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Bilancia volebného obdobia 2018 – 2022

Končí sa štvorročné funkčné obdobie starostu 
a poslancov obecného zastupiteľstva (OZ). Je 
čas bilancovať. Čo sa podarilo, čo naopak nie, 
prípadne aj prečo. Hneď na začiatku musím 
povedať, že to bolo veľmi náročné obdobie. 
Nikto ani len netušil, že tri zo štyroch rokov 
budeme žiť v permanentnej kríze. Či už to 
bola kríza pandemická, následne utečenecká 
a teraz aj energetická.
Ešte som ani nenastúpil do funkcie a už som 
musel hľadať ekonóma obecného úradu. 
Je to veľmi zásadná a kľúčová pozícia. Som 
presvedčený, že som mal šťastnú ruku pri 
výbere, čo sa preukázalo v rýchlom zapraco-
vaní sa a fungovaní. A aby to nebolo celkom 
jednoduché, tak hneď o cca polroka bola vý-
mena na inom zásadnom poste. Prišla nová 
pracovníčka na správu daní a poplatkov. Po 
približne trojmesačnom výpadku na tomto 
poste sme riešili urýchlené zaškolenie, zmenu 
informačného systému a celkový chod úradu 
v ekonomickej oblasti. Nebolo vôbec jedno-
duché zvládnuť tieto zásadné zmeny tak, aby 
to občania nepocítili. Celý ostatný rok 2019 
prebiehal viac menej štandardne. Konali sa 
všetky kultúrnospoločenské akcie, na ktoré 
sme boli po minulé roky zvyknutí. Začína-
li sme pripravovať prvé projektové zámery, 
ale bolo to hlavne o zoznamovaní sa s funk-
ciu, väzbami na štátne a iné samosprávne 
orgány. V roku 2020 sa konali parlamentné 
voľby a po nich došlo k totálnej zmene vo 
vládnych štruktúrach. Prestali chodiť výzvy 
na podávanie žiadostí o dotácie na rôzne 
projekty, zastavili sa eurofondové zdroje. Do 
toho všetkého nastúpil Covid, s ním spojené 
pandemické opatrenia a obmedzenia. Zrazu 
sme riešili veci, o ktorých nemal nikto ani tu-
šenia ako ďalej. Boli sme prví v okrese, kto 
zvolal krízový štáb a prijal prvé opatrenia 
na zvládnutie tejto novej skutočnosti. V ce-
lej spoločnosti vládol chaos, informácie boli 
nedostupné, prípadne rozporuplné a v tom-
to všetkom sa bolo potrebné vyznať. Dnes si 
kúpime rúško a respirátor v každom obchode 
a príde až úsmevné to, ako sme zháňali látku 
a gumičky na ušitie prvých rúšok, ktoré sme 
následne rozdávali našim seniorom. V tom-
to sme patrili tiež medzi prvých v okolí. Na-
sledovali nekonečné víkendové testovania, 
kedy sme hlavne zo začiatku museli doslova 
bojovať o dostatok materiálneho vybavenia. 

Vďaka enormnému nasadeniu pracovníkov 
OcÚ sa nám vždy podarilo všetko včas zabez-
pečiť tak, aby sme Vám mohli zabezpečiť ply-
nulý priebeh testovania. Počúval som občas 
aj názory typu, že sa nič nerobí a na Covid 
sa len vyhovárame. No, kto si tým neprešiel, 
nevie zrejme o čom hovorí a považujem to za 
hrubé znevažovanie práce celého tímu. Po-
stupne sme celý systém vylepšovali a okolití 
starostovia sa čudovali, ako to s tak malým 
počtom ľudí zvládame. No bolo to o organi-
zácii práce, vďaka čomu sme na covide ne-
prerobili. Toto obdobie nebolo len o testova-
ní. Veľa zásadných rozhodnutí bolo potrebné 
prijímať aj v škole a škôlke. S vedením školy 
sme každodenne riešili počty detí v triedach 
– ktoré necháme, ktoré, naopak, zatvoríme. 
Alebo či celú školu, prípadne len jeden stu-
peň. V celej tejto oblasti vládla rozporupl-
nosť, iné tvrdila hygiena, iné školská správa. 
A v tomto všetkom sa bolo potrebné zasa vy-
znať a správne rozhodnúť. Dôležité bolo pri-
jať zodpovednosť za dané rozhodnutia, lebo 
ľahko sa vypisovalo kritikom z domu od stola 
bez zodpovednosti. Myslím si, že v spoluprá-
ci s riaditeľom a zástupkyňami školy a škôlky 
sme toto obdobie zvládli.
Aj v očkovaní sme patrili medzi lídrov v ši-
rokom okolí. Boli sme v poradí druhá obec 
v okrese, ktorá mohla v tom čase poskytnúť 
túto vymoženosť svojim občanom. Spomeň-
me si len na to, ako prví šťastlivci cestovali 
cez celé Slovensko pre prvú dávku. Dnes nám 
to môže prísť trošku zvláštne, ale vtedy to 
bolo tak a nebolo to jednoduché. Počas ce-
lého tohto pandemického obdobia sme sa 
snažili zorganizovať pre Vás akcie, na ktoré 
ste boli po minulé roky zvyknutí. Aj keď boli 
v obmedzenej miere, predsa len sa uskutoč-
nili. A ak sa celkom nedalo, tak sme deti alebo 
seniorov obdarovali vecnými darmi.
V spolupráci so školou sme zorganizovali 
dva ročníky darovania krvi „Školská kvapka 
krvi“. Verím, že sa z toho stane tradícia a ak-
cia bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Pre 
potreby vyučujúcich sme zakúpili 8 ks nových 
notebookov. Ešte v roku 2019 bola komplet-
ne odkanalizovaná škola a boli osadené dva 
septiky. Dnes už nikto nemusí pochybovať 
o ekologickom narábaní s odpadovými voda-
mi v škole.

Taktiež materská škola dostala novú fasádu. 
Celá budova bola zateplená, čo v tomto ob-
dobí drahých energií prispeje k ich úspore. 
V objekte MŠ bola opravená časť kanalizácie 
a čaká nás ešte oprava príjazdovej cesty.
Asi za najväčší úspech považujem získanie 
grantu z EHP a Nórska na rekonštrukciu 
Západného palácu hradu Beckov. Celému 
projektu bol venovaný samostatný článok 
v BN. Teraz teda len v stručnosti. Rekonštruk-
cia bola nanajvýš nutná, nakoľko sa jednalo 
o statické narušenie múra priamo nad ob-
cou, čo ohrozovalo hlavne obyvateľov pod 
hradom. Počul som názory, že „zasa sa dáva 
len do skaly“. Bola príležitosť, my sme ju vy-
užili a mali šťastie. Vďaka celému tímu sme 
zvládli celú náročnú administratívu, vysúťažili 
dodávateľa a zahájili samotnú rekonštrukciu. 
Práce pokračujú tak, ako to umožňujú okol-
nosti. Vždy pri rekonštrukcii staršieho objektu 
sa objavia určité prekvapenia, nepredvídané 
skutočnosti. Niekedy zasiahne „vis maior“ 
a tomu sa treba prispôsobiť. Náš hrad má 
niekoľko storočí a aj tu to tak pochopiteľne 
bolo. Napriek tomu robí stavebná firma všet-
ko pre to, aby stanovený termín dodržala. Ja 
som v tomto smere optimista a verím, že sa 
celé dielo podarí včas dokončiť. Tiež verím, že 
inštalovaný žeriav, ktorý je plne v réžii staveb-
nej firmy, bude už čoskoro zdemontovaný.

K hradu je potrebné pripomenúť ešte jednu 
dôležitú udalosť. Po troch rokoch zložitých 
a komplikovaných vyjednávaní sa podarilo 
ukončiť činnosť Záujmového združenia práv-
nických osôb Hrad Beckov, ktoré vstúpilo do 
likvidácie. Tento proces bol tento rok úspeš-
ne ukončený a likvidný zostatok bol vyplatený 
na účet obce. Od marca minulého roka pre-
vádzkuje Hrad Beckov nezisková organizácia 
založená obcou ako jediným jej zakladateľom.
Mrzí ma, že sa mi nepodarilo presadiť reali-
záciu parkoviska v centre obce. Je vypracova-
ná kompletná projektová dokumentácia au-
torizovaným projektantom, takisto dopravný 
projekt. Máme k dispozícii všetky povolenia 
na realizáciu. Žiaľ, nenašla sa vôľa v zastu-
piteľstve na podporu tohto projektu. Všetky 
kompetentné autority vydali súhlas na reali-
záciu, napriek tomu sa našli „tiežodborníci“ 
s tvrdením veď načo a prečo. Tvrdiť v zastu-
piteľstve, že stačí zapichnúť tabuľu a nakres-
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liť čiary do trávy, mi príde znevažujúce ba až 
zosmiešňujúce. Za tri roky mohla byť investí-
cia do parkoviska splatená a obec už mohla 
z parkovného profitovať. Dokonca som počul 
názor, že o koľko tisíc eur nás poslanci okradli 
tým, že nedovolili výstavbu parkoviska. A pri-
tom tie autá parkujú aj naďalej v okolí parku, 
ale stále zadarmo.

