-
dovanie potravín. Okrem spomínaných podujatí sme zrealizovali kampaò 
pod názvom Tri k¾úèe pre Katarínu. Tá vychádzala z historicky pravdivého 
príbehu o dedièke Stibora mladšieho Kataríne. Návštevníci mali za úlohu 
zbieraś tri k¾úèe od troch kastelánov hradov Beckov, Èachtice a Plavecké 
Podhradie. Takto mali pomôcś mladej Kataríne, aby jej bolo prinavrátené 
dedièstvo, ktoré jej krá¾ po smrti otca zobral. Rozdalo sa viac ako 10.000 
listín na troch hradoch. Tie boli zlosovate¾né. Poèas závereèného podujatia, 
Festival dobovej kuchyne, sme súśaž vyhodnotili a úspešných cestovate¾ov 
ocenili. 

 Spolupráca s hradom Èachtice bola nasledovne rozvinutá a podarilo 
sa nám previazaś sedem podujatí. Úvodné podujatie Tri k¾úèe pre Katarínu, 
Ve¾ká noc, Cyril a Metod a Festival dobovej kuchyne sa niesli v duchu stre-
doveku. Tri noèné prehliadky predstavili súd s Alžbetou Báthory z poh¾adu 
jej služobníèky Kataríny Benickej, sudcu Juraja Turzu a samotnej Alžbety. 
Poèas týchto predstavení bol po prvýkrát využili nový pokladnièný systém, 
ktorý nám umožòuje predávaś vstupenky na predstavenia on-line, èo sa 
stretlo s úspechom a viac-menej všetky tieto predstavenia boli vypredané. 
 Novinkou potom bol produkt sprievodcovskej služby nazvaný Sakrálna 
cesta po Beckove, ktorým sme sa snažili prezentovaś bohatú históriu Bec-
kova. V budúcom roku chceme v tejto aktivite pokraèovali a nieèo pridáme. 
Novinkou pre rok 2020 by malo byś sprevádzanie „Po stopách š¾achty v 
Beckove“. Pozrieme sa na kúrie, kaštiele a š¾achtické rody, ktoré ich obývali.
 V sezóne 2020 chystáme opäś bohatý program. Hradné hospodárstvo 
sa nám rozrastie o rôzne remeslá. Radi by sme prezentovali kováèsku diel-
òu, hrnèiara, svieèkara, ukážky mletia múky na žarnove, vyšívanie dvorných 
dám. Pribudne nový detský okruh hradu, ktorý si budú môcś deti prejsś 
individuálne aj poèas leta. Chceme sa zameraś na š¾achtické rody a ich 
erby. Preto sme do programu zaradili aj výstavu „Erbovné beštie“ od autora 
úspešnej výstavy „Draci a drakobijci“, ktorá u nás bola pred dvoma rokmi. 
Urèite sa teda aj v tomto roku na hrade stretnete opäś minimálne s jedným 
drakom. 
 Z programu nám vypadli niektoré stálice. Rok pauzy si vypýtal Turnaj 
v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu Ctibora, ktorý u nás organizovala 
skupina VRES. Navrátilcom do programovej zostavy by však mal byś Deò 
kováèskych majstrov. Radi by sme pridali viacej hradných biografov, noè-
ných prehliadok, pridáme aj veèerné hradné divadlo a tešiś sa môžete na 
koncert skupiny Slnieèko. 
 V stavebnej èinnosti by sme chceli dokonèiś priestor pivnice v Severnom 
paláci. Pribudnúś by mala tehlová podlaha a priestor by sa mohol teoreticky 
uzavrieś vstupným portálom s drevenými dverami. V roku 2021 by sme ho 

radi už využívali na výstavné alebo 
komerèné úèely, aj pri podujatiach. 
Súèasne chceme dokonèiś uzavretie 
južnej steny hradnej kaplnky. Pribud-
núś by mali nový vstup na emporu s 
dvernou výplòou, uzavretie vstupu 
do sakristie a ak sa podarí, tak by 
sme chceli zreštaurovaś aj fresky v 
troch gotických oknách. Všetky tieto 
aktivity sa viažu na finanèné krytie z 
projektov Ministerstva kultúry.
 „Krá¾ zomrel, nech žije krá¾“… sezó-
na 2019 je teda úspešne za nami, 
a treba sa pozeraś dopredu na rok 
2020. Pevne veríme, že bude aspoò 
taký úspešný ako ten súèasný. Prí-
padne opäś o èosi lepší. 

Mgr. Peter Pastier, Hrad Beckov
Portál na schodisko hradnej kaplnky. Foto: Hrad Beckov 

Hrad Beckov v sezóne 2019

 Ministerstvo kultúry SR (vo výške 18 000 € na pokrytie bežných výdav-
kov) a tiež Európsky sociálny fond prostredníctvom Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom (vo výške 42 172 € na pokrytie 
personálnych nákladov), tak ako po minulé roky od roku 2012, finanène 
podporili náš projekt „Obnova NKP hrad Beckov s úèasśou pracovníkov 
v evidencii nezamestnaných“. Nosnou èasśou tohto projektu bola kompletná 
obnova klenby nad prvým nadzemným podlažím západnej èasti severného 
paláca.Zároveò Ministerstvo kultúry SR podporilo aj projekt obnovy hradnej 
kaplnky finanènou dotáciou 20 000 €, ktorú sme použili na reštaurátorské 
práce. Ich výsledkom bude obnova vretenového schodiska v kaplnke.     
   Trenèiansky samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovného ruchu 
„Trenèín a okolie“ finanène dotovali naše kultúrne podujatie - Spomienka na 
Ladislava Medòanského z príležitosti uplynulých 100 rokov od jeho úmrtia 
v celkovej èiastke 8200 €.
   Ïakujeme teda inštitúciám, ktoré oslovili naše projekty a rozhodli sa ich 
podporiś a ïakujeme aj všetkým, ktorí sa na ich realizácii akýmko¾vek spôso-
bom podie¾ali. Ing. Marika Jurèacková, koordinátor projektov

Ïakujeme za podporu našich 
projektov v roku 2019
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 Nenápadne ako každoroène, pomaly ale isto sa k nám blížia najkrajšie svi-
atky v roku, sviatky rodiny, ¾udskej blízkosti, ochoty, dobroty, lásky... Kým však 
naše domácnosti opantá skutoèné èaro sviatoèných chví¾, snáï najviac práce 
majú gazdinky v každej domácnosti. Všetko chceme maś èisté, upratané, upra-
vené a, samozrejme, vyzdobené. Takmer v každom dome sa iskria svetielka 
nádeje a zvláštneho vyžarovania z nich.
 Len aby sme nezabudli na skutoèný zmysel Vianoc. Veï ony budú aj bez 
vyleštených okien èi perfektne vyžehlených vecí, ale hlavne s tou zvláštnou 
potrebou daś ostatným nieèo zo seba, s láskou v srdci, to nieèo tajomné, vzác-
ne a neopakovate¾né, èo bude rezonovaś v srdciach ostatných ešte dlho. Aj 
keï opadne eufória sviatoèných okamihov.
 V tomto duchu sa v pondelok 25. novembra stretli viaceré generácie žien, 
dievèat i detí z Beckova, a dokonca aj zástupcov mužského pokolenia, v klube 
pri parku na tvorivých dielnièkách. Šikovné ruky Anky Rehákovej, Evky Budi-
kovej a ostatných žien vytvorili krásne adventné venèeky a dekorácie, ktoré 
potešia oko i dušu a budú zdobiś príbytky zúèastnených. Príjemnú atmosféru 
tohto neskorého popoludnia umocòovala vôòa èerstvo napeèených vianoè-
ných trubièiek z dielne Maja Gábu, ktoré ani nestaèili vychladnúś. Žiarivé oèká 
detí, ktoré si na nich naozaj pochutili, sa znásobili možnosśou vyzdobiś si per-
níèky z vianoènej pekárne Anièky Gábovej.                                                            
 Ale ani ostatní nezaostávali. Usilovne kreatívne tvorili vianoèné ozdoby 
na spoloèný adventný veniec a mega vianoènú reśaz. Táto super predvianoè-
ná atmosféra sa akosi prirodzene presunula na Trojièné námestie o týždeò 
neskôr, teda v sobotu 7. decembra. Tu sa mohol naozaj každý spolupodie¾aś 
na výzdobe obecného adventného venca, ktorý posvätili predstavitelia oboch 
cirkví. Ich pokoj prinášajúce a ve¾avravné príhovory, ako i piesne v podaní cir-
kevného zboru príjemne umocnili súdržnosś prítomných, atmosféru a celkový 
úmysel tohto dòa. Vhod padla aj voòavá kapustnica z „kuchyne“ Borisa Klèov-
ského. A nielen ona, ale i chutný detský èi dospelácky grog a èaj. Potešil nás 
záujem všetkých - ve¾kých i malých, ktorým dianie v obci nie je ¾ahostajné a aj 
v tomto predvianoènom zhone si našli èas a prišli podporiś aktivity obce, ale 
hlavne si svoje vianoèné prianie v podobe malej ozdoby zavesiś na náš spoloè-
ný vianoèný veniec.
 Vyvrcholením spoloèných obecných aktivít bol oèakávaný príchod Mikulá-
ša so svojimi pomocníkmi - anjelikom a èertom. Napriek tomu, že poèasie bolo 
skutoène nepríjemné a sychravé, tradièné vianoèné trhy prilákali návštevníkov, 
ktorí mohli ochutnaś voòavú medovinku, varené vínko, teplý èaj  èi chutnú zemi-
akovú placku a mnoho iných dobrôt. Každý si mohol urèite nájsś nieèo pre 
seba. A popritom všetkom chutnom a voòavom skrášliś aj svoje domácnosti 
vianoènými ozdobami z dielne školákov èi šikovných Beckovèanov.
 Samotný príchod Mikuláša, ako vždy, najviac potešil deti. Žiariace oèká 
tých najmenších rozviazali ich jazýèky, ktoré nadšene recitovali básnièky èi 
aktuálne pesnièky pre vzácnych hostí - Mikuláša, anjelika i nezbedného èer-
ta. Ale sladká odmena neobišla ani tých starších - našich tínedžerov. Trojièné 
námestie sa postupne vy¾udnilo. Zostala len príjemná predvianoèná atmosféra, 
ktorú si každý úèastník odniesol domov.
 Za spríjemnenie predvianoèných príprav patrí poïakovanie pracovníkom 
obecnej prevádzky, sponzorom Double Agency, Po¾ovnému združeniu Hurban 
Beckov ako i všetkým tým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom prièinili o príjemnú 
predvianoènú atmosféru všetkých obecných aktivít.
 V mene kultúrnej komisie všetkým obyvate¾om želám zmysluplné, 
hlboké prežitie sviatoèných chví¾ v kruhu svojich blízkych a milova-
ných. Požehnané Vianoce!    Anna Kabelíková

Aktivity kultúrnej komisie

 Prvá adventná nede¾a bola dòom, keï sa v priestoroch františkánskeho 
kostola v Beckove konal adventný Festival speváckych zborov. Tento rok prvý-
krát poverili usporiadatelia tohoto podujatia našu obec ako organizátora. Prvé-
ho decembra 2019 si pripomenuli zaèiatok predvianoèného obdobia spolu 
s našimi obèanmi speváci z piatich zborov trenèianskeho kraja. Prítomným sa 
na úvod festivalu za usporiadate¾ov prihovorili pán starosta obce Daniel Hladký 
a páter Jozef z rehole Menších bratov františkánov. Celé podujatie moderovala 
Lenka Martišová, zamestnankyòa OcÚ. 
 Svojím úvodným vystúpením sa predstavil domáci Beckovský spevácky 
zbor pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej. Bol najmladším z vystupujúcich zbo-
rov, pretože vznikol v roku 2001 pre potreby obce. Vystupoval na podujatiach 
organizovaných obcou, akými sú Beckovské slávnosti, Dni obce, ale zúèastnil 
sa i Adventného festivalu v Hornej Súèí, èi festivalu Daj Boh šśastia v Trenèíne. 
Najmilšími pre divákov i èlenov boli v slede 15 rokov jeho vianoèné koncerty 
v Beckove. Pri 5. výroèí zbor nahral CD nosiè a pri 10. výroèí v r. 2011 bol 
vyznamenaný TSK za rozvoj kultúry v regióne. Po krátkom odmlèaní a transfor-
movaní sa opäś predstavil na domácej pôde.