Daniel Hladký, starosta obce

Z čoho sa veľmi teším je, že sa podaril zre-
konštruovať dom smútku. Ten objekt si to už 
naozaj pýtal svojím vzhľadom. Som rád, že 
dnes môžeme odprevadiť zosnulých na ich 
poslednej ceste v dôstojnom prostredí. Na 
miestnom cintoríne sme v auguste 2021 ob-
novili vojnový hrob k 77. výročiu SNP a iden-
tifikovali popraveného partizána v ňom po-
chovaného 19. mája 1945, ktorého meno bolo 
až dosiaľ neznáme. Vlastnými silami vďaka 
pracovníkom prevádzky bol cintorín komplet-
ne oplotený. 
V tomto volebnom období sme si spomenuli 
aj na našich najslávnejších rodákov. Osobne 
som položil veniec na hrob Dionýza Štúra na 
Viedenskom cintoríne. Odhalili sme pamät-
ník Ladislavovi Medňanskému k 100. výročiu 
jeho úmrtia za účasti primátora Spišskej Be-
lej a vedenia múzea v Strážkach. Usporiadali 
sme na jeho počesť prvý ročník plenéru s ver-
nisážou diel zúčastnených umelcov. Taktiež 
sme odhalili pamätnú tabuľu Dr. Jánovi Am-
brovi. Po dlhých rokoch majú konečne všetci 
naši štyria najznámejší rodáci svoje pamätné 
miesta.
Ďalším úspechom našej obce bola účasť 
v súťaži Dedina roka 2021. Bolo udivujúce 
koľko neprajníkov sme na začiatku mali. Na-
priek tomu sa nám podaril neuveriteľný vý-
sledok a vďaka realizačnému tímu sme sa 
umiestnili v kategórii Obec ako klenotnica 
na 1. mieste. Dostal som veľa gratulácií od 
starostov iných obcí. Výsledok je o to ce-
nnejší, že sme sa súťaže zúčastnili prvýkrát. 
Aj vďaka tomuto umiestneniu si spoluorga-
nizátor súťaže vybral našu obec za miesto 
zasadnutia valného zhromaždenia Spolku pre 
obnovu dediny.
Veľkou témou počas ostatných štyroch rokov 
boli odpady. Tomuto boli venované články 
v BN, takže zhrniem podstatné. Dvakrát sme 
upravovali výšku poplatku za odvoz komuná-
lneho odpadu. To nebola svojvôľa pracovní-
kov OcÚ, ani starostu. Ceny za vývoz stanovu-
je zberová spoločnosť a úlohou obce je túto 
sumu rozpočítať medzi tvorcov odpadu. Žiaľ, 
ceny sa neustále zvyšujú a nebude tomu inak 

ani v nasledujúcom období, s tým je potreb-
né počítať. Čo mňa osobne mrzí je fakt, že 
sme zbytočne zaviedli dva systémy evidencie 
zberu, ktoré sa neosvedčili a nesúhlasil som 
s nimi. A prax ukázala, že to bol správny po-
stoj. Systém Elwis a QR kódy sa neosvedčil, 
nakoľko zberová spoločnosť odmietla spolu-
prácu v tomto smere. Túto skutočnosť som 
niekoľkokrát prezentoval, ale zastupiteľstvo 
si tento zámer presadilo. Podobne je to aj 
v súčasnej dobe so žetónmi. Prijaté VZN sa 
už v prvých dňoch platnosti ukázalo ako ne-
dokonalé a zlé riešenie. Veľakrát som argu-
mentoval prečo „nie“, alebo keď už, tak inak. 
Poslanci, žiaľ, všetky argumenty ignorovali. 
Dokonca sa nezaoberali ani podkladmi pra-
covníkov OcÚ, ktorí majú danú činnosť v ná-
plni práce. A prehlásiť na zasadnutí OZ, že tí, 
čo za to berú plat, sa na to vykašlali, pova-
žujem za hrubú urážku práce ľudí OcÚ. VZN 
bolo pripravené tak, ako boli prijaté uznese-
nia OZ. Žiaľ, starosta nemá právomoc vetovať 
VZN, takže vstúpilo do platnosti tak, ako si ho 
poslanci OZ navrhli a schválili. V čase, kedy 
sa pripravuje zásadná zmena v systéme zberu 
odpadu, zavádzať ďalšiu neoverenú novin-
ku, mi príde ako nešťastné. Od nasledujúce-
ho roka to bude s odpadmi zasa úplne inak, 
vôbec nevieme, čo to spraví s množstvami 
odpadu. A čo je dôležité, zberová spoločnosť 
nám v krátkej dobe ponúkne vlastný systém 
evidencie zberu odpadu. Dúfam, že nové za-
stupiteľstvo bude k danej problematike pris-
tupovať pragmatickejšie.
Ďalším objektom, ktorému sa venovala po-
čas uplynulých štyroch rokov významná po-
zornosť, je zdravotné stredisko. Celý objekt 
bol odkanalizovaný do samostatného septiku. 
Bola zrenovovaná parkovacia plocha a inšta-
lovaná zasúvacia brána. Poslednou investíciou 
bola kompletná výmena kúrenia. Nový kotol, 
rozvody a radiátory, by mali prispieť k lep-
šiemu komfortu a zároveň k nižšej spotrebe 
plynu. Za čo som ale veľmi rád, je skutočnosť, 
že sa nám podarilo zabezpečiť opätovné ot-
vorenie zubnej ambulancie. Po dvoch rokoch 
absencie zubára v našej obci sa môžeme po-
chváliť novou, modernou ambulanciou na 
úrovni 21. storočia.
Vďaka pracovníkom obecnej prevádzky máme 
oplotené zdravotné stredisko a priebežne 
opravované výtlky. To môžeme vykonávať 
pomocou vlastnej zakúpenej technológie a 
kedykoľvek počas roka. Dostávajú sa po mňa 
rôzne názory na činnosť obecnej prevádzky. 
Chcem Vás ale ubezpečiť, že všetky činnos-
ti, ktoré pracovníci vykonávajú, považujeme 
už za samozrejmé, ale v iných obciach to tak 
vôbec nie je. Či je to zimná údržba, kosenie, 
udržiavanie čistoty v obci – patria k prácam, 
ktoré sa dennodenne vykonávajú a sú oce-
ňované hlavne návštevníkmi obce. Treba 
priznať, že sme si trochu zvykli na vyšší štan-
dard. Nie všade je samozrejmé nechať kôp-
ku s odpadom pred domom a ona do dvoch 

dní zmizne. Prevádzku sme dovybavili aj po-
trebným drobným náradím a hlavne, kúpou 
nového úžitkového vozidla. To bola nanajvýš 
nutná investícia, nakoľko pôvodná Multikára 
po 45 rokoch služby už naozaj doslúžila a vy-
konávať akékoľvek činnosti na jej obnovu sú 
zbytočné a neekonomické.
Osobne som rád a vďačný za spoluprácu 
s miestnymi cirkvami. Ekumenické cyrilo-me-
todské modlitbové stretnutie či ekumenické 
poďakovanie za úrody počas Gazdovských tr-
hov sú toho príkladom. Naozaj sa teším z ta-
kýchto spoločných akcií, lebo nie vždy a nie 
všade panuje takéto porozumenie.
Taktiež vyjadrujem veľkú vďaku za spolu-
prácu poľovníkom a hasičom, za nezištnú 
pomoc počas celého uplynulého obdobia. 
Ďakujem aj OŠK Slovan Beckov za rozvoj 
futbalu hlavne v mládežníckych kategóriách. 
Takúto spolkovú činnosť nám môžu okolité 
obce len závidieť. Aj Beckovskému spevokolu 
patrí vďaka za to, že sa vedel zmobilizovať 
vždy, keď to bolo potrebné.
Napriek všetkým tým krízovým stavom, ktoré 
sme museli prekonať, si myslím, že sme obec 
Beckov posunuli zasa o kus ďalej. Ak by som 
to tak na záver zhrnul, nebolo to jednoduché 
obdobie, pretože posledné tri roky sme žili 
a pracovali v permanentnej kríze, kedy vôbec 
nebolo isté financovanie samospráv a ťažko 
sa plánovali projekty aj rôzne aktivity. Bolo 
to viac o rýchlych rozhodnutiach, prijatí zod-
povednosti a krízovom manažmente. Môže 
sa to chápať všetko ako výhovorka, ale je to 
fakt, ktorý sa nedá prehliadnuť. Na obecnom 
úrade došlo k podstatnej výmene zamestnan-
cov, kedy noví pracovníci potrebovali čas na 
oboznámenie sa s novým prostredím, pracov-
nými postupmi či zákonmi. Z piatich admini-
stratívnych pracovníkov došlo k zmene na 
troch pozíciách. Do toho všetkého prichádza-
lo k postupnej elektronizácii pracovných po-
stupov a zavedeniu nových systémov.
Vždy som sa snažil byť ústretový a nápomoc-
ný. Každého som prijal, vypočul a bol v ma-
ximálnej možnej miere nápomocný. Dvere na 
kancelárii starostu boli pre Vás, občanov, vždy 
otvorené. Ďakujem všetkým kolegom, spolu-
pracovníkom, sympatizantom za pomoc, spo-
luprácu a podporu.