 Ïalším z úèinkujúcich bol Zbor sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom, 
ktorý vedie Mgr. Františka Chalániová. Nasledovalo vystúpenie ženského 
speváckeho zboru SRÒAN s Horného Srnia, ktorý dirigoval Jozef Polomský. 
Z Nového Mesta nad Váhom sa predstavil zmiešaný spevácky zbor CANTABI-
LE, ktorý vedie Veronika Pavlovièová. Festival ukonèil svojím vystúpením Tren-
èiansky spevácky zbor s dirigentom Dr. Jozefom Vakošom, PhD.
 Mgr. Anna Vraždová z Osvetového strediska v Trenèíne spolu so staros-
tom obce odovzdali po vystúpení dirigentom drobný darèek a kyticu kvetov.
 Podujatie vyvrcholilo na Trojiènom námestí. Spoloèné vystúpenie všet-
kých zúèastnených zborov, ktoré tam zaspievali pieseò Daj Boh šśastia tejto 
zemi, bolo ve¾mi pôsobivé, dôstojné a Jeho oslavujúce. Slová piesne sa niesli 
adventným veèerom a pozdravili všetkých ¾udí dobrej vôle. 
 V sále kultúrneho domu úèinkujúcich príjemne potešilo veèerné pohos-
tenie a posedenie pri guláši a domácich koláèikoch. V priate¾skej atmosfére, 
naplnení nostalgiou a hlbokými dojmami z adventného vystúpenia jednotlivých 
zborov, si napokon všetci stopäśdesiati speváci spoloène zanôtili pieseò Aká 
si mi krásna, ty rodná zem moja.    Ing. Darina Jarábková

ADVENT zaèal spevom...

 Slovo advent pochádza z latinského slova „adventus“, ktoré znamená 
príchod. V tomto prípade sa jedná o príchod Krista, ktorého dlho oèakáva-
me. Obdobie adventu slúži ku prípravám na slávenie Vianoc, avšak v hlbšom, 
duchovnom zmysle. Malo by to byś pre nás obdobie, v ktorom sa na chví¾u 
zastavíme a možno i popremýš¾ame nad príchodom a významom blížiacich sa 
sviatkov, ktoré sú právom oznaèované za najkrajšie v roku. Vianoce by nemali 
byś zamieòané s nakupovaním darèekov èi najväèšieho stromèeka, najkrajšie 
osvetleného domu, práve naopak, mali by sa pre nás staś èasom, ktorý chce-
me tráviś so svojimi najbližšími. Láska, úcta, porozumenie nepotrebujú drahé 
dary. Staèí objatie, láskavý poh¾ad èi slová vïaky. To sú tie najkrajšie dary, kto-
rými môžeme obdarovaś svojich najbližších. Nestoja nás niè, ale ich hodnota je 
nevyèíslite¾ná. Zahrejú, potešia, pohladia dušu, dajú nám pocit domova, teplej 
náruèe a hlavne toho najdôležitejšieho - Lásky. Láska totiž nie je len slovo. Lás-
ka má mnoho podôb a významov. Každý z nás ju okúsil a potrebuje ju k tomu, 
aby naše životy mali zmysel. A v tomto duchu sa nesie tohtoroèný Advent 
v Beckove. Okrem zapálenia sviece na adventom venci a modlitieb sa kona-
jú každú nede¾u koncerty v kostole sv. Jozefa. Nie sú len o krásnej hudbe èi 
kultúrnom vyžití, nie je dôležité vierovyznanie, ani vek, podstata týchto stretnutí 
spoèíva v inom. Stretnúś sa ako ¾udia, susedia, kamaráti. A keïže sú adventné, 
ich poèet je rovnaký ako poèet sviec na adventnom venci. Štyri. Prvé tri sa už 
konali. Ako prvý bol Festival speváckych zborov, kde sa predstavili: Beckovský 
spevácky zbor pod vedením p. Mgr. Anežky Ilavskej, SZ sv. Cecílie z Nového 
Mesta nad Váhom pod vedením p. Mgr. Františky Chalániovej, SZ Srnan, Hor-
né Srnie, pod vedením p. Jozefa Polonského, SZ Cantabile, Nové Mesto nad 
Váhom, pod vedením p. Veroniky Pavlovièovej a Trenèiansky spevácky zbor 
pod vedením p. Dr. Jozefa Vakoša, PhD.. Napriek názvu festival nikto s nikým 
nesúperil, všetkým išlo o rovnaký cie¾. Potešiś hudbou, ktorá navodila príjem-
nú, temer vianoènú atmosféru. Druhá nede¾a sa niesla v duchu vážnej hudby 
v podaní sólistu Opery SND Gustáva Beláèka s klavírnym sprievodom prof. 
Daniela Buranovského, a spomienok sestier vincentiek - sr. Lýdie a sr. Cari-
tas - na život v Charitnom dome v Beckove. Ku slovu sa dostal aj Akad. arch. 
Marián Strieženec, ktorý nás svojimi spomienkami preniesol v èase a oèami 
malého chlapca nám priblížil nielen život a ¾udí v kláštore, ale i vplyv ¾udskosti 
a milého slova na dušu dieśaśa. Bol to nesmierne emotívny veèer, ktorý, mys-
lím, ešte dlho po skonèení zanechal svoju horúcu stopu v našich srdciach. Tre-
tím adventným koncertom nás sprevádzal súbor starej hudby Musica Poetica. 
Okrem hudobného zážitku sa nám prihovorili evanjelický a katolícky pán farár. 
Aj tento veèer môže byś dôkazom vyjadrenia súladu v ponímaní rozdielu viery. 
A týmto sa dostávame na záver adventu, ktorý ukonèia tóny gospelu v podaní 
kapely Heartbeat. Ide o posledný zo štyroch koncertov. Tóny síce doznejú, ale 
posolstvo adventu by malo ostaś nezmenené. Uchovajme si v sebe èo najviac 
lásky, aby sme ju v èase Vianoc mohli rozdávaś všetkým, ktorí ju nielen potre-
bujú, ale si ju hlavne zaslúžia...
 Touto cestou by sme sa chceli poïakovaś všetkým, ktorí sa podie¾ali na 
príprave týchto podujatí. Bratom františkánom, bez pomoci ktorých by nebo-
lo možné koncerty uskutoèniś, starostovi obce Beckov Danielovi Hladkému, 
OZ Genius Loci, Monike Javorovej, Petre Jurèackovej, Martinovi Babulicovi s 
rodinou, Kristíne Jurzovej, Milene Minárikovej, rodine Striežencovej, všetkým 
dámam, ktoré s láskou a ochotou napiekli všetky tie dobroty, na ktorých sme 
si pochutnávali po každom koncerte. Ve¾ké ïakujem patrí naozaj každému, kto 
sa prièinil o to, aby boli tieto spoloèné chvíle pre nás také príjemné, akými boli. 
ÏAKUJEME! Silvia Hlavová

Advent v Beckove...
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Príprava na adventAranžovanie vencov

ZO Jednoty dôchodcov

 Dòa 29. októbra sme pod vedením Mgr. Anežky Ilavskej aranžova-
li v klube dôchodcov vence k pamiatke zosnulých. Bolo nás sedemnásś. 
Niektorí sa uèili, niektorí pracovali. Ïakujeme.
 Mgr. Anežka Ilavská a dôchodkyne pri tvorbe vencov. 

 Priznám sa, že som mala obavy, ako to všetko dopadne. Vïaka 25 
úèastníkom ale všetko dopadlo výborne. Príjemným prekvapením veèera 
bol náš kamarát Ing. Ladislav Zverbík, ktorý nás potešil svojou harmonikou.    
Ïakujeme a tešíme sa na budúce. 

 V pondelok 25.11.2019 usporiadala obec a kultúrna komisia vianoèné 
aranžovanie pod vedením p. Anièky Rehákovej. Ïakujeme za všetkých, ktorí 
sa zúèastnili, za vydarenú akciu. Realizovali sa všetci, dôchodcovia, rodi-
èia i deti. Vôòa oblátok, medovníkov a ihlièia zaplnila celý „papierák“. Kiež 
by takýchto akcií bolo viac. Želáme všetkým požehnané nastávajúce sviatky 
a ešte raz vïaka.    

 ...sme vyskúšali sme 
SMOOTHIE - NUTRIBLAST - nové 
trendy vo výžive, pre a proti, ako 
chutí.
 Utorok 3.12.2019 sme prí-
jemne strávili v klube. Gitka Hubi-
nová a Evka Úradníèková pripra-
vili ochutnávku a Mgr. Brigitka 
Nemlahová spríjemnila posedenie 
harmonikou. Škoda, že nás nebo-
lo viac. Ïakujeme.    

V klube
dôchodcov...

 Bývalý Zväz žien pod vedením Ing. Turanovej robil zábavný program. 
Medzi iným bola aj pesnièka, ktorá bola záverom veèera. Niektorí si možno 
na òu spomenú, znela: 

Na skale stál hrad Beckov, teraz pusté múry sú, 
ale pod skalou v obci dobrí ¾udia sú. 

Každý každého má rád, 
ako dobrý kamarát 
zavráti ti sveta bô¾, 

vymaže ti z vrások znoj. 
Na brigády chodí rád, 

šípy si okopáva, 
aby každý závidel, 

kto cez Beckov náš prešiel. 
Preto zdravie si prajme, 

ve¾a šśastia želajme, 
aby sme sa s úsmevom 
vždy zdravili navzájom. 

 A tak rozmýš¾am nad tým, ktorí sú tí kvalitní ¾udia. Nebolo by lepšie, aby 
sme sa tak trocha vrátili späś k tým èasom, kedy sme sa radi stretávali? Radi 
sme spolu tvorili, robili sme rôzne kurzy, a napriek domácim povinnostiam 
a malým deśom, sme si našli èas a nezostávali sme zatvorení v tých našich 
každodenných stereotypoch. Nikdy sme sa nehodnotili, kto je viac èi menej 
kvalitný, nezávideli sme si a boli sme vïaèní za všetko, èo sa nám podarilo. 
Vedeli sme sa z toho tešiś. A tak ïakujem všetkým oceneným za to, že dovo-
lili, aby sme ich vytiahli z anonymity a poukázali na ich statoènú prácu, lebo si 
myslím, že každý jeden si to zaslúžil. Bohužia¾, nedajú sa oceniś všetci viac èi 
menej kvalitní ¾udia. A tak ïakujem za každého èloveka, ktorého som pozna-
la a ktorý mi zostal.    Eva Budiková, predsedníèka ZO JDS v Beckove

ZAMYSLENIE

 Neviem, èi môžem povedaś, že som „pravá“ Beckovèanka, ale žijem tu 
už takmer 70 rokov. Rada som cestovala, prešla som viacero miest. Páèilo 
sa mi všade, každé miesto má svoje èaro - dokonca i tie akože škaredé. 
Beckov je však moja srdcovka. Rozrastá sa stavebne a tým, samozrejme, 
i obyvate¾sky. Rada by som poznala nových obyvate¾ov - snáï aj cez noviny: 
Preèo práve BECKOV? Naši noví obyvatelia, boli by sme radi, keby ste sa 
i takto zvidite¾nili.    

Vyznanie - ako som zistila,
že BECKOV je tu pre mòa

Vydarený Slovenský Grob

Úèastníèky husacích hodov v Slovenskom Grobe. 

Eva Budiková a Anna Reháková pri práci.



Preèo práve králiky so spad-
nutými ušnicami?
   Každý by mal maś nejakého 
koníèka. Ja som si vybral toto 
plemeno pre jeho vzh¾ad. Pek-
né, široké zavalité telo, so širo-
kou klábonosou hlavou a pod-
kovovitým závesom ušníc vytvára 
z tohto králika ve¾mi zaujímavé 
zviera. Mne tak uèarilo, že som 
sa jeho chovu venujem praktic-
ky takmer 25 rokov. Chovám 
stále jedno plemeno, francúzsky 
baran divo sfarbený. Toto pleme-
no sa radí medzi ve¾ké plemená 
a jeho chov si vyžaduje zvýšené 
nároky na chovate¾ský priestor, 
taktiež aj na väèšiu spotrebu 
krmiva a hlavne èas.
 Cesta od školskej katedry ku 
králikárni...
  Som súśaživý typ a od toho 
sa odvíja aj moja zá¾uba. Poèas 

aktívnej uèite¾skej praxe ako stredoškolský uèite¾ telesnej výchovy a športu 
som sa venoval sám športovým súśažiam a takisto som ich množstvo absol-
voval so študentmi. Aj keï mojím koníèkom je ešte stále šport, postupom 
èasu som zaèal súśažiś aj v chovate¾stve. Chovate¾stvo je spojené s absol-
vovaním výstav a súśažením medzi chovate¾mi. Osobne si myslím, že len 
konkurenèné prostredie posúva chovate¾a k skvalitòovaniu jeho práce. Tak 
to bolo aj v mojom prípade. Keï som sa rozhodol, že budem chovate¾om, 
nebolo to len vyložene pre zábavu, ale som sa snažil skvalitòovaś toto ple-
meno, dostaś sa na súśaže, a tým aj do vyššej skupiny chovate¾ov. Po èase, 
viac než dvadsiatich rokoch chovu, sa mi to aj podarilo. Odzrkadlením toho 
sú aj ocenenia, ktoré som získal na súśažiach, èi už republikových alebo 
medzinárodných.
 V súèasnosti som èlenom ZO SZCH v Kálnici a zároveò aj èlenom Klubu 
chovate¾ov králikov baranovitých so sídlom v Prievidzi, èo je zároveò vyš-
šia forma chovate¾stva. V òom som zastával funkciu èlena výboru, neskôr 
som sa stal jeho podpredsedom. Cie¾om klubovej èinnosti je hlavne snaha 
zuš¾achśovaś toto plemeno a tiež prilákaś do svojich radov èo najviac zanie-
tených chovate¾ov. 
Radosti a povinnosti chovate¾a
 Chovate¾stvo je jednak o radosti, ktorú ako koníèek èloveku prináša, ale 
je to zároveò aj o povinnosti a zodpovednosti. Èlovek si musí vytvoriś režim, 
ktorého súèasśou je aj každodenná starostlivosś o zvieratá. Mnohí ¾udia si v 
dnešnej dobe zadovážia zviera, ale radosś ich po krátkom èase opustí, lebo 
ich odradí zodpovednosś a povinnosś, ktorú si živý tvor vyžaduje, a tam ich 
chovate¾stvo konèí. Pri chove králikov sa nesmie zabudnúś aj na pravidelnú 
starostlivosś o zdravie zvierat, èo spoèíva hlavne v preventívnom oèkovaní 
zvierat proti nákazlivým chorobám, akými sú mor a myxomatóza. 
Z ohniviek práce reśaz úspechov 
 Za obdobie chovate¾stva sa mi podarilo dosiahnuś nieko¾ko úspechov 
na poli výstavníctva. Za jeden z najväèších úspechov považujem získanie 
èestnej ceny na Európskej výstave zvierat v Nitre v roku 2009. K ïalším 
úspechom možno priradiś päśnásobný zisk titulu Majster SR a takisto päś-

násobný zisk titulu Majster klubu. Králiky z môjho chovu boli ohodnotené aj 
titulom Šampión výstavy a získali nieko¾ko èestných cien na rôznych úrov-
niach výstav.
 Chovate¾stvo je aj o nadväzovaní kontaktov, výmene skúseností s iný-
mi chovate¾mi. Stretávame sa na výstavách u nás aj v zahranièí. V rôznych 
krajinách mám priate¾ov, od ktorých beriem chovný materiál – z Nemecka, 
Po¾ska, Maïarska a Èeska.
Rodina a hobby
 V tomto smere mám plné pochopenie a podporu, pretože manželka ma 
èasto sprevádza na väèších výstavách a syn sa stará o chov poèas mojej 
neprítomnosti doma. Ako som už povedal, chovate¾stvo je nielen o vystavo-
vaní, ale ve¾mi prínosná je jeho ¾udská stránka. Je to stretávanie sa s priate¾-
mi, kedy už len nehodnotíme zvieratá, ale nadväzujeme priate¾stvá s kolega-
mi zo Slovenska, ale i zo zahranièia. 
Sebareflexia a plány
 Chovaś zvieratá pre radosś, krásu a úžitok. To je krédo ktorým sa snažím 
moju zá¾ubu nasmerovaś a ïalej rozvíjaś. Myslím si, že každý by si mal 
dokázaś urobiś z nieèoho radosś. Ja sa to snažím riešiś takýmto spôsobom 
a úspech z dobre vykonanej práce býva pre mòa radostný a uspokojivý. 
V koneènom dôsledku je tu aj úžitok, pretože konzumujeme zdravé mäso 
zo svojho chovu. Keï k tomu priradím umenie manželky pripraviś králika na 
rôzne spôsoby, tak èasto radosś sa snúbi s úžitkom na prestretom stole.      
 Èo sa týka plánov do budúcnosti? K láske ku zvieratám sa musí èlovek 
narodiś, alebo ju získaś. U mòa je asi to prvé. Ak raz venujete množstvo èasu 
a energie nieèomu, nemôžete to hodiś len tak za hlavu, zvlášś keï sú to živé 
tvory. Pokia¾ bude zdravie a sila, tak sa to urèite prejaví aj v budúcnosti na 
mojich zvieratách a výsledkoch. Bol by som rád, keby aj tento èlánok bol 
návodom hlavne pre mladých, ako v dnešnom svete techniky a poèítaèov si 
nájsś cestu k využitiu vo¾ného èasu a vzśahu k  zvieratám. 

   Zhovárala sa Ing. Darina Jarábková
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Chovate¾ a pedagóg so srdcom športovca - Mgr. Igor Križan

 Posledné tohtoroèné dni v klu-
be boli v znamení nadchádzajú-
cich sviatkov. 9. decembra sme 
mali oneskoreného Mikuláša a 10. 
decembra nás prišiel pozdraviś 
páter Jozef z kláštora, èo bolo pre 
nás príjemným spestrením. So 
želaním pokojných sviatkov sme 
sa v dobrej nálade rozlúèili. Uvi-
díme sa až v roku 2020. Šśastné 
a veselé...  E. Budiková

Stretnutie 
dôchodcov

Chovate¾ pri svojich králikoch. Foto: DJ

Vedomostné olympiády na škole
   Èasto sa na stránkach Beckovských novín doèítate o rôznych exkurzi-
ách, besedách a podobne. No nechodíme s deśmi iba po výletoch, ako si 
obèas vypoèujeme. Venujeme sa im aj inak, lebo chceme, aby mali vyu-
èovanie pestrejšie. Takže, ako každý rok a na každej základnej škole, pre-
biehajú v týchto mesiacoch školské kolá rôznych olympiád a súśaží. Èi už 
je to biologická, geografická, fyzikálna, dejepisná, jazykové olympiády...        
Neskôr tí najlepší èi najšikovnejší žiaci postúpia do okresných kôl. Aj z bec-
kovskej školy sa snažíme posúvaś žiakov ïalej. Aby vedeli zabojovaś, zme-
raś si sily s inými rovesníkmi, aby okúsili sladkú chuś víśazstiev, no aby sa 
aj nauèili prijaś trpkú chuś prípadnej prehry. Najdôležitejšie je, aby získali 
životnú skúsenosś, preh¾ad a nové kontakty. V škole im ukážeme ako na 
to, pomôžeme, vysvetlíme, no vedomosti musia získavaś aj svojou inten-
zívnou prípravou doma. Na èo niektorí z nich, pravdaže, obèas zabúdajú.                    
Takže v januári nebudeme iba plesaś, ale navštívime Národnú radu SR 
v Bratislave, a už nás èakajú prvé okresné kolá olympiád. O umiestneniach 
žiakov a všetky aktuálne informácie i novinky, èo sa u nás deje, si môžete 
preèítaś na webovej stránke školy. A pravdaže, èo – to z noviniek sa doèíta-
te aj v novinách. Katarína Kuèerová 



Múdro prehovoril, kto povedal,
že školy sú dielne ¾udskosti,

tým totižto spôsobujú,
že ¾udia sa stávali v pravde ¾uïmi. 

   Ján Amos Komenský - Ve¾ká Didaktika

   Aby sme boli spravodliví a dopriali všetkým žiakom trocha zmeny vo vyuèo-
vaní, tak i tento rok sme sa práve so šiestakmi našej školy vybrali 24.10.2019 
do Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Pôvodne som 
uvažovala, že múzeum navštívime až v jarných mesiacoch, keï si preberieme 
potrebné uèivo. No po preèítaní Beckovských novín è.4 som zmenila názor. 
Tento rok bola návšteva múzea v úvode nieèím iná, výnimoèná. Pretože tam 
mal výstavu svojich obrazov, pod názvom Historia Picta - Dejiny v obrazoch, 
obyvate¾ Beckova a historik  Mgr. Martin Vincurský. Výstava pozostávala z diel 
tematicky venovaných historickým postavám, vojakom, š¾achticom èi remesel-
níkom. Diela zachytávali nielen svetové dejiny, no i regionálne. Všetky boli 
vytvorené s prihliadnutím k dostupným faktom, získaným z archeologických 
a historických výskumov. Po vychutnaní si nádherných obrazov a obrázkov 
sme absolvovali prehliadku celého múzea, vypoèuli sme si pútavú prednášku 
a videli prezentáciu o troch známych hradoch na Považí. V Podjavorinskom 
múzeu majú svoje zastúpenie exponáty už z doby kamennej aj bronzovej, je 
tu historická èasś expozície od 13. do 20. storoèia, expozícia ¾udovej kultú-
ry, ktorá opisuje zvyky a obyèaje obyvate¾stva v celom regióne. Vystavené 

sú tu chladné a palné zbrane z obdobia od 16. do 20. storoèia. Videli sme 
tu Beckovskú Madonu, originál ktorej sa nachádza v moravských Koryèa-
noch a jedna kópia je uložená v kaplnke na Beckovskom hrade. Musím sa 
priznaś, že obèas neoèakávam od žiakov „dnešnej doby“ záujem, no skutoè-
ne ma milo prekvapili, pretože 
sa dosś intenzívne pýtali na 
rôzne otázky našich sprievod-
cov i mòa. A ako to väèšinou 
na školských exkurziách býva, 
pred odchodom domov sme 
si dali ešte krátky rozchod na 
obèerstvenie a malé nákupy. 
Pri návšteve múzea, pravdaže, 
nezostaneme. V rámci obèian-
skej náuky a dejepisu èaká 
staršich žiakov druhého stupòa 
v januári exkurzia do Národnej 
rady SR a prehliadka Brati-
slavského hradu. Teší ma, že 
môžeme každý mesiac spestriś 
vyuèovanie vždy inej triede ale-
bo aj viacerým naraz.

Ing. Katarína Kuèerová
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 Niekedy v týždni nás pani uèite¾ka Kuèerová v škole oslovila, èi jej tento 
rok pomôžeme so zbierkou HODINA DEŤOM. Síce na deò zbierky pripadlo 
naše testovanie, no neváhali sme. Zbierka sa organizuje po celom Sloven-
sku, a to už 21 rokov. Nadácia pomáha deśom bez domova alebo chorým 
deśom, ktorým idú tieto peniaze na rôzne operácie a rehabilitácie. Touto 
zbierkou dávame najavo, že treba pomáhaś aj niekomu inému, než iba sami 
sebe. Myslíme si, že sa spolu nazbiera dosś financií, ktoré ve¾mi pomôžu. 
A reakcie ¾udí v uliciach? Niekedy s radosśou pomohli a prispeli hocijakou 
sumou. Ale stalo sa, že sa tvárili, akoby nás nevideli a prešli rýchlo radšej na 
druhú stranu cesty. Alebo dokonca nadávajú, to sú ¾udia, ktorí nemajú pod¾a 
mòa žiadny cit. My sa uèíme, že aj takto sa dá pomáhaś, no reakcie niekto-
rých ¾udí sú ozaj na zamyslenie. Sme rady, že okrem rodièov nás aj v škole 
niekto k tomu vedie. Prajeme všetkým deśom skoré uzdravenie. A dúfam, že 

aj inokedy budeme môcś pomôcś pri nejakej zbierke. Lenka a Agátka

 Vo štvrtok 14.11.2019 sme písali Komparo - testovanie. Asi deò pred 
tým sa nás pani uèite¾ka spýtala, že ak napíšeme Komparo medzi prvými, 
èi by sme nemohli zvyšný èas venovaś zbierke Hodina deśom. Vyzbierané 
peniaze sú pre deti, ktoré potrebujú pomoc a tento deò bol venovaný práve 
im. Keï nám to pani uèite¾ka povedala, boli sme ochotné, napísali Komparo 
a s úsmevom išli zbieraś peniaze pre choré deti. ¼udia, èo sa pri nás zastavili, 
boli štedrí a milí, no niektorí ani len nezastavili, alebo sa  dokonca tvárili, že 
tam ani nie sme. Sme rady, že sme mohli byś tých pár hodín súèasśou tohto 
dòa. A prajeme všetkým detièkám, aby sa èoskoro vylieèili, aby žili taký život, 
o akom vždy snívali, a aby sa vždy našli dobrí ¾udia, ktorí im pomôžu.