Foto: 1. Odhalenie pamätníka L. Medňan-
skému • 2. Rekonštrukcia západného paláca 
Beckovského hradu • 3. Dom smútku po re-
konštrukcii • 4. Rekonštrukcia zdravotného 
strediska - nové kúrenie
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Voľby do orgánov samosprávy obce

Beckovské noviny zverejňujú profily kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v rozsahu, v akom boli doručené 
do redakcie. Za obsah príspevkov zodpovedajú jednotliví kandidáti. 

1. Ernest Benko • Vek: 55 rokov • Povolanie: 
manažér • NK
Volám sa Ernest Benko, mám 55 rokov, som 
ženatý a mám štyri plnoleté deti.
V obci Beckov žijem už viac ako 55 rokov 
a vnímam jej potenciál a možnosti jej ďal-
šieho rozvoja. História obce ju predurčuje 
k úlohe byť lídrom v Novomeskom regióne 
hlavne v oblasti turistického ruchu a mojou 
snahou je rozvíjať a vytvárať v Beckove pries- 
tor s čo najlepšími podmienkami na život, 
bývanie a podnikanie. To je aj impulz, pre 
ktorý som sa rozhodol kandidovať na pozíciu 
starostu obce. 

V prípade, že získam dôveru občanov obce 
Beckov, chcem iniciovať a realizovať kroky 
k naplneniu hesla „Aby sa v Beckove spokoj-
nejšie žilo“. Z tohto dôvodu si Vám dovoľu-
jem predstaviť moju víziu ďalšieho rozvoja 
obce. Veľmi dôležitou podmienkou zdravého 
rozvoja obce je komunikácia a diskusia. Ko-
munikácia medzi vedením obce, občanmi, 
spoločenskými a neziskovými organizáciami, 
ale i občianskymi aktivistami a cirkevnými 
spoločenstvami. Tento spôsob komunikácie 
zabezpečí zapojenie celého vekového spek-
tra, od mladých ľudí, strednej generácie až 
po ľudí v dôchodkovom veku, do komuniká-
cie a tým prezentáciu ich pohľadu a potrieb. 
V tejto oblasti by som chcel zapojiť občanov 
nielen do prípravy, pripomienkovania, ale 
i do rozhodovania o ďalšom smerovaní obce 
tak v krátkodobom, ako i strednodobom ho-
rizonte. K naplneniu tohto cieľa budem pre-
sadzovať také postupy, ktoré vytvoria pries-
tor, kde budú mať občania možnosť svojimi 
návrhmi vstupovať do prípravy a plánovania 
zámerov, a to formou využívania osobných 
diskusií, pravidelných stretnutí s občanmi, 

záujmovými skupinami, ale i podnikateľmi 
a podnikateľskými subjektami pôsobiacimi 
na území obce. Vo väčšej miere chcem pri 
komunikácii využívať moderné elektronické 
formy, ktoré urýchlia prenos informácií, a tým 
i nachádzanie riešení.
Najdôležitejšou úlohou v tomto období je 
jednoznačne energeticky zefektívniť chod 
budov vo vlastníctve obce, a to hlavne bu-
dovy obecného úradu, zdravotného stredis-
ka, budovy lekárne a klubu pri parku. Tu je 
potrebné prijať opatrenia k zníženiu energe-
tickej náročnosti. Časť opatrení sme iniciovali 
s niektorými poslancami už v tomto voleb-
nom období ako napríklad zateplenie budovy 
materskej školy a v poslednom období aj prá-
ve prebiehajúcu rekonštrukciu vykurovania 
zdravotného strediska. Jednoznačne musíme 
pokračovať stavebnými úpravami na budove 
obecného úradu, kde vzhľadom na vývoj cien 
sa očakáva nárast energií cca o 250 % (zdroj 
Ocú Beckov). Tieto finančné prostriedky je 
vhodnejšie investovať do úprav, ako ich vy-
naložiť bez budúcej efektivity.
Z investičných zámerov je aktuálne pre-
biehajúci projekt DRAGON, rekonštrukcia 
Západného paláca na NKP Hrad Beckov. 
Projekt je financovaný z Nórskych fondov 
a spolufinancovaný z rozpočtu obce Beckov. 
Rekonštrukcia by sa mala skončiť do konca 
mesiaca marec. Nové vedenie obce na čele 
so starostom bude musieť od prvých dní po 
prevzatí zodpovednosti za obec dohliadať 
a riadiť procesy tak, aby bol projekt riadne 
a včas dokončený. Ďalším projektom, ktorý 
by sa mohol v krátko čase posunúť z fázy 
prípravy a zabezpečovania do realizačnej 
fázy, je projekt budovania cyklotrasy medzi 
obcou Beckov a Novým Mestom nad Váhom. 
Projekt je vo fáze, kedy bola podaná žiadosť 
o financovanie, a teda pri troche šťastia a zís-
kaní finančných prostriedkov by sme mohli 
v dohľadnej dobe obstarať zhotoviteľa a za-
čať s realizáciou.  
Vážnejším zámerom, ktorému by som sa 
chcel intenzívne venovať, je opätovné rie-
šenie vodného zdroja v Ostredkoch. Súčasný 
vodný zdroj je nedostatočný a je limitujúcim 
prvkom ďalšieho rozvoja obce Beckov. Bu-
dem hľadať cesty a oslovovať zodpovedných 
s cieľom naštartovania prípravy územia na 
realizáciu diela. Jedná sa hlavne o vysporia-
danie pozemkov pod plánovaným vodným 
zdrojom a následne zaradenie do investičné-
ho plánu TVK ako vlastníka a prevádzkova-
teľa našej vodovodnej siete. 
V neposlednom rade chcem pokračovať 
v aktivitách, ktoré by mohli priniesť finanč-
né zdroje na budovanie kanalizácie v obci. 
Túto úlohu si kládli všetci doterajší starosto-
via a je potrebné povedať, že to nie je celkom 
v rukách samosprávy, ale o to viac sa budem 
snažiť venovať tejto problematike.