Ninka a Vaneska

Postrehy žiaèok zo zbierky Hodina deśom

Dejepis v Podjavorinskom múzeu

 Sloganom tohtoroènej kampane Hodiny deśom je: „Som ve¾ké decko”.
Jej hlavnou myšlienkou je poukázaś na skutoènosś, že v každom dospelom 
èloveku je stále kúsok dieśaśa, a vïaka zbierke má možnosś pomôcś malým 
deśom na Slovensku, ktoré si samy pomôcś nevedia, ale pomoc ve¾mi potre-
bujú.
 V rámci tohto hesla sa vo štvrtok 14.11.2019 po celom Slovensku konala 
finanèná zbierka Hodina deśom.  Hodina deśom je projektom Nadácie pre 
deti Slovenska.
 Je to jedna z najväèších mimovládnych neziskových organizácií a celo-
slovenskou pôsobnosśou so zameraním na pomoc deśom a mladým ¾uïom. 
Aj prezidentka našej republiky, pani Zuzana Èaputová, ocenila prácu pred-
stavite¾ov tejto nadácie a vyjadrila sa, že to je jedna z najrenomovanejších 
a najstarších neziskových organizácii na Slovensku a finanèná zbierka Hodi-
na deśom je ve¾mi známa, má vysoký kredit a je dôveryhodná.
 Tak ako aj v minulosti, i teraz sme sa zapojili do zbierky, boli sme ochotní 
pomôcś, prispieś. Z našej školy sa do projektu zapojili žiaèky deviateho roè-
níka, nako¾ko vykonávate¾om môže byś osoba od 15 rokov s platným obèian-
skym preukazom a pod dozorom dospelého koordinátora. Najskôr oslovili 
zamestnancov školy a žiakov, neskôr sa prešli aj po Beckove. Napriek tomu, 
že v ten deò písali Komparo (testovanie z matematiky a slovenèiny), boli 
ochotné po dopísaní ísś do ulíc a oslovovaś ¾udí, èo nie je vždy príjemné. ¼u-
dia sú rôzni... Žia¾, nako¾ko sme boli v èasovej tiesni a nadácia nám poskytla 
iba jednu pokladnièku, tak sa nám nepodarilo vyzbieraś nejakú ve¾kú sumu. 
No ako hovorí ïalší slogan nadácie: „Aj malá suma dokáže robiś ve¾ké veci.“ 
 Skutoène sa nedá všade prispievaś a tam, kde absentuje úloha štátu, 
nemôžeme prevziaś zodpovednosś predsa my, bežní obyvatelia. No na stra-
ne druhej, treba pomáhaś blížnym, a hlavne to treba ukázaś našim deśom, 
žiakom. Že pomáhaś je prirodzené, ¾udské, dôstojné. Snažiś sa byś vzorom, 
otvoriś svoje srdcia. Práve v tejto dobe, kde sa oháòame láskou, porozume-

ním, vierou v Boha, a popritom kritizujeme dnešné deti a mládež. Tak ukáž-
me, èo je v nás, urobme spoloène nieèo na viac! 
 Páèila sa mi reakcia jednej panej, i keï nebola stotožnená s úèelom 
zbierky, lebo nikto nikdy v skutoènosti nevie, pod¾a nej, èi sa všetky peniaze 
ozaj dostanú tam, kde majú, napriek tomu prispela a ukázala pred deśmi svoj 
charakter a vzor. 
 Pravdaže, je to vecou každého èloveka, èi prispeje èi nie. No dôležité je, 
aby sme si v každej situácii vedeli zachovaś svoju úprimnú tvár.

Ing. Katarína Kuèerová
Aj malá suma dokáže urobiś ve¾ké veci
Aj keï urobíme nieèo malé, deti z toho majú ve¾kú radosś.
Preto sa my, ve¾ké decká, staráme o tie menšie. Ešte stále môžete prispievaś 
do nadácie, èi už formou SMS alebo prevodom na úèet.
Ïakujeme! Deviataèky s p. uè. Kuèerovou na OcÚ. Foto: DB

Hodina deśom v uliciach Beckova alebo ako ve¾ké decká
pomáhajú tým menším



 V piatok 29. novembra sme v našom školskom klube detí privítali br. Vavrinca z 
miestnej komunity bratov františkánov. Prišiel nám porozprávaś o svojom deväśroènom 
pôsobení v latinskoamerickej Bolívii. Br. Vavrinec prezentoval svoju misijnú skúsenosś 
v tejto krajine, hovoril o svojom poslaní medzi domorodými obyvate¾mi, o radostiach 
i śažkostiach tamojšieho života, ale hlavne o tom, ako je potrebná zvesś evanjelia k 
formovaniu spoloènosti. Svoje rozprávanie doplnil pútavými fotografiami.
 Deti pozorne naèúvali a v diskusii br. Vavrinca zahrnuli množstvom otázok. Br. 
Vavrinec si pozornosś detí overil malým kvízom a deti obdaril darèekom i sladkosśa-
mi. Deti sa dozvedeli o tom, 
èo to znamená byś v dnešnej 
dobe misionárom a získali aj 
kultúrno-geografické vedo-
mosti o tejto juhoamerickej 
krajine.
 Br. Vavrincovi patrí naše 
poïakovanie za pútavé a 
miestami ve¾mi veselé roz-
právanie. Nech ho Pán Boh 
žehná na jeho ïalšej životnej 
púti, èi novej misijnej skúse-
nosti, po ktorej tak ve¾mi túži.   

Mgr. Adriana Vanková

Beseda v ŠKD

 Dòa 25.11.2019 sa žiaci 6. - 9. roèníka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
v Beckove zúèastnili exkurzie v Energolande a republikovom úložisku 
RAO v Mochovciach.
 Najprv si v 3D-kine pozreli film Odysea energie, v ktorom sa vyda-
li na dobrodružnú cestu èasom. Poèas nej preskúmali celú evolúciu 
vzniku a využitia energie od „Ve¾kého tresku“ až po blízku budúcnosś.
 Následne v 33 zaujímavých interaktívnych sekciách získali 
podrobné informácie o rôznych druhoch energií, o ich využití, o pozi-
tívach a negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Žiaci si 
pozreli mapu všetkých závodov tepelných a jadrových elektrární na 
Slovensku, videli svoj tepelný obraz v tepelnom zrkadle, vyskúšali 
si, aké śažké je nabiś mobilný telefón, vyrábali na elektrickom bicykli 
elektrickú energiu, zahriali sa na pretekoch na interaktívnej podlahe 
a urobili si selfie-fotku s virtuálnym pozadím z vnútra atómovej elek-
trárne. Nakoniec sa žiaci oboznámili s republikovým úložiskom RAO 
v Mochovciach, kde sa dozvedeli o ïalšom osude vyhoreného jadro-
vého paliva.
 Veríme, že naši žiaci strávili príjemné a informáciami nabité chvíle 
pri poznávaní zaujímavostí týkajúcich sa výroby a využitia energie na 
Slovensku.    RNDr. Mária Tóthová

 Projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha 
sa snaží deśom ukázaś, že šport a pohyb majú 
byś radosśou a nie povinnosśou. Zaèaś s aktívnym 
pohybom v detstve je tou najlepšou vo¾bou, keïže 
táto aktivita pozitívne vplýva na duševné a fyzické 
zdravie.
   Cie¾om akadémie je uèiś deti maś pozitívny 
vzśah k športu, pretože to je ideálny predpoklad, 
že budú pripravené na rôzne športové výkony vo 
vyššom veku. O2 Športová akadémia Mateja Tótha 
prebieha po celom Slovensku, èo zabezpeèuje 
deśom z každého kúta Slovenska vyskúšaś si tré-
ningy, na ktorých sa pozornosś kladie najmä na 
všeobecnú pohybovú prípravu.
 Akadémia ponúka ve¾a nadštandardných 
služieb, medzi ktoré patrí aj priama komunikácia 
s rodièmi, technické zabezpeèenie èi diagnostika. 
Okrem toho je cie¾om akadémie aj to, aby si každé 
dieśa mohlo rozvíjaś talent na tréningoch bez roz-
dielu toho, z akých sociálnych pomerov pochádza. 
Každý, kto prejaví záujem, má možnosś vyskúšaś si 
všetko, èo tento projekt ponúka.
 Od 1. októbra 2019 trénujú žiaci našej školy 
v Športovej akadémii, a to hlavne za pomoci všet-

kých, ktorí v minulom školskom roku za nás hlaso-
vali. Týmto chceme poïakovaś rodièom, žiakom, 
uèite¾om a všetkým priate¾om školy, vïaka ktorým 
sme sa stali víśazom Grantu ŠAMT v Trenèianskom 
kraji.
 Mnohí si iste pomyslia, že deti sa na tréningoch 
venujú atletike, keïže Matej Tóth je náš majster 
sveta a olympijský víśaz v chôdzi. 
Nie je to však úplne tak. Matej 
Tóth so svojím tímom vypracoval 
Metodiku všeobecnej pohybovej 
prípravy detí, ktorá je na rozdiel 
od iných mimoškolských èin-
ností jedineèná, vypracovaná 
do najmenšieho detailu. Prvý-
krát sa aplikuje metóda kinezi-
ológie vývojových štádií priamo 
do tréningu. Okrem základných 
pohybových aktivít sú zaradené 
do tréningov zdravotné cvièenia, 
dýchacie cvièenia, relaxaèné 
cvièenia, cvièenia na správne 
držanie tela èi psychomotorické 
hry a cvièenia.

 A tak sa 19 žiaèikov 1. stupòa našej školy stre-
táva dvakrát týždenne na tréningoch. Už po dvoch 
mesiacoch trénovania sú vidite¾né pokroky týchto 
detí. Dve hodiny tréningu týždenne robia s kondíci-
ou, vytrvalosśou èi silou divy. V prípade záujmu vás 
pozývame na naše tréningy, ste srdeène vítaní.    

Mgr. Viera Hladká
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Vstaò, Bože, a súï Zem, lebo všetky národy sú tvojím dedièstvom.
Žalm 82,8 

 V uèebných osnovách nemáme iba vedecké, príjemné, zaujímavé a mož-
no i vtipné témy. Náplòou našej práce, èi už sa to niekomu páèi alebo nie, je 
podaś žiakom aj témy vážne, smutné a diskutabilné. Tak ako v obèianskej náu-
ke, etickej výchove alebo v dejepise. Nepodceòujme naše deti, žiakov. Tým, 
že doba napreduje, svet sa globalizuje, všetko vôkol nás sa mení, musíme sa 
aj my prispôsobovaś. A deti èastokrát prijmú niektoré informácie, pred ktorými 
sa ich snažíme obèas ako rodièia chrániś, lepšie než my dospelí. Treba s nimi 
iba jednaś otvorene, na rovinu, no zároveò s patrièným citom. A práve v tomto 
duchu sme sa snažili, podaś im exkurziu v múzeu holokaustu. Prioritne bola 
urèená žiakom 8. a 9. roèníka. Ale vzh¾adom k témam v obèianskej a etickej 
náuke, exkurziu absolvovali aj žiaci 7. roèníka. V utorok 3.12.2019, cca o 7:00 
hod. sme nastúpili do pripraveného autobusu a vyrazili smer Sereï. Múzeum 
sa nachádza priamo v priestoroch bývalého pracovného a koncentraèného 
tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu rie-
šenia židovskej otázky na Slovensku poèas 2. svetovej vojny. Sú tu vystavené 
rôzne dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním 
Židov. Jedným z artefaktov je vystavený dobytèí vagón, v ktorom deportovali 
Židov do koncentraèného tábora Auschwitz. Táborom v Seredi prešlo približ-

ne 16 000 Židov, z ktorých bola väèšina zavraždená poèas holokaustu. Po 
prehliadke tábora, sme i vypoèuli prednášku na tému: Deti a holokaust (tému 
si vybrali sami žiaci v škole). 
 A opäś sa mi potvrdilo to, èo väèšinou. Že sa stále „oplatí“ vziaś žiakov na 
vyuèovanie mimo školy. Poèas celej exkurzie sa správali disciplinovane, aj 
poèas cesty tam i napäś. Reagovali na otázky, zapájali sa, pýtali sa, komuni-
kovali. Tí najaktívnejší boli odmenení známkou z dejepisu. A aby sme sa po 
duševne nároènom predpoludní zrelaxovali, cestou späś sme si aj zaspievali. 
 Mnohí ¾udia (tak ako pri všetkom), reagujú obèas rozporuplne, èo sa týka 
tém, ako 1. alebo 2. svetová vojna, holokaust, SNP... Nie vždy všetci súhlasia 
s tým, ako nieèo prebiehalo. Nuž, dejiny sú už raz také - vrtkavé. Na nieèo 
máme priame dôkazy, na nieèo zasa nie. A záleží aj od toho, ako sa k nám 
tieto témy dostanú, v akom podaní si ich vypoèujeme. A èi sa nás to vôbec 
osobne týka. Ak máme v rodine niekoho, kto hrôzy vojny a koncentraèného 
tábora prežil, vnímame to citlivejšie. Nie každý Nemec, ktorý musel bojo-
vaś, znamenal zlo a naopak, nie každý partizán bol dobrý. Ani koncentraèné 
tábory nevymysleli Nemci, ale dávno pred nimi ich stavali Briti v Juhoafrickej 
republike. Vojna je vojna. O zlých a nepríjemných udalostiach treba otvorene 
hovoriś a hlavne preto, aby sa už nikdy neopakovali, aby sme si uvedomili, ako 
sa máme dobre! Ing. Kuèerová Katarína

Múzeum holokaustu v Seredi 

Exkurzia v Energolande 
v Mochovciach

O2 Športová akadémia Mateja Tótha



   Svoje okrúhle narodeniny - 
90 rokov - oslávila v sobotu 9. 
novembra s rodinou syna Mirosla-
va. V skromnosti, aj keï „mladí“ 
mali inú predstavu, lenže ona si 
už viac váži pokoj a ticho svojho 
domu ako vzruchy a vravu ¾udí. Raz 
darmo, deväśdesiat rokov èloveka 
poznaèí - a to je stále duševne 
svieža. Žije sama, pred 17 rokmi 
pochovala manžela, pred èasom 
ju opustila aj susedka a kamarátka 
Mária Letková. Jej ve¾kou zá¾ubou 
bola a je záhrada, ešte i v tomto 
veku sa snaží èo to porobiś, aspoò 
lístie pohrabaś, aj keï pri chôdzi 
si pomáha palicou. Nemôže len 
tak zahá¾aś, veï bola po celý život 
zvyknutá pracovaś. Pochádza od 
Vranova nad Top¾ou a v Beckove 
žije už 35 rokov. S manželom Ale-
xandrom si kúpili dom so záhradou 
po Jamrichovcoch, opravili ho 
a našli v òom svoj domov. Vycho-
vali tam troch synov, ktorí si založili 

svoje rodiny. Dnes má 9 vnúèat a 6 pravnúèat. Èo už nemá, je dobré 
zdravie a fyzickú silu ako kedysi. Nemôže spávaś, trápia ju rôzne neduhy 
a bolesti, ani najesś sa nemôže, ako by chcela, ale s tým už nejde niè 
robiś. Jej jeseò života prebieha v tichu a samote a s modlitbou, lebo tak 
sa rozhodla, tak je to dobré pre òu.  
 Keï k nej prídete na návštevu, nehovorte jej, že sa dožije sto rokov, 
to by ste ju nahnevali. To¾ké roky sa trápiś? Dúfa, že nie. Ale dnes bola 
spokojná, zoznámila sa s novým pánom starostom, vraj ho nepozná, ale 
mòa si pamätá, obèas ju prídem navštíviś, aj pán farár, lebo do kostola 
už nemôže chodiś. Jej život prebieha v úplne inom rytme ako ten náš. 
Výsadou vysokého veku je aj odpútanosś od bežných starostí. 
 Teší sa z pokoja a samoty, nie osamelosti - najstarší syn Miroslav 
s manželkou a deśmi na babku nezabúdajú, navštevujú ju a pomáhajú 
jej. Má u nich svoju izbu, ale ona sa drží len v tom svojom, v Beckove - tu 
je zvyknutá, tu všetko dôverne pozná, lebo tu je doma. 
 Pani Marázová, všetko najlepšie k narodeninám! 