Naša obec je historicky veľmi významná. 
Ročne obec navštívi viac ako 60 000 turistov 
(zdroj hrad Beckov – návštevnosť). O to viac 
ma trápi stav centra obce. Mojím cieľom je 
s vlastníkmi chátraných nehnuteľností viesť 
komunikáciu s cieľom hľadania ich mož-
ností využitia a v krátkodobom horizon-
te primäť vlastníkov k tomu, aby sa začali 
o objekty starať. Jedná sa hlavne o budovy 
bývalého domova dôchodcov. Budem vyvíjať 
aktivitu, aby areál a samotné exteriéry objek-
tov skultivovali a starali sa aspoň v rozsahu 
bežnej údržby tak, aby nepôsobili rušivo. Sa-
mostatným prípadom je Kúria Dubnických. 
Tento objekt si zaslúži našu pozornosť. Mo-
jím zámerom je spolu s poslancami, občan-
mi a odbornou verejnosťou hľadať možnosti 
využitia tohto objektu s dôrazom na efektív-
nosť a finančnú náročnosť a udržateľnosť. 
Po zadefinovaní parametrov využitia zvážiť 
možnosť získania objektu do vlastníctva obce 
a budem hľadať možnosti získania finanč-
ných prostriedkov na jeho sanáciu a následnú 
rekonštrukciu. 
V centre obce máme však aj objekt, ktorého 
vlastníkom je obec. Jedná sa o objekt „Klu-
bu pri parku“, alebo hovorovo „Papierák“. 
Tento objekt je však z dnešného pohľadu 
v nevyhovujúcom stave a energeticky veľmi 
náročný. Budem presadzovať, aby sa tento 
objekt zrekonštruoval a upravil pre využitie 
ako „Komunitné centrum“ pre občanov obce, 
kde nájdu kultúrny a slušný priestor v centre 
obce na schádzanie, pre spoločenské organi-
zácie, ale i pre dobrovoľnícke aktivity. 
Svoju aktivitu budem smerovať k tomu, 
aby sa jestvujúci stav centra obce zmenil. 
Budem presadzovať a podporovať aktivity, 
ktoré budú viesť k celkovej revitalizácii cent-
ra, aby sa stalo dôstojným a reprezentačným 
priestorom. K tejto oblasti patrí aj riešenie 
parkovania v centre obce. Budem získavať 
na spoluprácu poslancov, predkladať možné 
riešenia, ktoré zabezpečia príjem z parkova-
nia turistov v centre obce v krátkodobom, ale 
i v dlhodobom horizonte a vyriešia diskom-
fort občanov, ktorí bývajú v centre obce, ale-
bo v jeho bezprostrednej blízkosti. Mojim zá-
merom je podporovať aktivity a služby, ktoré 
oživia centrum obce a zatraktívnia ho nielen 
pre turistov, ale i pre občanov obce.
Detské ihriská sú samostatnou kapitolou 
v našej obci. Ich budovanie je pomalé, ne-
nápadité a nekomplexné. Budem iniciovať 
vybudovanie zóny pre deti a ich rodičov 
v centre obce tak, aby sa mohli deti zabaviť 
a rodičia príjemne stráviť čas v kultúrnom 
prostredí. Dominantou tohto priestoru bude 
veľké detské ihrisko, ktoré poskytne využitie 
voľného času pre deti. 
Nezanedbateľnou voľnočasovou aktivitou 
je aj šport a kultúra. Budem naďalej presad-
zovať podporu všetkých športových aktivít 
s dôrazom na detský a mládežnícky šport, 
a to podporou športového klubu pôsobia-
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ceho v obci, ako i podporou ostatným neko-
merčným poskytovateľom. Budem iniciovať 
a presadzovať ďalšie rozširovanie športového 
areálu pri ihrisku. V rámci rozšírenia budem 
presadzovať vybudovanie fitnes parku, ktorý 
bude prístupný pre všetkých občanov obce, 
ktorý prejavia záujem o jeho využívanie.
Nielen prácou je človek živý a po práci je 
potrebné sa zabaviť. Chcem presadzovať 
a podporovať vytváranie priestoru pre orga-
nizovanie kultúrnych podujatí zameraných 
hlavne na príjemné trávenie času našich ob-
čanov. Budem iniciovať a podporovať hľada-
nie nových foriem kultúry a zábavy. Mám zá-
mer oživiť tradíciu pôvodných „Beckovských 
slávností“ – hoci aj pod iným názvom – ako 
podujatia zameraného na históriu a remeslá 
späté s Beckovom. K tomuto zámeru chcem 
prizvať aj organizáciu Hrad Beckov n.o., kto-
rá je organizáciou založenou Obcou Beckov 
a prevádzkuje NKP Hrad Beckov.
Neoddeliteľnou súčasťou našej obce je i Zá-
kladná škola s materskou školou J.M. Hurba-
na. Základnú školu a materskú školu navšte-
vujú hlavne deti z našej obce. Ich kultúrne 
vystúpenia sú základným pilierom osláv „Dňa 
matiek“, alebo svojím vystúpením spestrujú 
oslavy organizované v rámci „Mesiaca úcty k 
starším“. Týmto spôsobom sa zapájajú do ži-
vota obce, prezentujú výsledky výchovnovz-
delávacieho procesu, mimoškolských aktivít 
a hlavne robia radosť svojim rodičom a sta-
rým rodičom. Túto aktivitu chcem naďalej 
podporovať. Budem sa zasadzovať o tesnej-
šiu spoluprácu a prepojenie aktivít medzi ob-
cou na jednej strane a školou a škôlkou na 
strane druhej.
Mnohí z Vás občanov sa stretli už s otázkou 
turistu, kadiaľ sa dostane na hrad, alebo kde 
je nejaká reštaurácia. Tu budem presadzovať 
postupné vybudovanie informačného systé-
mu v obci, ktorý bude mať za úlohu nielen 
nasmerovať návštevníka k jeho cieľu, ale 
i informovať o významných miestach v na-
šej obci, ako i o významných osobnostiach, 
ktoré pôsobili na území našej obce.
Ochrana a bezpečnosť občanov a ich majet-
ku je jedným zo základných záujmov obce. 
Jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť, je 
aj vybudovanie elektronického kamerového 
systému v obci. V tejto oblasti boli už uro-
bené viaceré kroky, ale doteraz sa kamerový 
systém nepodarilo zrealizovať. Zasadím sa 
o to, aby bol kamerový systém v obce vybu-
dovaný.
Naliehavou témou je téma ochrany životné-
ho prostredia, v ktorej dominuje odpadové 
hospodárstvo. Zo všetkých strán je tlak na 
separovanie odpadov, kompostovanie a mi-
nimalizáciu zmesového odpadu. Systém po-
platkov za skládkovanie domového odpadu 
je nastavený tak, aby viedol občanov k čo naj- 
väčšiemu podielu separovania. Mojou sna-
hou bude, aby boli vytvorené podmienky tak, 
že každý občan zaplatí len cenu za skutočne 
vyprodukovaný odpad. To chcem dosiahnuť 
tak, že budem iniciovať rokovania so spoloč-
nosťami poskytujúcimi vývoz a likvidáciu od-
padov s cieľom nájsť dohodu o zabezpečení 

a evidencii váženia každej smetnej nádoby. 
Takýto systém sa už úspešne realizuje v mno-
hých obciach na Slovensku.
Uviedol som len časť zo zámerov, s ktorými 
sa uchádzam o dôveru občanov obce Beckov. 
Ponúkam svoje skúsenosti z profesionálnej 
práce, ale aj skúsenosti z komunálnej pra-
xe. Ponúkam službu Vám, občanom našej 
obce, a je len na Vás, či mi dôveru poskyt-
nete a umožníte napĺňať víziu rozvoja obce. 
Som pripravený pracovať a nesklamať Vás. 
Tak poďme spolu do toho, „aby sa v Beckove 
spokojnejšie žilo“.

2. Daniel Hladký • Vek: 51 rokov • Povolanie: 
starosta obce • NK
Celý svoj profesijný život som pracoval 
v súkromnom sektore. Väčšinou som vyko-
nával funkcie riadiaceho pracovníka pre 2 až 
20 ľudí. Vo funkcii starostu obce Beckov som 
od roku 2018.

Prečo kandidujem? Dôvody, prečo som sa 
rozhodol kandidovať na post starostu obce, 
sú dva. Chcem dokončiť rozbehnuté projekty 
a pustiť sa do realizácie ďalších, ktoré táto 
obec potrebuje.
Nemyslím si, že je vhodné sľubovať v tomto 
období niečo konkrétne. Nevieme, čo nás 
postihne najbližšie týždne či mesiace. Čo 
nás čaká, je veľmi neisté a ťažké. Je otázne, 
do akej miery udržíme napríklad kultúru či 
šport. Veľa miest a obcí už dostalo výpove-
de od dodávateľov energií a riešia zachova-
nie základných služieb obyvateľom a nie in-
vestičné akcie. Viem, že pred voľbami všetci 
sľubujú, čo spravia a zachádzajú až do nere-
álnych podrobností. Keď zvládneme za vo-
lebné obdobie 3-4 väčšie investičné akcie, 
bude to úspech. Sľubovať všetko vo všetkých 
oblastiach je v dnešnej dobe nezodpovedné 
zavádzanie. Po skúsenostiach z predchádza-
júceho obdobia si takéto sľuby nedovolím. 
Pozerám sa na veci reálne, keďže už teraz 
máme indície, že to nebude jednoduché 
obdobie. Určite bude náročné na množstvo 
rozhodnutí a možno aj nepopulárnych. Mô-
žem Vás ale ubezpečiť, že obec je v dobrej 
finančnej kondícii a všetky procesy fungujú 