   Dana Badžgoòová
Starosta obce Daniel Hladký s jubilantkou Máriou Marázovou.
20.11.2019. Foto: DB

Jubilantka Mária Marázová

10 www.obec-beckov.sk číslo 6 - december 2019Beckovské NOVINY

Spoloèenská kronika (november - december 2019)

Narodili sa:   Elena Vincurská

Blahoželáme 
50 rokov: Pavol Ševèík, Jozef Kuník
55 rokov: Ing. ¼ubomír Èikel
60 rokov: Gabriela Jurovichová
65 rokov: Jaroslav Gazdík
70 rokov: Pavol Hajdúšek, Angela Psotná
75 rokov: Rudolf Gerge¾, Ing. Martin Neboháè, Štefan Švanèarek,
   Marta Šimková, Mária Koreòová, Eva Striežencová
80 rokov: Mária Vlnová
90 rokov: Mária Marázová

Rozlúèili sme sa: Eva Pavlíková    AB

   Dòa 5. novembra 2019, v utorok dopoludnia, neèakane dotåklo srdce 
pani Evky Pavlíkovej. Odišla na veèný odpoèinok ticho, tak, ako žila celý 
svoj život. Zostalo po nej prázdno najbližším, ale i priate¾kám. Jej život - jej 
srdce bolo plné láskavosti, pozornosti, ochoty pomôcś iným. Mala ve¾ké 
nadanie na ma¾ovanie, šitie, tešila sa, keï urobila radosś deśom v škole, 
ale i dospelým. Bola jednou z trojice zakladateliek ZO Jednoty dôchodcov 
v Beckove. V auguste sa dožila 76 rokov - niekedy rokov plných bolesti, 
ktoré prežila ticho v ústraní svojho domu. 
   Evka, odpoèívaj v pokoji, nezabudneme!    MB

Fašiangy 2000 - zakladate¾ky ZO JDS v Beckove Eva Pavlíková,
Jozef Bubeník, Margita Bubeníková a ¼udmila Ondrejovièová.

Zdroj: MB

Zostalo po nej prázdno 

   Advent je obdobím prípravy našich sàdc na príchod narodenia Ježiša 
Krista a k adventu už neodmyslite¾ne patrí veniec, ako jeden zo symbolov 
stíšenia, radosti a oèakávania. 
   V piatok 29. novembra v poobedòajších hodinách sme mali príležitosś 
stráviś èas so svojimi najbližšími. Deti pozvali svojich rodièov, starých rodi-
èov a výroba originálneho adventného venca sa mohla zaèaś.
   Z jednej triedy sa stala ve¾ká dielòa pre naše tvorenie. Všade rozvoniava-
lo ihlièie, levandu¾a èi badián. Príjemnú atmosféru dotvorila vianoèná hud-
ba, èaj s medom èi dobrý koláèik. Výsledkom nášho tvorenia sú nádherné 
adventné vence, ktoré spojili triedy, školu aj rodiny.
   Chcem sa poïakovaś našim deśom, rodièom, starým rodièom a všetkým 
zúèastneným za spoluprácu a ochotu stráviś všetci spolu krásne tvorivé 
popoludnie. Nech je radosś v oèiach našich detí našou inšpiráciou pre ïal-
šie dni.    Mgr. Adriana Vanková

Príprava na advent
tvorivé dielnièky so šikovnými ruèièkami

 11. 09. 2019 - aktuality.sk zverejnili èlánok V noci ich naložili do 
autobusov a odviezli. Ako sa komunisti chceli zbaviś ženských rádov, 
autorka Ivana Heèková. Fotografiami a Spomienkami sr. Cecílie sme 
prispeli aj z obecného úradu.     DB

Napísali o nás

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka. 

Poïte, deti, detièky, rozba¾te si balíèky.

 Už je to tu, znovu sme sa zišli na Trojiènom námestí, aby sme privítali 
Mikuláša, ktorý nám rozsvieti krásnu jedlièku. Všetky poslušné detièky, kto-
ré zarecitovali básnièku alebo zaspievali pesnièku, boli odmenené balíèka-
mi so sladkosśami. Smutné neboli ani najmenšie deti, ktoré ešte vianoèné 
koledy nepoznajú, tiež dostali balíèky. Sviatoènú atmosféru prichádzajúcich 
Vianoc dotvorila vôòa vianoèného punèu a všakovakých dobrôt, ktoré neod-
myslite¾ne patria k tomuto èarovnému obdobiu. Návštevníci tohto milého 
podujatia si mali možnosś zakúpiś mnoho prekrásnych vianoèných ozdôb, 
venèekov a pod. Tento rok si pripravili stánok so svojim výrobkami aj žiaci 
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove. Každý si mohol nájsś nieèo, èo poteší 
jeho srdieèko. O 15,30 Mikuláš rozsvietil jedlièku a všetky oèká sa rozžiarili. 
Ani chladné poèasie neodradilo návštevníkov. Už teraz sa tešíme na stretnu-
tie o rok.  ZT

Mikuláš



 Páter Georgius Zrunek bol najvýznamnejší barokový skladate¾ uhorskej 
salvatoriánskej provincie (františkánskej), medzi ktorých radíme aj P. Nor-
berta Foita, P. Edmunda Paschu a P. Pavlína Bajana. Rovnako ako poslední 
dvaja uvedení, aj páter Zrunek pôsobil v beckovskom františkánskom kláš-
tore (1762–1763). 
 Narodil sa 19. marca 1736 - na Jozefa, v moravskej dedine Znorovy 
(dnes Vnorovy, okres Hodonín) Barbore a  Karolovi, uèite¾ovi a hudobníko-
vi, a pokrstili ho - akože ianak - Jozef. Študoval pravdepodobne v Strážni-
ci u piaristov, kde dostal dobré hudobné vzdelanie, neskôr študoval spev 
u kromìøížskych piaristov. V roku 1754 vstúpil k františkánom do Hlohov-
ca a prijal meno Georgius (Juraj). Už ako novic bol oznaèený za dobrého 
organistu. 30. apríla 1755 zložil rádový s¾ub. Dva roky študoval filozofiu vo 
františkánskom kláštore v Nižnej Šebastovej, v rokoch 1757-1761 študoval 
teológiu v Hlohovci a pôsobil ako organista spolu so spolubratom kòazom 
P. Pavlínom Bajanom. Kòazskú vysviacku prijal v Hlohovci v roku 1760. 
V rokoch 1761-62 bol pridelený do kláštora v Žiline, opäś ako organista a 
uèite¾ spevu a organovej hry, k jeho spolubratom patril P. Edmund Pascha, 
kazate¾ a spovedník. 
   V rokoch 1762-1763 pôsobil v Beckove ako uèite¾ spevu. Od leta 1763 
ho preložili do Skalice, kde sa stal aj pomocným kazate¾om. Opäś sa 
stretol s P. Pavlínom Bajanom, organistom a kazate¾om. Ïalší rok pôso-
bil v Žiline, potom v kláštore v Gyöngyösi vyuèoval spev a organovú hru 
a v blízkych dedinách kázal po slovensky. V rokoch 1768-1770 pôsobil vo 
Váci ako hudobník, v rokoch 1770-1773 v Kremnici ako organista, uèite¾ 
hudby a riadny kazate¾. V rokoch 1773-1775 v Bardejove ako organista a 
pôstny kazate¾, o rok neskôr v Okoliènom ako organista a nede¾ný kaza-

te¾. V rokoch 1776-1778 pôsobil v Pruskom ako 
organista a uèite¾ hudby novicov, direktor brat-
stva chordigerov (novozaloženej kongregácie sv. 
Františka) a ob¾úbený nede¾ný kazate¾. Opäś ho 
preložili do Žiliny (1778-1781), odtia¾ išiel na dva 
roky do Prešova a v rokoch 1783-1789 pôsobil 
v kláštore v Nižnej Šebastovej, kde zomrel 3. 
júna 1789 vo veku 53 rokov v dôsledku infekèné-
ho ochorenia (žltaèka a sneś). Františkáni o òom 
písali ako Moravus, ale jeho rodným jazykom bola 
slovenèina - Idioma nativitatis slavonice. Podobi-
zeò tohto autora sa nezachovala, iba jeho spolu-
brata E. Paschu - foto 1. 
 Juraj Zrunek zanechal viacero rukopisných 
zbierok vlastných skladieb, ale aj skladieb svojich 

spolubratov. Väèšinu diel vytvoril v Žiline. Niektoré sa podarilo identifikovaś 
ako jeho diela, napriek tomu, že v jeho èasoch sa nepripisovala autorstvu 
taká dôležitosś ako dnes. Jeho skladby sa vyznaèovali vysokou úrovòou, vir-
tuóznymi organovými sólami, bohatými koloratúrami a rozvinutým neskoro 
barokovým galantným štýlom.

Pod¾a záznamu v žilinskej Historia domus z r. 
1766, Juraj Zrunek zostavil nieko¾ko zborníkov 
v spolupráci s P. Edmundom Paschom. V súèas-
nosti je známych šesś súborov rukopisov, spolu-
autormi v nich uvedených diel sú okrem Paschu 
aj P. Norbert Fojt, P. Pavlín Bajan, Fr. Adam Mar-
mankoviè, P. Engelbert Kren a rakúski autori. 
Najslávnejším dielom je Harmonia pastoralis 
- Prosae pastorales (1766), ktorého autorstvo 
sa pôvodne mylne pripisovalo P. Edmundovi 
Paschovi, pretože jeho meno bolo uvedené na 
rukopise, ktorý sa našiel v 30. rokoch 20. sto-
roèia. 
 Nálezy pôvodných rukopisov v Žiline a v Gyön-

gyösi potvrdili jednoznaène autorstvo Juraja Zruneka, ktorý bol vo svojej 
dobe najlepším františkánskym hudobníkom. Súèasśou Harmonie pastora-
lis sú dve vianoèné omše, obe majú slovensko-latinskú a maïarsko-latin-
skú verziu, ktorú napísal neskôr v kláštore v Gyöngyösi. Vianoèná omša 
F dur je európskym unikátom, výnimoèná je tým, že popri stanovených 
latinských textoch o narodení Ježiša (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei), obsahuje aj vsuvky z ¾udového prostredia v slovenèine z okolia Skali-
ce. Miesto troch krá¾ov sa klaòajú pastieri, okrem klasického organa znejú 
folklórne hudobné nástroje (husle, pastierska trúba, píšśalky) a na jej pre-
vedenie staèí päś kvalitných hudobníkov. Tieto „¾udové“ èasti spôsobili, že 