ako majú. Obec má skvelých zamestnancov, 
s ktorými dokážeme prekonať aj ďalšie vý-
zvy či prekážky.
Všetci vieme, čo táto obec potrebuje. V pr-
vom rade je to toľko rokov spomínaná ka-
nalizácia. Máme zaktualizovanú projektovú 
dokumentáciu a obec je pripravená zareago-
vať na vhodnú výzvu. Vieme, že jej vybudo-
vanie nie je v silách obce a sme odkázaní na 
mimorozpočtové zdroje. Eurofondové výzvy 
pomaly prichádzajú, no žiaľ, žiadna sa nás 
zatiaľ netýkala. Dôležité je, že sme pripravení.
Máme podanú žiadosť o dotáciu na vybudo-
vanie cyklotrasy z Beckova na Zelenú vodu. 
Celý projekt vypadá veľmi sľubne. Bol by som 
veľmi rád, keby som mohol byť pri začiatku 
realizácie, aj pri otvorení cyklotrasy. Od úvod-
ných zámerov sme spolupracovali s primáto-
rom Nového Mesta nad Váhom a v sľubne sa 
rozvíjajúcej spolupráci by som rád pokračoval 
aj s novozvoleným primátorom.
Veľmi rád by som dokončil projekt rekon-
štrukcie hradu. Je to naozaj veľká vec, ktorá 
sa nám podarila a závidia nám ju iné mestá 
a obce.
Kúria Dubnických, národná kultúrna pamiat-
ka – pýcha i hanba Beckova. Bohužiaľ, prešla 
vývojom, ktorý ju, i napriek dobrým úmys-
lom, doviedol až na pokraj zániku. Veľmi mi 
záleží na tom, aby beckovský fond vzácnych 
historických budov bol zveľadený. Obec však 
má len obmedzené možnosti, ako to dosia-
hnuť, pokiaľ nie je vlastníkom kultúrnej pa-
miatky. V prípade kúrie Dubnických máme 
však šancu (myslím, že môžem povedať, 
že v dohľadnej dobe), kúriu získať späť do 
vlastníctva. A to je jedna z mojich ďalších 
priorít v nasledovnom volebnom období. 
Samozrejme, že nás to bude niečo stáť, ale 
počítam so záujmom štátu o záchranu ná-
rodných kultúrnych pamiatok, a teda aj z mi-
morozpočtovými prostriedkami (so štátnymi 
a európskymi dotáciami), ktoré nám pomôžu 
kúriu zrekonštruovať. Súdnoznalecký static-
ký posudok dáva tomu všetky predpoklady. 
Mojou predstavou je budovu použiť pre obec 
ako kultúrne, informačné a komunitné cent-
rum Beckova. K tomuto zámeru ma doviedla 
absencia takejto potrebnej inštitúcie v našej 
obci a istota, že zámer pre využitie budo-
vy bude podporený aj dotáciami. Doteraz 
čiastočne suploval kultúrne a komunitné po-
treby „papierák“, ale ten už nie je schopný po 
technickej ani reprezentatívnej stránke túto 
funkciu plniť. Dúfam, že budem mať šancu 
občanom Beckova predstaviť môj plán a prí-
padne pracovať s ďalšími dobrými návrhmi, 
ktoré pomôžu k záchrane a dobrému využitiu 
tejto kultúrnej pamiatky. V minulom období 
som sľúbil, že správu hradu vrátim do rúk 
Beckovčanov a podarilo sa. Dúfam, že aj sna-
ha o záchranu kúrie Dubnických bude mať 
dobrý koniec. Myslím si, že je našou morál-
nou povinnosťou tento objekt zachrániť pre 
ďalšie generácie.
Viem, že je potrebné vybudovať kamerový 
systém, zrekonštruovať chodníky popri hlav-
nej ceste, dobudovať cesty v koncových čas-
tiach obce, rozšíriť detské ihriská, dobudovať 
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3. Ing. Marek Jambor • Vek: 45 rokov • Povo-
lanie: obchodný zástupca • NK 
Vážení občania obce Beckov, dovoľte mi, aby 
som sa predstavil ako kandidát za poslanca 
obce Beckov. Volám sa Marek Jambor, mám 
45 rokov som ženatý a mám dve deti. Vy-
sokoškolské vzdelanie som ukončil na Tren- 
čianskej univerzite Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne v odbore Špeciálna technika – Vý-
roba, konštrukcia zbraní a munície. Viac ako 
18 rokov pracujem vo firme Atlas Copco, 
s.r.o., ako predajca priemyselných kompre-
sorov. Najviac času trávim so svojou rodinou, 
ktorá mi dodáva energiu a pozitívny prístup 
k životu. Športová streľba, poľovníctvo a mo-
tocykel patria k mojim obľúbeným záujmom. 
Od roku 2005 bývam v obci Beckov. Obec 
Beckov patrí k najkrajším obciam na Sloven-
sku, má bohatú históriu a je to obec s plnou 
občianskou vybavenosťou. Som veľmi rád 
a som šťastný, že sme sa práve tu, v Beckove, 

4. Anna Kabelíková • Vek:  53 rokov • Povo-
lanie: učiteľka MŠ • NK
Beckov je miestom, v ktorom žijem od na-
rodenia. Po tom, ako sme si s manželom 
založili rodinu a postavili dom, sme sa v nej 
natrvalo udomácnili. V súčasnej dobe už 
neplníme rodičovské povinnosti, skôr nás 
napĺňajú milé „starosti“ starých rodičov Nin-
ky a Samka. Pri tejto milej úlohe sa veľakrát 
inšpirujem aj v práci, nakoľko stále vediem 
kolektív jednej z materských škôl v Novom 
Meste nad Váhom. Vo svojom povolaní som 
sa takpovediac „našla“. Deti sú neuveriteľným 
zdrojom energie, inšpirácie a napriek tomu, 
že sú malé a zdanlivo všetko nechápu a ne-
vedia, sa dá od nich všeličo naučiť... Beckov 
je miestom, ktoré dýcha históriou, krásnou 
prírodou, okolím a dobrými ľuďmi. Aj tými 
inými... Asi ako všade. Záleží mi na tom, aby 
náš Beckov zostal vo svojom krásnom histo-
rickom a „dobovom“ kostýme, ale súčasne 
kombinovaný a obohatený modernými prv-
kami, aby tí najdôležitejší – jeho obyvatelia – 
mali stály pocit istoty v ňom, že sa im tu nie- 
len dobre býva, ale aj dobre žije. Viem, že sa 
o to snažia všetci členovia obecného zastu-
piteľstva, podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia ako prináleží zástupcovi ľudu.
Sama by som si želala vyriešiť všetko čo naj-
skôr, najlepšie hneď a naplno, bezchybne. 
Nie vždy je to ľahké a bezproblémové. Zdan-
livo jednoduché riešenie zvyčajne prináša 
množstvo komplikácií a zložitejších zákon-
ných postupov. Niekedy časovo aj finančne 
náročných. 

1. Mgr. art. Kristína Bánovská • Vek: 24 ro-
kov • Povolanie: učiteľka, dizajnérka • NK
Mojim zámerom kandidovania je obec zvi-
diteľniť a zveľadiť v kultúrnej, historickej 
a umeleckej oblasti.
Od malička som sa zapájala do reprezen-
tácie našej obce na základnej škole Beckov 
formou speváckych, recitačných alebo vý-
tvarných súťaží. Ako stredoškoláčka som 
pracovala na hrade ako sprievodkyňa, vďaka 
čomu som si rozšírila svoje poznatky z his-
tórie nielen hradu, ale aj našej obce. Počas 
môjho vysokoškolského štúdia som nado-
budla veľa poznatkov z oblasti marketingu 
a dizajnu. Na základe historických, kultúr-
nych a dizajnových vedomostí som dospela 
k záveru, že naša obec nemá v tomto smere 
využitý potenciál a to nie len pre turistický 

ruch, ale hlavne pre našich občanov všet-
kých vekových kategórií. Mám pocit, že naša 
obec niekoľko rokov stagnuje a nerozvíja sa 
tak, aby prispela k príjemnému a kultúrne-
mu nažívaniu si. Z celého srdca si vážim ve-
denie našej obce a ďakujem im čo pre nás, 
občanov, doposiaľ spravili a viem, že to nie je 
jednoduché. Aj napriek tomu si myslím že pri 
budovaní našej spoločnej obce by sa malo 
prestať ukazovať prstom a namiesto toho by 
sme si mali začať všetci navzájom pomáhať. 
Veď predsa každý, či už obecný poslanec, 
rodák alebo nový občan chceme, aby naše 
ďalšie generácie vyrastali v bezpečnom pros- 
tredí, ktoré nám všetkým bude umožňovať 
sa viac stretávať, viac sa kultúrne a umelec-
ky vyžiť, viac dopriať deťom, aby sa mali kde 
hrať a športovať, dopriať dôchodcom, aby sa 
mali kde porozprávať. Mám totiž za to, že len 
spoločne strávené chvíle upevnia obec, pres-
ne tak, ako upevňujeme aj my svoje rodiny pri 
spoločných chvíľach. Mojím snom je vytvoriť 
pre obec miesto, kde by sa toto všetko dalo 
uskutočňovať a za pomoci aj ostatných po-
slancov usporadúvať udalosti, na ktorých by 
sme sa mohli všetci stretnúť ako jedna veľká 
rodina.

Kandidáti na poslancov

podkrovný pavilón v škole pre potreby ŠKD, 
zrealizovať zámer kompostárne či zberný 
dvor. Zriadenie plateného parkoviska v cen-
tre obce zostáva naďalej mojím projektom 
s najvyššou prioritou. V nasledujúcom obdo-
bí musíme v spolupráci s TVK a.s. pokračovať 
v hľadaní riešenia na otvorenie nového zdroja 
pitnej vody. Energetická úspora budov bude 
taktiež jednou s prioritných akcií. Projektovú 
dokumentáciu na budovu OcÚ a kultúrneho 
domu máme spracovanú, opäť čakáme na 
vhodnú dotačnú výzvu.
Máme lokality, v ktorých môžeme zabezpe-
čiť stavebný rozvoj obce, ale musíme stano-
viť priechodné a splniteľné podmienky pre 
budúcich investorov. Záujem o individuálnu 
bytovú výstavbu je stále veľký, len záujem-
com musíme ponúknuť konkurencieschopné 
a prijateľné  podmienky. 
Toto všetko je dôležité, ale je na to potrebná 
spolupráca poslancov OZ a členov komisií. 
Musíme spolu hľadať riešenia, nie vytýkať ne-
dostatky a hľadať problémy, prípadne spôso-
by ako sa to nedá. Konštruktívna debata a nie 
osobné egá by mala posúvať veci dopredu. 
Nemôžeme stále rozprávať o víziách, je po-
trebné sa vedieť rozhodnúť. Na to si nás, vá-
žení občania, volíte.
V týchto voľbách sa nám ponúka výrazná 
zmena zastupiteľstva. Chcem Vás všetkých 
poprosiť o zodpovedný prístup pri výbere 
poslancov OZ, aby ste nebrali do úvahy len 
rodinné či kamarátske vzťahy.
Svoju kandidatúru na starostu obce chcem 
podporiť aj ohlásenou kandidatúrou za po-
slanca Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Táto kandidatúra vznikla po dohode sta-
rostov 11 obcí nášho mikroregiónu. Je dôle-
žité mať informácie o pripravovaných pro-
jektoch a mať aj možnosť ich ovplyvniť. Že 
je toto nanajvýš aktuálna potreba, svedčí aj 
podpora ďalších piatich obcí Bošáckej doliny. 
Úspech v oboch voľbách by bol jednoznač-
ným prínosom pre našu obec.
Preto Vás, milí spoluobčania chcem požiadať 
o Váš hlas, aby som mohol naplniť prezento-
vané ciele. Daniel Hladký

rozhodli s manželkou postaviť náš rodinný 
dom. V mojom záujme je a naďalej budem 
presadzovať záujmy občanov obce Beckov, 
a to aj v nadchádzajúcom volebnom obdo-
bí. Snažím sa k pozícii poslanca pristupovať 
zodpovedne, čestne, robiť všetko preto, aby 
sme zveľaďovali obec a život v nej. Je pre 
mňa česť, že mi občania obce Beckov už dali 
dôveru v predchádzajúcich volebných obdo-
biach, a zároveň je to pre mňa veľká skúse-
nosť, že som mohol pôsobiť a pôsobím ako 
poslanec v OZ. Dúfam, že som občanov obce 
nesklamal a naďalej ma budú podporovať 
ako poslanca OZ v Beckove. Vopred Vám veľ-
mi pekne ďakujem za podporu.

2. Peter Benko • Vek: 50 rokov • Povolanie: 
konateľ spoločnosti • HLAS - sociálna de-
mokracia

S pozdravom Marek Jambor
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6. Ing. Ján Križan • Vek: 62 rokov • Povola-
nie: dôchodca • NK
Dôvod kandidatúry: zužitkovanie životných 
skúseností z vrcholových pozícii v štátnej 
a verejnej správe v prospech obce

• 10 Radovan Poláček • Vek: 28 rokov • Po-
volanie: remeselník, zvukár–osvetľovač • NK 
Po silnej podpore priateľov a občanov som sa 
rozhodol kandidovať na post poslanca obce.

To, že mi ľudia prejavili dôveru už v troch vo-
lebných obdobiach vo mne vzbudzuje veľkú 
zodpovednosť a úctu voči nim zároveň. Vždy 
som sa snažila nesklamať ju pri riešení pod-
statných otázok k chodu obce, jej zveľaďova-
niu, napredovaniu, vzhľadu, ale aj pri rôznych 
spoločenských i osobných stretnutiach s ľuď-
mi. Neznášam nezáujem a ľahostajnosť člo-
veka k človeku a naopak, obdivujem ochotu 
jednotlivcov pomáhať. Aj z mála a akýmkoľ-
vek spôsobom... Radím sa medzi optimistov 
a verím, že členovia nového obecného zastu-
piteľstva budú k svojmu poslaniu pristupovať 
odborne, zodpovedne a ľudsky. S ľuďmi, ktorí 
si ctia a uznávajú hodnoty sa ľahšie zdoláva-
jú prekážky a ľahšie sa vyhráva. Aj v behu na 
dlhé trate...

5. Miroslav Košút • Vek:  62 rokov • Povola-
nie: vedúci dopravy KLIMAT Beckov • SMER 
– sociálna demokracia

7. Ing. Ján Macejka • Vek: 57 rokov • Povola-
nie: riaditeľ F-Plus s.r.o. Beckov • NK
Obec Beckov je mimoriadne miesto, mám ju 
rád, som hrdý Beckovčan, a preto kandidu-
jem za poslanca obecného zastupiteľstva. Je 
pre mňa česť pracovať pre obec a plniť podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia sľub 
poslanca obce Beckov.

9. Tomáš Masarik • Vek:  51 rokov • Povola-
nie: SZČO • HLAS - SD
Moje meno je Tomáš Masarik (51 rokov), 
v súčasnej dobe pracujem ako živnostník v 
stolárskej firme. Som občanom obce Bec-
kov, ktorému nie je celkom ľahostajné, ako 
obec napreduje. Veľmi pozorne vnímam, čo 
sa v obci deje a aké sú cesty jej smerovania, 
ale zároveň tiež vnímam, v čom je obec ne-
činná. Môj dôvod kandidovať za stranu HLAS 
je taký, že obec Beckov má nevyriešených 
niekoľko nosných tém, ktoré treba bezod-
kladne riešiť. Rád by som obci a jej obča-
nom ponúkol iné, neskreslené pohľady na 
konkrétne oblasti. Vážim si prácu terajšieho 
starostu obce aj poslancov, no vyžaduje si to 
zmenu. Nový starosta, noví poslanci – iný po-
stoj na riešenie problémov obce Beckov.

8. Ing. Jaroslav Martiš • Vek: 58 rokov • Po-
volanie: stavbyvedúci • NK
Rozhodol som sa kandidovať preto, aby som 
svojimi skúsenosťami v oblasti stavebníctva, 
ktorému sa venujem celý svoj profesionálny 
život, pomohol obci napredovať a rozvíjať 

Poskytnem životné skúsenosti z pôsobenia 
v obecnej prevádzke. Odstránenie závad, na 
miestnom cintoríne, oprava papieráku, zre-
konštruovanie kanála v Matiáške, výmena 
kontajnerov a mnohé závady v obci.

sa. Zároveň chcem pokračovať v realizácii 
projektov, ktoré sú rozpracované, ako je cy-
klotrasa, obnova Hradu Beckov, kanalizácia 
v obci, postupná rekonštrukcia obecných ne-
hnuteľností, komunikácie a chodníky v obci. 
Toto všetko však závisí od finančných pros- 
triedkov – hlavne z eurofondov, fondu obno-
vy, ktoré sú však v tomto čase zo strany štátu 
veľmi nejasne určené.
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15. Marek Šutovský • Vek: 42 rokov • Povo-
lanie: elektrikár • NK
Pre Beckov pracujem ako člen Komisie ži-
votného prostredia a verejného poriadku, 
člen Dobrovoľného hasičského zboru obce. 
Zaujímam sa o chod a život v obci. Ako po-
slanec obecného zastupiteľstva by som chcel 
byť nápomocný pri efektívnom chodu našej 
obce.

14. Mgr. Drahoslava Šrámková • Vek: 51 
rokov • Povolanie: špecialista na poistenie, 
lektor na Hrade Beckov • NK
Vážení spoluobčania! 
S obcou Beckov je spätý prakticky celý môj ži-
vot od raných rokov až po súčasnosť. Vyštu-
dovala som VŠ v odboroch Financie a dane 
a Pedagogika – andragogika a som hrdou 
matkou dvoch dcér. 
Gro môjho pracovného pôsobenia v minu-
losti (18 rokov) bolo v súkromnom sektore, 
kde som vykonávala riadiacu pozíciu. Neskôr 
to bol aj finančný sektor, v roku 2021 som 
bola správkyňou múzea Kúria Ambrovec a od 
roku 2017, popri mojej hlavnej práci špecia-

listu na poistenie, pôsobím aj ako lektor na 
Hrade Beckov. 
No a práve to obdobie, ktoré pracovne pria-
mo súviselo s Beckovom, mi pripomenulo, na 
čo môžeme byť všetci právom pyšní. História 
nám totiž prepožičala odkaz hrdosti na mies-
to s pradávnym osídlením, odkaz hrdosti na 
kedysi slobodné kráľovské mesto dôležitého 
významu, odkaz hrdosti na rodisko význam-
ných osobností, ktoré zásadným spôsobom 
ovplyvnili historické dianie na našom území. 
Tiež som si ale uvedomila, že práve to nás 
zaväzuje aj k tomu, aby sme všetci svojím 
dielom tvorili aj adekvátnu súčasnosť na-
šej obce. Bolo by však veľmi krátkozraké, ak 
by sme sa na všetko pozerali len cez ružové 
okuliare. Snáď všetci by sme sa dnes zhodli 
na tom, že návštevníci kultúrnych pamiatok 
sú pre obec strategickí, nakoľko môžu obci 
generovať ďalšie podnikateľské príležitosti 
a v neposlednom rade i príjem. Ale i napriek 
tomu nie je pre nich doteraz vyriešená na-
príklad parkovacia politika alebo adekvátne 
značenie v obci. Zastarané alebo neexistujú-
ce chodníky, rozbité cesty a preplnené koše 
s absenciou možnosti triedenia odpadu tak-
tiež neprispejú k chuti návštevníka vrátiť sa 
do obce. Spomenúť treba i stav niektorých 
budov v historickom jadre našej obce, ktorý 
dnes chytá za srdce nielen nás, jej obyvateľov, 
ale verte mi, aj jej návštevníkov. 
A to je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla 
kandidovať za poslanca OZ. V obci už bolo 
vykonanej veľa dobrej práce, na ktorú treba 
nadviazať. A tak by som i ja, v prípade, že zís-
kam dôveru vás, voličov, rada prispela, okrem 
iného, i k riešeniu načrtnutých problémov. 
Pretože ak mi práca na Beckovskom hrade 
niečo dala, tak práve to poznanie, že by sme 
mali byť nielen my hrdí na svojich predkov 
a miesto, kde žijeme, ale aby to isté o nás 
mohli povedať aj naše deti.