neskôr niekto dopísal do textu „Hic textus slavo-
nicus nihil valet,“ takže sa ako nemajúce žiadnu 
hodnotu vynechávali. 
 Dnes sa práve tieto èasti posudzujú ako hod-
notné - sú svedectvom o vtedajšej dobe, o ¾u-
ïoch, náreèí, zvykoch. Pastieri nepriniesli žiadne 
honosné dary, ale to, èo mali doma - teda slivky, 
hrušky, syr... a pozývajú Ježiška na hody: „...
prijdi k nám na hody, vína tobje dáme, demikát 
s kapustú tobje pripravíme.“ 
 Aj maïarská verzia je písaná dobovým jazy-
kom, zrejme mu s textom pomohol maïarský 
spolubrat, keïže sám vraj  nevedel dobre maïar-
sky. Zborník objavil po dvesto rokoch literárny ve-
dec Lajos Pásztor, ktorý ho v roku 1942 pripravil k vydaniu, ale poèas vojny 
sa stratil a vyšiel až v roku 1986 zo zachovaného prepisu.
 Dielom Juraja Zruneka na Slovensku sa zaoberá muzikológ Ladislav 
Kaèic (Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied), ktorý 
v roku 1989 potvrdil jeho autorstvo spomínaných diel porovnaním sloven-
ských a maïarských rukopisov. Venovala sa mu aj uèite¾ka a zbormajsterka 
Diána Marosz. 
 Pôvodné vyznenie omše bolo františkánsky skromné, èo sa doteraz 
nepodarilo zrealizovaś, ako súdia znalci Zrunekovej i františkánskej hudby 
onej doby. Orchestrálne prevedenie nezodpovedá františkánskej jednodu-
chosti.
 Omše boli nieko¾kokrát interpretované; celú omšu F dur si môžete 
vypoèuś v podaní zboru sv. Ladislava z Budapešti na: https://www.youtu-
be.com/watch?v=BMOlJ8pVy_8. Maïarská verzia omše odznela v kostole 
sv. Barbory v Žiline 4.12.2017 ako unikátny slovensko-maïarský projekt. 
   V roku 1973 vznikla nahrávka Opusu - E. Pascha, Vianoèná omša a v 
roku 2017 nahrávka Georgius Zrunek: Harmonia pastoralis Gregoriana / 
Ritornello, M. Pospíšil GR 2017.     DB
Zdroj: Diána Morosz, Slovenskí a maïarskí pastieri na návšteve u Ježiš-
ka. Blog sme, 27.12.2016; http://hp.gregoriana.sk/sk/node/8;  
Peter Getting, O mníchovi, ktorému ukradli skutoèný poklad. Omšu. 
Plus.Sme - víkend, 21.12.2018; www.frantiskani.sk 

Edmund Pascha - vlastnoruèná kresba. Zdroj: http://www.frantiskani.
sk/nekr/06/zrumek.htm. 
Kyrie, I. Missa F dur. Zdroj: http://www.frantiskani.sk/nekr/06/zrumek.
htm
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PÁTER JURAJ ZRUNEK
UÈIL SPIEVAŤ BECKOVSKÝCH FRANTIŠKÁNOV (1736 - 1789)

 Prvá adventná nede¾a v ev. a. v. kostole - veniec pred oltár každoroène 
venuje Viliam Krajèoviè a vyšívané obrúsky darovala do chrámu Božieho 
súèasná najstaršia obèianka a beckovská rodáèka pani Marianna Šatkov-
ská.    DJ

Advent v evanjelickom
chráme Božom
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 Moja sestra Emília Bánovská sa narodila 10. februára 1933 rodièom 
Rudolfovi a Anne Martišovej ako tretia v poradí z ôsmich detí. Tri zomreli 
v detskom veku na záškrt, ktorý v rokoch 1935 - 1935 bol ve¾mi rozšírenou 
chorobou, a keïže neboli ešte lieky, tak zomrelo ve¾a detí.  
 Milka bola ve¾mi pracovitá, pomáhala mame v domácnosti a pri výcho-
ve mladších súrodencov. Boli to Štefan, Pavol, Anka a Marta. Ale aj ona 
ochorela na tzv. reumatickú horúèku, trpela tým celý život, ale aj napriek 
tomu sa snažila robiś všade tam, kde bolo treba. Vydala sa za Pavla Bánov-
ského, ktorý žil ako sirota v rodine Kucharíkovcov. Narodili sa im štyri deti 
- Peter, Helena, Anka a Pavol. Milka sa príkladne starala o svoje deti, aj keï 
jej to zdravotný stav sśažoval, napriek tomu pomáhala riešiś ich problémy. 
Pomáhala nielen svojim deśom, ale aj súrodencom, každý išiel s probléma-
mi za òou a ona sa snažila všetko riešiś. 
 Bola obdarená krásnym hlasom. Spievala v prvom rade v kostole, na 
pohreboch, svadbách, a tak vždy prispela k skrášleniu obradov. Vedela 
rozprávaś rôzne príbehy zo života, a tak bolo potešením ju poèúvaś. 
 Pracovala v PD Beckov v rastlinnej a živoèíšnej výrobe, ale pre zhor-
šujúci sa zdravotný stav musela odísś na invalidný dôchodok. V roku 1992 
ovdovela, a tak bývala s najmladším synom až do svojej smrti. Zomrela 
v roku 2000 vo veku 67 rokov, a tak sa nedožila toho, že z jej vnukov vyrást-
li múdri mladí ¾udia, ktorí tak isto ako ona radi a pekne spievajú, zúèastòujú 
sa rôznych vystúpení a sú vždy tam, kde by robili svojej babke èesś. 

   Marta Šimková

EMÍLIA BÁNOVSKÁ 
1. Dobrý, štedrý veèer vám, jestli za¾úbi sa vám

zahráme vám na huslièky, zaspievame vám pesnièky, 
jak sa bude ¾úbiś vám, zaplatíte hneï aj nám.

2. Za huslièky kapusníèky, za pesnièky makovníèky.
Amen, amen, pravím vám, veï na to chuś ide nám.

3. Dobrý Pastier sa narodil, ktorý ovce vyslobodil,
radujte sa, valasi, v betlehemskom salaši!

4. Ondrej sa hneï zo sna zobral, ledva oèi trochu prebral, 
bral sa dole z tej hory, až potratil baèkory.

5. Bral sa on tam ku košiari, prišiel k nemu Anto starý, 
pýta sa ho: èo nového, keï śa vidím, tu bosého? 

Po Betleme, ten chier mám, že sa zrodil Ježiš tam.

6. Všetci tam šli ven z košiari, po nich ostal Anto starý, 
vzal si mlieko z galetku, šiel za nima po zadku.

7. Jak dochádzal k Betlehemu, jedna noha šmekla sa mu, 
nešśastie ho potkalo, mlieko sa mu vylialo.

8. Ach, Ježiško, èože Ti dám, keï v galetce už niè nemám, 
noha sa mi šmekla, len vytieklo mi mlieko ven.

9. Ale ak sa Tebe lúbi, pôjdem Ti vziaś od koliby
mlieka malý hrnèúštek, k tomu suchých hruštièiek.

Sr. Cecílii pre súbor „Zvonky“ venovala Emília Bánovská, Beckov.

Vianoèná koleda

 Pri vianoènom stromèeku sa zhromažïuje rodina. Po roku opäś pospo-
lu v krásnom pokoji, v dobrej pohode. Na mnohých miestach od radosti až 
zaslzené oèi a s poh¾adom na horiacu svieèku sa vyskytne aj otázka: V èom 
to je, že Štedrý veèer poskytuje takú zvláštnu náladu?
 Stále viac sa nás v posledných rokoch zmocòuje pocit, že komerciali-
záciou Vianoc sa pre ve¾ký poèet ¾udí vytráca ich hlavný obsah, aby sa pre 
nich nakoniec stali iba sekulárnym sviatkom. Sú celkom oprávnené obavy, 
že aj v našej krajine, a to i napriek tomu, že sa väèšina obyvate¾stva hlási ku 
kresśanskej viere, skutoèná podstata Vianoc bude väèšine populácie stále 
viac a viac vzdialená. Pripomeòme si pri tom všetkom, že sú tieto sviatky 
ešte stále nerozluène sprevádzané viacerými typickými znameniami. Spo-
meniem iba niektoré z nich: Svetlo, spev a obdarovávanie.  
 Za všetkým tým stojí pôvodný, skutoèný obsah týchto sviatkov. Dôraz na 
svetlo v tmách vychádza z kresśanského presvedèenia, že nádej pre svet 
vzišla mimo sveta. Betlehemskí pastieri boli prvými úèastníkmi tej zvláštnej 
udalosti - narodenia Božieho Syna na svet. Oni h¾adeli do nebeskej slávy, 
ktorá žiarila v nebeských posloch. Najskôr sa pre¾akli a potom sa opýtali: 
Naozaj je pravdou, èo poèujeme? Veï ku nám znie príhovor a v òom boha-
té nebeské posolstvo adresované nám, biednym a chudobným... Predsa 
má o nás Niekto záujem a my preto musíme spievaś od radosti! Na Božiu 
slávu!
   Aj dávaś darèeky, obdarúvaś sa, je prirodzenou reakciou na Ježišov ohro-
mujúci èin sebaobetovania, keï odložil vlastnú slávu a narodil sa ako Dieśa, 
zostúpil na túto zem ako èlen ¾udského pokolenia. Záujmom o núdznych si 
pripomíname, že Syn Boží sa nenarodil do aristokratickej, ale do chudob-

nej rodiny. Pán vesmíru sa stotožnil s tým najmenším a najviac vydedeným 
z ¾udských tvorov.
 Nevyèerpate¾ný obsah Štedrého veèera! Nevysychajúce posolstvo Via-
noc! Tie svieèky na stromèekoch zhasnú, tie prskavky tiež vyhasnú, ale 
kúzlo tohoto dòa nikdy nezhasne a nezanikne. Cez betlehemské polia, cez 
pastiersku kolibu, ožiarenú anjelmi, a radostné posolstvo Božieho rozhod-
nutia: Dnes sa vám narodil Spasite¾, Záchranca! A dodnes horí tento oheò. 
Áno, aj v tých vianoèných svieèkach, ktoré zapa¾ujeme práve v tento deò 
rozpomienky na príchod Toho, ktorého poslaním je spása, záchrana ¾udí!
 A ty, milý priate¾, milá priate¾ka, keï poèas tohtoroèných Vianoc budeš 
h¾adieś do trblietajúcej svieèky, mysli pritom na tohoto Ježiša. Snáï si v 
duši povieš: bolo to možné, bola to pravda? Bolo to vôbec potrebné? A je 
to potrebné aj dnes v technických zázrakoch? Oplatí sa pripomínaś, myslieś 
na tie staré, predivné udalosti betlehemské?
 Dohorí i tohoroèná svieèka Vianoc. Nechci byś v Tomášovskej samote 
s týmito dôležitými otázkami. Príï s nimi do chrámového zhromaždenia. 
Pokúsime sa na ne h¾adaś odpoveï a spoloène prísś k dokonalej pravde, 
ktorá nesie spásu pre teba, pre nás. A potom na každé Vianoce budeš 
zapa¾ovaś svieèky na stromèeku v presvedèení, že ten ohníèek je symbo-
lom ve¾kého ohòa, ktorý horí, no nikdy nedohorí. Ten oheò lásky, viery a 
nádeje posiela Boh v Ježišovi Kristovi, ktorý trvá od vekov naveky. Blaho-
slavený každý, ktorý dnes s malým dieśaśom vyznávaš: Bože, Ty si náš Otec 
a my Tvoje Kristom vykúpené dietky.
 Štedroveèerné myšlienky s vami zdie¾a a požehnané Vianoce praje

   Mgr. O. Peśkovský, ev. farár

Svetlo Vianoc a spev vïaèného srdca

Pri vianoènom stromèeku s vnuèkou Pavlínkou.
Zdroj: D. Ondrèková Viktória Švecová, 6. roèník



13www.obec-beckov.skčíslo 6 - december 2019 Beckovské NOVINY

 Kristína Bánovská je mladá žena, ešte 
študentka, ktorá si môže povedaś, že tento 
rok bol pre òu mimoriadne úspešný. Vïaka jej 
ve¾kému talentu a pracovitosti dokázala zvíśaziś 
v projekte Nové tváre módnej scény, ktorý bol 
súèasśou Bratislavských módnych dní by Mer-
cedes-Benz, ktorý je zameraný na vyh¾adáva-
nie mladých talentovaných návrhárov. Víśazstvo 
v projekte býva odrazovým mostíkom pre mla-
dých tvorcov na módnu scénu. Kristína urobila 
úspešný krok na ceste k vysnívanému povola-
niu, keï - pod¾a posúdenia odbornej poroty - 
najlepšie zvládla nároènú tému: generál Milan 
Rastislav Štefánik. 
 Jej kolekcia s názvom SURVIVE (Prežiś) 
sa inšpirovala generálom Štefánikom a Co-
co Chanel - byś generálom svojho života, ísś 
za svojimi snami, prežiś všetko svoje trápenie 
a na verejnosti vystupovaś ako reprezentatívna, 
sebavedomá a sebaistá - a na to potrebuje žena 
obleèenie, ktoré to povie samo. Jej desaś mode-
lov túto myšlienku zrejme vyjadrilo najlepšie. 
 V súèasnosti študuje odevný dizajn na Uni-
verzite Tomáša Baśu v 
Zlíne a pripravuje sa na 
bakalárku. Strednú školu 
umeleckého priemyslu
absolvovala v Trenèíne. 
Už od druhého roèníka 
zaèala šiś zákazkovo, 
väèšinou spoloèenské 
a svadobné šaty, a pop-
ri tom spievala v kapele 
Beckovské ksichty.
 Má aj študijné plány, 
predovšetkým dokonèiś
školu a pokraèovaś v ma-
gisterskom štúdiu v Bra-
tislave na VŠVU. Zatia¾ 
pripravuje jarnú kolekciu 

na Bratislavské módne dni a pracuje na baka-
lárke. Po návrate z Indonézie, v ktorej trojme-
saèný pobyt vyhrala, sa, dúfame, stretneme 
aj na stránkach Beckovských novín, aby sme 
sa spýtali na jej nové, tentoraz cestovate¾ské 
skúsenosti. 
 O finalistkách Nové tváre módnej scény 
písali v augustovej Slovenke - è. 32/2019, s. 
42-43, a potom v októbri v è. 39/2019 v súvis-
losti s podujatím Bratislavské módne dni, ktoré 
sa uskutoènili v Klariskách 18. - 20.9.2019, 
s. 36-40, kde ako víśazka projektu Nové tváre 
módnej scény prevzala ocenenie od podpred-
sedníèky poroty. Okrem iných hodnotných 
cien - napríklad finalistky projektu získali mož-
nosś navštíviś Európsky parlament v Bruseli - 
Kristína získala aj úèasś na Èeskoslovenskom 
veèere v Prahe, kde 8. októbra predviedla svo-
ju kolekciu. O prehliadke informovala Slovenka 
è. 41/2019, s. 16. 
 Pekný rozhovor s Kristínou nájdete aj na 
blogu http://zrzkastyle.com/portfolio-item/
vyrobene-na-slovensku-kristina-banovska/.     