13. Radoslav Šprincl • Vek: 46 rokov • Povo-
lanie: testovací inžinier • NK
Za poslanca obecného zastupiteľstva som 
sa rozhodol kandidovať hlavne z dôvodu 
toho, že sa chcem aktívne podieľať na dianí 
obce. Chcem sa spoločne s ďalšími poslanca-
mi spolupodieľať na procesoch, ktoré budú 
viesť k prospešným zmenám v obci a taktiež 
chcem byť obyvateľom našej obce nápomoc-
ný v ich potrebách či oprávnených požia- 
davkách. Dúfam, že svoje životné skúsenos-
ti budem môcť využiť či už v prospech obce 
alebo jednotlivca.

12. Mgr. Martina Striežencová • Vek: 44 ro-
kov • Povolanie: učiteľka • NK
Prečo kandidujem: Volám sa Martina Strie-
žencová. Pracujem ako učiteľka v Základnej 
škole v Kálnici. Ako sami vidíte, mojím povo-
laním a poslaním je pomoc prioritne deťom 
a rodinám – už vlastne celoživotne.
Ako poslanec by som rada zamerala svoju 
pozornosť a odbornú pomoc práve na oblasť 
školstva, sociálnej práce – najmä podpora 
detí, rodín, seniorov. Rada by som nadviaza-
la tam, kde boli podniknuté prvé kroky: napr. 
detské ihriská v obci, či skvalitniť starostlivosť 
o seniorov – napr. službou terénneho sociál- 
neho pracovníka. 
Ako sa hovorí, deti sú naša budúcnosť, preto 
by nám všetkým malo záležať, aby všetky deti 
z našej obce mali rovnakú šancu na vzdelanie, 
či šťastnú budúcnosť.

Záleží mi na radosti a spojitosti ľudí, a to do-
káže aj kultúra. Mám za sebou roky skúsenos-
tí s kultúrnymi podujatiami či už ako uspo- 
riadateľ, zvukár, zvukový technik alebo ako 
osvetľovač. Preto je mojim hlavným cieľom 
zveľadiť našu obec kultúrou.
Od detstva mám uložené spomienky na ten 
najkrajší deň detí spojený s cestou rozpráv-
kovým lesom, ktorý by bolo pekné obnoviť 
a mnoho ďalších podujatí pre deti aj dospe-
lých. Každopádne je mojím plánom sústrediť 
sa aj na ostatné dôležité veci.
V obci je viacero nedostatkov, jedným z nich 
sú napríklad detské ihriská, ktoré sú v neade-
kvátnom stave. Preto sa za každých okolnos-
tí budem snažiť aktívne zapájať do každého 
nápadu, plánu, projektu tak, aby bola u vás 
občanov plná spokojnosť. Vopred ďakujem 
každému jednému z vás za prejavenú dôveru. 

11. Mgr. Marek Sedláček • Vek:  28 rokov • 
Povolanie: materská dovolenka • NK
Celý svoj žijem v našej krásnej obci. Nie je mi 
ľahostajné, akým smerom naša obec smeruje, 
preto som sa rozhodol kandidovať do obec-
ného zastupiteľstva. Verím, že svojím mla-
díckym entuziazmom mám čo obci Beckov 
ponúknuť a chcel by som sa aktívne zapojiť 
do rozvoja a riešení problémov našej obce.
Mojou túžbou bude predovšetkým zaktívniť 
komunikáciu medzi organizáciami v obci 
a obecným zastupiteľstvom, tým prispieť 
k ich napredovaniu, prilákaniu nových členov 
a zapojeniu väčšieho počtu obyvateľov k dia- 
niu v obci. 

Ďalej by som chcel presadiť dobudovanie 
detských ihrísk, nakoľko si myslím, že sú 
nedostačujúce pre počet obyvateľov Becko-
va, vytvoriť dostupné podmienky pre šport, 
aktívny pohyb a tvorbu kultúrnych podujatí.  
Taktiež by som sa chcel presadiť o vytvore-
nie modelu parkovania v centre obce, zre-
vitalizovanie parku a dobudovaní kanalizácie. 
Vypichol som pár tém, ktoré sú na diskusiu 
a verím, že ak je to len trochu možné, prispe-
jem svojou prácou a prístupom k aktívnejšie-
mu a atraktívnejšiemu životu občanov v našej 
obci. Za prejavenú dôveru vopred ďakujem.
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Voľby 1990–1994 (23.-24. november 1990)
Starosta: Karol Pavlovič (513 hlasov)
Poslanci (12): Daniela Šimková 610, Ing. Mar-
tin Neboháč 579, Marian Sládek 499, Peter Bá-
novský 473, Marta Šimková 468, Ing. Jaroslav 
Martiš 427, Marian Gába 385, Ivan Švec 331, 
Marian Lacko 324, Ernest Benko 284, Vladimír 
Dobrovodský 277, Štefan Slávik 270. 
Voľby 1994–1998 (18.-19. november 1994)
Starosta: Karol Pavlovič 598
Poslanci (12): Daniela Šimková 479, Ing. Viliam 
Maslo 429, Ing. Martin Neboháč 423, Peter Bá-
novský 403, Marian Sládek 385, Pavol Šprincl 
382, Ing. Jaroslav Martiš 340, Marian Gába 
334, Ján Bednárik 305, Ing. arch. M. Strie- 
ženec 300, Ernest Benko 289, Ivan Švec 255;
Náhradníci (10): Oľga Bánovská 243, Milan 
Školár 220, Milan Nožina 215, Mgr. Anna 
Vazovanová 166, Miroslav Hudec 148, An-
ton Pavlík 141, Peter Šrámka 132, Zdenka 
Krasňanská 105, Anna Hlávková 97, Ing. Miloš 
Pavlík 73. 
Voľby 1998–2002 (18.-19. december 1998)
Starosta (3): Karol Pavlovič 433, Ing. Ján Turan 
184, Ernest Benko ml. 181
Poslanci (12): Peter Bánovský 429, Ing. Ján Tu-
ran 375, Ing. Martin  Neboháč 346, Karol Šim-
ko 339, Ing. Jaroslav Martiš 310, Ernest Benko 
ml. 302, Peter Ondrejovič 288 (vzdal sa p.m.), 
Ing. Darina Jarábková 274, Ján Pienčák 274, 
Ivan Švec 270, Milan Nožina 266, Ing. Blanka 
Križanová 256
Náhradníci (20): Ľubor Guriš, Pavol Jarábek – 
náhradník 236, Ľuboš Tupý, Ing. Tibor Kováčik, 
Ján Strieženec, Gabriela Filáčková, Akad. arch. 
Marian Strieženec, Ing. Mária Šuranová, Milan 
Školár, Milan Benko, Daniel Hladký, Eduard 
Bubeník, Janka Remenárová, Miloš Jaroščiak, 
Zdenko Rožko, Vladimír Šimončic, Mgr. Anna 

Vazovanová, Mgr. Igor Križan, Oľga Šimková, 
Vladimír Školár.
Voľby 2002–2006 (6.-7. december 2002)
Starosta (2): Karol Pavlovič 438, Ernest Benko 
283
Poslanci – 9: Jaroslav Zbudila 365, Ernest Ben-
ko 354, Ing. Jaroslav Martiš 351, Milan Fabian 
331, Ing. Blanka Križanová 329, Ľuboš Proko-
penský 329, Ing. Marika Jurčacková 309, Ivan 
Švec 308, Ing. Ján Macejka 305
Náhradníci (11): Ivan Hladký 295, Ján Pienčák 
277, Martin Babulic 264, Ing. D. Jarábková 
257, Pavol Strieženec 228, Pavol Jarábek 224, 
Ján Strieženec 195, Ľubor Guriš 193, Vladimír 
Šimončic 157, Miroslav Hunča 76, Andrea 
Školárová 55
Voľby 2006–2010 (2. december 2006)
Starosta (2): Karol Pavlovič, Marián Polák 280
Poslanci – 7: Ernest Benko 369, Ing. Viliam 
Maslo 357, Jaroslav Zbudila 356, Pavol Hlad-
ký 332, Anna Kabelíková 232, Pavol Strieženec 
319, Ľuboš Prokopenský 280
Náhradníci (10): Ing. Darina Jarábková 269, 
Ing. Marika Jurčacková 262, Ing. Ľubomír Mar-
tiš 260, Ivan Švec 222, Ing. Ján Macejka 203, 
Jaroslav Čaňo 196, Miroslav Uherčík 156, Pe-
tra Šimková 128, Štefan kollár 71, Ing. Roman 
Pukša 54. 
Voľby 2010–2014 (27. november 2010)
Starosta (7): Karol Pavlovič 234, Marián Polák 
196, Ing. Marek Jambor 158, Ing. Milan Jurza 
93, Miloš Jaroščiak 42, Ľuboš Prokopenský 34, 
Ing. Martin Ilavský 23;
Poslanci (9): Ernest Benko 385, Ing. Marek 
Jambor 349, Ing. Jaroslav Martiš 294, Anna 
Kabelíková 293, Marian Polák 268, Mgr. Mar-
tina Striežencová 267, Ing. Darina Jarábková 
264, Jaroslav Zbudila 261, Mgr. Romana Mu-
ráriková 238;