DB

Kristína - nová tvár módnej scény
 Adela Ondrejovièová, èlenka Asociácie Elite 
PRO Slovakia, sa v sobotu 2. 11. 2019 stala v špa-
nielskej Tarragone Majsterkou Sveta PRO divízie 
v body fitness. Zopakovala úspech z minulého roka 
a potvrdila pozíciu svetovej šampiónky.
 Tento rok ju èakala ešte jedna PRO súśaž v Mexi-
ku, v Cancúne, ktorú VYHRALA. Bolo to 24.11.2019, 
dva dni pred Adelkinými 31. narodeninami. Bla-
hoželáme! A želáme zaslúžený odpoèinok a krásne 
Vianoce v Beckove.     JO

Zlatá Adela

 Z èasu na èas as objavia 
v ponuke aukcií na Slovensku 
aj diela nášho rodáka Ladisla-
va Mednyánszkeho (23.4.1852 
- 17.4.1919), ktoré majú priamy 
vzśah k Beckovu. Ako napríklad 
obrázok Jar pod Beckovským 
hradom, ktorý vznikol niekedy 
okolo roku 1880, ide o olej na 
plátne 30,5 x 20 cm, je nezna-
èený, cena a.s. SOGA bola sta-
novená na 8000 eur. 146. aukcia 
výtvarných diel sa konala 18. júna 
2019 v Bratislave. Dielo bolo k 
dispozícii v poaukènom predaji.
Olejoma¾ba Jar pod Beckov-
ským hradom. Zdroj: SOGA, 
a.s. 

Obrazy Ladislava Mednyánszkeho
na aukciách

 Sú späté s našou obcou, jedna v nej trvalo žije, zatia¾ - ktovie, kam ju jej 
životné cesty ešte dovedú, keï doštuduje - a druhá má svoje korene práve 
v Beckove, hoci trvalý pobyt má v Trenèíne a prácu v Bratislave. Mladšia 

Kristína sa len rozbieha vo svojej profesii, zato Adela je šesśnásobná maj-
sterka sveta v body fitness, porotkyòa a trénerka. Predstavujeme vám dve 
úspešné a talentované mladé ženy, ktoré robia radosś svojim najbližším. 

ÚSPEŠNÉ MLADÉ ŽENY - KIKA BÁNOVSKÁ A ADELA ONDREJOVIÈOVÁ

   Tento rok sa naše vianoèné trhy niesli v duchu pokoja, šśastia a smiechu detí. 
Mikulášske ráno sa zaodelo do snehovej bielej posýpky. Ujovia z prevádzky 
postavili na Trojiènom námestí stánky, ktoré sa onedlho zaplnili. Návštevníci 
nielen z Beckova mohli ukázaś svoje šikovné ruky a predaś tovar alebo výrobky 
z vlastnej dielne. Obèerstvenie rozvoniavalo po celom námestí. Samozrejme, 
stánok našej školy nemohol chýbaś. 
   Celý týždeò sme usilovne vyrábali všakovaké ozdôbky a výrobky, z ktorých 
sme potom vybrali tie najkrajšie a následne ich predávali. Od dvanástej hodiny 
sme sa so spolužiaèkami striedali v našom školskom stánku a predávali to, èo 
sme vyrobili. Poèasie bolo studené a sychravé. Bolo nám síce zima, ale hrial 
nás pocit, že vyzbierané peniažky poputujú pre našu školu. Pani uèite¾ky nám 
robili príjemnú spoloènosś a dohliadali na priebeh predaja. 
   Uzimené vianoèné trhy sa niesli v pokojnom duchu. ¼udia sa stretávali, popíjali 
punè a užívali si príjemné predvianoèné chvíle. Oèká malých a zvedavých detí 
sa rozžiarili po rozsvietení vianoèného stromèeka. Medovina, oplátky a hudba 
vdýchli nášmu námestiu úžasnú atmosféru. Návštevníci vianoèných trhov pri 
poh¾ade na Mikuláša, èerta a anjela zabudli na starosti, hádky a každoden-
né povinnosti. Sladkú odmenu si odnieslo každé dieśa. Vianoèná atmosféra 
trvala ešte dlho. ¼uïom sa śažko odchádzalo z nášho krásneho vianoèného 
námestia, ktoré sa na chví¾ku premenilo na èarovnú krajinu.   

Viktória Polonská, 8. roèník

Vianoèné trhy
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 Ak by som mal zhodnotiś èinnosś èlenov ZO SZOPK Beckov v roku 2019, 
rozdelil by som ju do štyroch základných oblastí, vytýèených v projekte pre 
Obecný úrad. Názov projektu: „Prenos žiab pri jarnom śahu - BUFO, údržba 
genofondových plôch Orchis Satinova lúka a Orchis Váh, kosenie plochy 
pri Kríži, ošetrovanie planých ovocných stromkov a stromov na chránených 
územiach a údržba stojanov tabú¾ na Náuèných chodníkoch.“
 Skorú jar zaèíname aktívnou ochranou obojživelníkov na Trbockom 
- Bodovke II. Jarnej migrácie žiab sa  zúèastnili 4 èlenovia a 6 sympati-
zantov. Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok migrácia trvala 22 
dní, prenesených bolo 3997 žiab a zaevidovali sme úhyn 147 žiab. Naj-
aktívnejší boli Ing. V. Maslo a P. Kaplavka, zo sympatizantov M. Syrùèková 
s dcérou Karinkou Kováèovou. Nako¾ko táto lokalita vykazuje trvalo vysoké 
poèty migrujúcich žiab, rozhodla sa Štátna ochrana prírody vybudovaś trva-
lé zábrany aj s podchodmi, všetko je to v štádiu projektovania.
 Našim príspevkom k praktickej ochrane prírody je i starostlivosś o geno-
fondové plochy s výskytom orchideí. Každoroène kosíme GP Satinova lúka 
ved¾a cesty za Beckovom na Trenèín s výskytom 4 druhov orchideí. Ïalšiu 
GP Váh, nachádzajúcu sa v Rohu za hrádzou, sme spolu s Ing. M. Nebo-
háèom rozšírili smerom na Trenèín, odstránili sme hlohy a trnky, bolo ostri-
haných 5 planých hrušiek, mozaikovito pokosená stará tráva a vyzberané 
smeti. Za odmenu nám vykvitlo 46 ks stavaèa vojenského (orchis militáris).

 V našom ovocnom programe v PR Beckovské Skalice, v èasti Lip-
ky, boli vyslobodené z tània 4 plané hrušky, pod ïalšími 5 boli vykosené 
vymladzujúce trnky. Mojou osobnou zá¾ubou je vyslobodzovaś solitérne 
duby, prípadne skupinku dubov, na bývalých pasienkoch v Prírodnej rezer-
vácii Beckovské Skalice, v èasti hlaváèiková lúka, dubina a kóta Lipky, od 
kríkov trniek, hlohov a liesok. Tá predstava, ako sa pásli a v chládku pod 
týmito dubmi odpoèívali oveèky, kozy a možno aj hovädzí dobytok, stojí za 
všetku námahu. Teraz duby slúžia vtákom, ktoré tam majú osadené búd-
ky a aj motý¾om. Motýle ope¾ujú zakvitnuté živné rastliny, pod¾a výskumu 
¼. Víśaza máme na Beckovských Skaliciach 89 druhov motý¾ou s dennou 
aktivitou a mozaikovou kosbou na lúkach podporujeme ich viacgeneraè-
né vývinové štádiá (žltáèik zanoväśový). Ve¾mi zaujímavou plochou je i stará 
èasś cintorína bez náhrobných kameòov a krížov. Ja osobne by som viacná-
sobné kosenie obmedzil na dve kosenia s odstránením sena, èím by sme 
podporili druhovú rozmanitosś trávnika s možnosśou prirodzeného osídlenia 
motý¾mi z Beckovských Skalíc a ïalšieho blanokrídleho hmyzu. Pre spes-
trenie trávnatého porastu by pomohol aj prísev trávnej zmesi s bylinami po 
konzultácii s odborníkmi.

        
 Už tradiène od roku 2014 sa každoroène venujeme monitoringu 
orchideí v beckovskom chotári. V roku 2008 v Odborných výsledkoch 7. 
Roèníka orchideí Strážovských vrchoch bolo publikovaných l0 druhov 

orchideí a v roku 2010 v Zborníku inventarizaèných výskumov prírodnej 
rezervácie Beckovské Skalice je uvedených 6 druhov.

V roku 2019 sme zaznamenali prírastky ako druhov tak i lokalít výskytu:
* vemeník dvojlistý - lok. Drieòový kopec, 1 ks
*  vemeník zelenkastý - nový druh pre Beckov, lok. PR Sychrov, 3 ks
* prilbovka èervená - lok. Drieòový kopec, do 20 ks
* kruštík širokolistý - nový druh, lok. Ruženné, Dr. kopec, Zbojnícky v., 
        Sychrov
* kruštík rožkatý - nový druh, lokalita GP Satinova lúka
* kruštík prehliadaný - nový druh, lok. Drieòový kopec
         - nepotvrdený názov
* kruštík útly - nový druh, lokalita Drieòový kopec - nepotvrdený názov

 Osemnásś nájdených druhov orchideí v beckovskom chotári poukazuje 
na ve¾kú druhovú biodiverzitu a kvalitu životného prostredia. Táto druhová 
rozmanitosś je naviazaná hlavne na geologické zloženie hornín s prevláda-
júcim vápencom a existenciou prírodných rezervácií.
 Pri pochôdzkach s botanièkou Mgr. Devánovou sme zaznamenali ïal-
šie lokality výskytu vzácneho vstavaèa trojzubého v èasti Klíža a boli spres-
nené menežmentové práce do budúcna na ochranu orchideí a hmyzovní-
kov.

 Prvé spoèitovanie hlaváèika jarného sme robili po založení Základnej 
organizácie v roku 1985 a napoèítali sme 617 trsov a 1361 mladých jedin-
cov, v roku 2011 po presvetlení rezervácie sme napoèítali 4305 kvitnúcich 
hlaváèikov. Spoèitovanie sme zopakovali v roku 2018  s výsledkom 2525 
ks, z toho 1674 trsov a 851 mladých jedincov. Monitoringu sa zúèastni-
li Ing. G. Dedíková s manželom a dcérou, M. Syrùèek s dcérou a Ing. V. 
Maslo. Máme dojem, že na poèetnosś  hlaváèikov jarných vplývajú klimatic-
ké podmienky a nepravidelná kosba.

    
   Medzi naše ïalšie verejnoprospešné aktivity patrí aj starostlivosś o tri 
Náuèné chodníky vybudované v Beckove. Na NCH Beckovské Skalice 
sme pri Kríži vymenili jeden odhnitý ståp z panela è. 1 a kompletne sme 
vymenili dva ståpy a dve lišty panela è. 3. Do budúcna je treba postupne 
meniś ståpy z mäkkého dreva za tvrdé drevo, dubové.
 Tak toto bol náš ochranársky rok v kocke. Pomaly sa už zaèíname pri-
pravovaś na budúcoroèný jarný śah žiab v oèakávaní èoraz viac nepriazni-
vého poèasia poèas śahu, striedania teplejších a chladnejších teplôt bez 
dažïa. Ing. Viliam Maslo

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
Základná organizácia Beckov
OCHRANÁRSKY ROK 2019

Ostrihávanie planých hrušiek
na GP Váh

Vyèistená èasś GP Váh od trniek  

Solitérne duby v PR B. Skalice Solitérne duby v GP Poniklecová 
medza  

Vemeník dvojlistý
na Drienovom kopci

Vemeník zelenkastý v PR Sychrov

Prilbovka èervená
na Drienovom kopci

Spoèítavanie hlaváèika
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 Na trhu sa v apríli t. r. objavilo pivo Zlatý Bažant - HURBAN LEGEND - „séria pivných špeciálov 
Hurban Legend uvarená na poèesś legendy Jozefa Miloslava Hurbana“- ako uvádza Hurbanovský pivo-
var Heineken Slovensko, ktorý chcel vzdaś hold Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pravým slovenským 
pivom. Tak vznikol nový rad troch pivných špeciálov IPA, Pšeniè-
né a Polotmavý blok (na obrázku): „Tento špeciál jantárovej far-
by s hustou krémovou penou je špecifický priam opojnou vôòou 
a chuśou. Príjemná sladkosś s tónmi praženého sladu a karame-
lu sa prirodzene snúbi s vyváženou, zaoblenou horkosśou“ - ako 
sa doèítate na stránke https://zlatybazant.sk/hurban. Pivá sú 
dostupné v 0,33 l f¾ašiach jednotlivo, v praktickom štvorbalení 
a vo vybraných podnikoch aj èapované.
 Keïže v Beckove vieme, že náš rodák vystupoval proti pitiu 
alkoholu medzi slovenským ¾udom, po celý život zakladal spolky 
miernosti, do ktorých nútil vstupovaś svojich farníkov v Hlbokom, 
aby chránil ich rodiny, tak sme skúsili potvrdiś, h¾adajúc v bežne 
dostupnej literatúre, pozitívny vzśah Hurbana k pivu, ale márne. 
Zrejme ide len o marketingový śah pivovaru, ktorým - možno 
- vzbudia záujem nielen o kúpu piva, ale aj o osobnosś J.M. 
Hurbana, prípadne o jeho rodisko - našu obec Beckov, ktorá sa 
v reklame spomína.     DB 

Hurbanovské pivo - inovácia v Hurbanove

Príjemné prežitie
vianoèných sviatkov

a ve¾a šśastia v novom roku 2020
želajú èlenovia PZ Hurban Beckov 

na èele s predsedom
Miroslavom Uherèíkom.

PZ Hurban - pozdrav

 Dòa 23.11.2019 sa uskutoènila spoloèná 
po¾ovaèka v revíri Beckov, ktorej hlavným cie¾om 
bolo vytlaèenie zveri z porastov Borina - Bakoš, 
a zároveò ulovenie zveri v zmysle zákona. PZ 
Hurban Beckov týmto sleduje ochranu plodín 
v záhradníctve p. Jaroslava Ševèíka a zabránenie 

vchodu zveri do záhradkárskej osady Sychrov. 
Úspešnú èinnosś PZ podporilo aj skvelé jesenné 
poèasie.    PH

Èlenovia PZ Hurban Beckov - úèastníci spoloè-
nej po¾ovaèky. Foto: LP

Ochrana po¾nohospodárskych
a lesných kultúr

 Vážení obèania obce Beckov, vzh¾adom na to, že máme zimné 
obdobie a so zimou je spojené aj sneženie, v mene komisie životného 
prostredia, verejného poriadku, obchodu a služieb vás chcem poprosiś 
o odstránenie prekážok z verejných priestranstiev - ciest a chodníkov. 
Samozrejme, nedá mi neupozorniś vás na parkovanie áut na cestách a 
chodníkoch, je potrebné, aby ste ich v èo možno najväèšej možnej miere 
parkovali vo vlastných dvoroch a pozemkoch z dôvodu odhàòania snehu 
z cestných komunikácií. 
 V neposlednej rade upozoròujem majite¾ov miestnych pohostin-
stiev a podnikov, aby dodržiavali otváracie a zatváracie doby svojich pre-
vádzok. 

 Dávam vám na vedomie, že v našej obci Beckov (tak ako aj v iných 
obciach a mestách) je zákaz používaś pyrotechniku pod¾a zákona è. 
220/2018 Z. z. Pyrotechniku možno používaś len od 31. decembra prís-
lušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho 
roka. Ïakujem za pochopenie. 
 V mene komisie životného prostredia, verejného poriadku, obcho-
du a služieb vám prajem: Nech èaro Vianoc spríjemní chvíle pohody 
v kruhu vašej rodiny. Nech nastávajúci rok vám prinesie ve¾a zdravia, 
šśastia a splnenie aj tých najtajnejších želaní.

   Ing. Marek Jambor, predseda komisie životného prostredia,
 verejného poriadku, obchodu a služieb

UPOZORNENIE OBÈANOV

   Najbližšia možnosś, kde si chovatelia kôz 
a oviec môžu zakúpiś kàmnu so¾ pre zvieratá, je 
v Obchodnom centre DOM - CHOV - ZÁHRADA, 
ktoré sa nachádza pri Piešśanoch medzi obcami 
Banka a Moravany nad Váhom v areáli hydinár-

skej farmy GYRON - HYFA. Táto ich ponuka robí 
radosś predovšetkým našim po¾ovníkom, ktorým 
svitla nádej, že ich dlhodobo trápiaci problém 
s miznutím finanène nenároènej kamennej soli, 
skonèí. PH

Kàmna so¾ pre zvieratá

   Nový kalendár Združenia obcí mikroregiónu 
Beckov Zelená Voda - Bezovec dodali na obec-
ný úrad tesne pred Mikulášom, a tak mohol 
potešiś všetkých Beckovanov - obyvate¾ov obce 
s trvalým pobytom (jeden kalendár na jednu 
domácnosś). O to sa postarala Eva Ondrejovi-
èová - ïakujeme. Grafika a tlaè - KOJA trade, 
Trenèianska Teplá.     DB

Regionálny kalendár 

Upozoròujeme obèanov, že od zaèiatku novemb-
ra sú kontajnery na sklo presśahované od plota 
pri zdravotnom stredisku zo súkromného pozem-
ka o pár metrov ïalej na obecný pozemok, a to 
ved¾a COOP Jednoty pri hlavnej ceste. Neïale-
ko sa nachádza aj kontajner na textil. OcU

Kontajnery na sklo
sa nachádzajú

pri Jednote



 „V tom kraji žil muž dobrej povesti a ešte lepšieho života menom Ján, 
ktorý bol blahoslavenému Františkovi ve¾mi drahý, pretože hoci bol uro-
dzeného pôvodu a ve¾kej vážnosti v tom kraji, cenil si väèšmi š¾achetnosś 
ducha než rodu. Približne pätnásś dní pred vianoènými sviatkami zavo-
lal ho blahoslavený František, ako to èasto robieval, a povedal mu: „Ak 
chceš, aby sme v Grecciu oslávili Pánov sviatok, choï napred a priprav, 
èo ti poviem. Chcel by som sláviś spomienku toho dieśaśa, ktoré sa naro-
dilo v Betleheme, a na vlastné oèi vidieś, aké nepohodlie a núdzu muselo 
strpieś toto novorodeniatko, keï bolo uložené do jasie¾, keï pri òom stál 
vôl a osol a keï ležalo na sene.“ Hneï,  ako to dobrý a verný muž poèul, 
ochotne sa vybral pripraviś na urèenom miesto všetko potrebné pod¾a 
priania vysloveného svätcom.
 I nadišiel deò radosti a èas veselosti! Boli pozvaní bratia z rozlièných 
miest. Muži a ženy z tej oblasti prichádzali s jasaním, každý pod¾a svojich 
možností niesol v ruke sviecu alebo pochodeò, aby osvetlili tú noc, v 
ktorú sa na nebi zaskvela tá jasná hviezda, ktorá osvecuje všetky dni a 
èasy. Napokon prišiel František a našiel všetko pripravené pod¾a svoj-
ho priania a zažiaril od radosti. Vtedy postavili jasle, vystlali ich senom 
a priviedli vola a oslíka. Tento dojímavý obraz je poctou jednoduchosti, 
povýšením chudoby, velebou pokory a z Greccia sa stáva sśaby nový 
Betlehem. 
 Táto noc je jasná ako deò a oèarujúca pre ¾udí i zvieratá. ¼ud sa 
zbieha a teší sa z poh¾adu na obnovené tajomstvo s radosśou, akú pred-
tým nezažil. Les sa ozýva piesòami a odpovedajú im výkriky plesajúcich. 
Bratia prespevujú vybrané chvály a celá noc zvuèí jasaním. Boží svätý 
stojí pred jaslièkami, plný vzdychov, skrúšený vo svojej zbožnosti a pre-
kypujúci neobyèajnou radosśou. Kòaz slávi slávnostnú omšu nad jas¾ami 
a prežíva doteraz nepoznanú útechu. 
 František si oblieka diakonské rúcho, lebo bol diakonom, a zvuè-
ným hlasom spieva sväté evanjelium. A jeho hlas, mocný hlas, sladký 
hlas, jasný a zvuèný hlas, pozýva všetkých k túžbe po výšinách. Potom sa 
prihovára k okolostojacim a ¾úbezný-
mi slovami káže o narodení chudob-
ného Krá¾a a o malièkom mesteèku 
Betleheme. Èasto, keï chcel vyslo-
viś meno Ježiša Krista, rozohnený 
nebeskou láskou ho nazýval „Betle-
hemským dieśaśom“ a slovo Betle-
hem pri tom vyslovoval tak, že si 
naplnil ústa viac nežným citom než 
hlasom a vyšiel z neho zvuk, ako-
by zab¾aèalo jahniatko. A vždy, keï 
povedal „Betlehemské dieśatko“ 
alebo „Ježiš“, olizol si pery jazykom, 
akoby chcel udržaś a vychutnaś slad-
kosś tých slov. V hojnosti sa prejavili 
dary Všemohúceho a jeden z prítom-
ných, èlovek ènostného života, mal 
nezvyèajné videnie. Zdalo sa mu, 
že v jasliach ležalo dieśa bez života. 
František sa k nemu priblížil a pre-
budil ho akoby z hlbokého spánku. 
Zázraèné videnie vôbec neprotireèi-
lo skutoènosti, pretože malý Ježiš-
ko, zabudnutý v srdciach mnohých, 
vïaka Božej milosti bol prebudený 
prostredníctvom jeho služobníka 

svätého Františka a spomienka naòho zostala hlboko vtlaèená do pamäti 
¾udí. Keï sa skonèilo ono slávnostné bdenie, všetci sa vrátili do svojich 
domovov naplnení nevýslovnou radosśou.
 Seno, ktoré bolo položené v jasliach, sa uchovalo, aby jeho prostred-
níctvom Pán vo svojom milosrdenstve uzdravil śažné zvieratá a iné tvory. A 
skutoène sa stalo, že v tom kraji śažné a iné zvieratá postihnuté rôznymi 
chorobami boli uzdravené, keï ich nakàmili tým senom. Ba dokonca i 
niektoré ženy, ktoré si poèas bolestivého a namáhavého pôrodu priložili 
k telu otiepku tohto sena, napokon šśastne porodili. Podobne dosiahli 
zdravie i mnohí muži a ženy. 
 Dnes je to miesto zasvätené Pánovi a nad jaslièkami bol postavený 
oltár a kostol zasvätený úcte k svätému Františkovi, aby tam, kde kedysi 
zvieratá žrali seno, mohli dnes ¾udia prijímaś na posvätenie tela a obživu 
duše telo neporušeného a nepoškvrneného Baránka, Ježiša Krista, 
nášho Pána (1 Pt 1, 19), ktorý sa z nekoneènej lásky vydal za nás. On s 
Otcom a Duchom Svätým navždy žije a kra¾uje oslávený na veky vekov. 
Amen.“ 
 Prevzaté od autora Tomáša z Celana (13. stor.): „Prvá èasś o živote 
a skutkoch blahoslaveného Františka.“ (1Cel 84–87). 
 Tomáš z Celana, O.F.M. alebo Thommaso da Celano (asi 1185/1200, 
Celano - 4.10.1265, Tagliacozzo) bol taliansky františkánsky mních, bás-
nik a autor troch legiend o jeho uèite¾ovi svätom Františkovi z Assisi. Je 
považovaný za autora hymnu Dies irae. 
 Tradíciu betlehemov (jaslièiek) ako súèasś Vianoc zaviedol v roku 
1223 sv. František z Assisi, keï svojim spolubratom a ¾uïom z okolia 
chcel ukázaś chudobu, do akej prišiel Boží Syn. Bol to prvý „živý betle-
hem“.
 Prajeme všetkým ¾uïom dobrej vôle požehnané sviatky a ve¾a darèe-
kov. Preèo? Lebo v Ježišovi Kristovi sme dostali najväèší dar z neba.

  Bratia františkáni: Anton, Jozef a Vavrinec
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Prvý živý betlehem alebo ako sv. František z Assisi
tri roky pred svojou smrśou (v roku 1223) slávil Vianoce

v Grecciu (Taliansko)

Narodenie so sv. Františkom z Assisi