Náhradníci (23): Miloš Jaroščiak 230, Ing. 
Martin Ilavský 203, Pavol Strieženec 200, Ing. 
Vladimír Šimončic 200, Ing. Mária Mináriko-
vá 192, Jaroslav Straka 187, Ľuboš Hajdúšek 
181, Ján Tekula 181, Ivan Švec 168, Bc. Roman 
Pastorek 153, Mgr. Silvia Žovincová 150, Ing. 
Blanka Križanová 126, Miroslav Košút 124, Pe-
ter Benko 121, Boris Klčovský 120, Ján Králik 
119, Vladimír Šimončic 115, Alena Masárová 
79, Dominika Hudecová 70, Veronika Bučko-
vá 69, Anna Hlávková 48, Bc. Matúš Pagáč 44, 
Zuzana Úradníčková 43
Voľby 2014–2018 (15. november 2014)
Starosta (5): Ing. Ján Križan 276, Karol Pavlovič 
244, Ing. Martin Ilavský 128, Ing. Patrik Sládek 
91, Mária Šulejová 8; 
Poslanci (9): Ernest Benko 424, Ing. Marek 
Jambor 364, Anna Kabelíková 355, Ing. Mar-
tin Ilavský 348, Ing. Ján Macejka 339, Ing. Ja-
roslav Martiš 286, Ľuboš Hajdúšek 271, Peter 
Žovinec 269 (odstúpil), Miroslav Košút 259 
(odstúpil); 
Náhradníci (8): Mgr. Romana Muráriková 254, 
Daniel Hladký 238 (náhradník), Ing. Norbert 
Ondrčka 236 (náhradník), Bc. Roman Pastorek 
218, Peter Benko 200, Marek Sedláček 158, 
Mária Šulejová 113, Boris Klčovský 108. 
Voľby 2018–2022 (10. november 2018)
Starosta (2): Daniel Hladký 307, Bc. Marian Po-
lák 272
Poslanci (9): Ernest Benko 472, Anna Kabelí-
ková 375, Ing. Marek Jambor 371, Ing. Jaro-
slav Martiš 323, Ing. Lenka Bartošová, PhD. 
312, Ing. Ján Macejka 303, Ľuboš Hajdúšek 
300 (odstúpil), Ing. Jaroslav Hlava 286, Peter 
Benko 258;
Náhradníci (6): Ladislav Vanek 222 (náhrad-
ník), Karol Pavlovič 220, Bc. Marián Polák 218, 
Lucia Ševčeková 200, Eva Budiková 161, Milan 
Remenár 47. 

Poďakovanie
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi využiť tento priestor na úprimne 
poďakovanie Vám, ktorí ste ma v poslednom 

období kontaktovali, navštívili... Veľmi si 
vážim Váš záujem. Tak, ako som bola pred 
štyrmi rokmi presvedčená o správnosti roz-
hodnutia kandidovať vo voľbách do obecné-
ho zastupiteľstva, dnes som presvedčená o 
správnosti rozhodnutia neuchádzať sa o ten-
to mandát.
Nesťahujem sa ale z verejného života a ak ma 
obec požiada o názor alebo inú činnosť, ktorá 
mi je profesionálne blízka, rada to urobím.
Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa snažili aký-
koľvek spôsobom o to, aby bol život v našej 
obci krajší a, samozrejme, lepší... Veľké ďaku-
jem patrí aj „mojim dievčatám“ zo sociálnej 
komisie: Danke Badžgoňovej, Andrejke Da-
nekovej, Ivanke Hudecovej a Zuzke Szijarto-
vej za ich čas, činnosť a odborné stanoviská... 
Dovoľte mi ešte pár postrehov na záver: Ro-
kovania obecného zastupiteľstva sú verejné. 
Vedomosti občanov, ich názor na jednotlivé 
problémy by mali byť pomocou pri hľadaní 
správneho riešenia... Dialóg je vždy dôležitý 
pri riešení problémov. Chcem týmto hlav-
ne vyzdvihnúť potrebu komunikácie medzi 

obyvateľmi Beckova a zvolenými poslanca-
mi. Preto je dôležité ich včas a dostatočne 
informovať o ich možnostiach účasti, pomo-
ci a tiež možnosti komunikácie s obecným 
zastupiteľstvom. Ľudia sa prestali stretávať 
a rozprávať, stratili takmer úplne dôveru a ne-
veria, že by ich niekto mohol počúvať a spolu 
s nimi riešiť aj ich každodenné problémy. Pre-
to treba dbať hlavne o to, aby sa vrátila dôve-
ra v predstaviteľov obce... Ak má byť obyvateľ 
spokojný s obcou, v ktorej žije, nestačí mu 
iba sedieť za pecou, prizerať sa a kritizovať. 
Predovšetkým by sa mal k rozvoju obce kon-
štruktívne vyjadriť, keď sa to očakáva a keď 
je to účinné... Snažme sa byť aktívnymi ob-
čanmi.
Na záver by som sa chcela úprimne poďa-
kovať všetkým za vzájomnú spoluprácu 
a verím, že predvolebná kampaň bude vede-
ná slušne.
Novým poslancom prajem veľa síl pri plnení 
úloh, tvorivých nápadov na zlepšenie života 
v našej obci a dobre zosúladenú tímovú prá-
cu. Ing. Lenka Bartošová, PhD.

pripravila DB
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Informácie o spôsobe hlasovania

Obecná knižnica
oznamuje, že plánovaná beseda so spi-
sovateľkou MARTINOU MONOŠOVOU 
sa v stredu 21. septembra 2022 neusku-
točnila. Podujatie sa prekladá na iný ter-
mín. Presný dátum sa včas dozviete. 
Ďakujeme za pochopenie.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého po-
bytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej ko-
misii svoju totožnosť predložením občian- 
skeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre 
cudzinca.
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje porado-
vé číslo voliča v zozname voličov pre voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi 
prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasova-
cie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva samospráv-
neho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja. Potom okrs-
ková volebná komisia zakrúžkuje poradové 
číslo voliča v zozname voličov pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázd-
nu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie 
lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do 
obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby starostu obce (pri-
mátora mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvr-
dí volič osobitne v každom zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastu-
piteľstva samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov má byť v prísluš-
nom volebnom obvode zvolených (počet po-
slancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je 
uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu sa-
mosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obál-
ky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov 
obecného (mestského) zastupiteľstva môže 
volič zakrúžkovať najviac toľko poradových 
čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť  
v príslušnom volebnom obvode zvole-
ných (počet poslancov, ktorý sa volí vo voleb-
nom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce 
(primátora mesta) môže volič zakrúžkovať po-
radové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obál-
ky hlasovací lístok pre voľby do obecného 
(mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej 
obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravené hlasova-
cie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na odloženie ne-
použitých alebo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lís-
tok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 
nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hla-
sovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou do priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú 
spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a 
zákona upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Obidve osoby pred vstupom do oso-
bitného priestoru na úpravu hlasovacích líst-

kov člen okrskovej volebnej komisie poučí  
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a priebehu 
volieb a o skutkovej podstate trestného činu 
volebnej korupcie. Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voličom upravovať hlaso-
vacie lístky.
Po opustení osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vloží modrú obál-
ku do modrej schránky na hlasovanie pre voľ-
by do orgánov samosprávnych krajov a bielu 
obálku do bielej schránky na hlasovanie pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky 
na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže 
požiadať, aby obálku do volebnej schránky v 
jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň 
konania volieb okrskovú volebnú komisiu o 
vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky, a to len v územnom obvode voleb-
ného okrsku podľa miesta svojho trvalého po-
bytu.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do zapeča-
tenej schránky na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

Uznesenia z obecného zastupiteľstva (OZ)
Uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva obce Beckov zo dňa 23. a 30. sep-
tembra 2022
• č.355/2022 – OZ vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia obecného zastupi-
teľstva konaného dňa 14. júna 2022 bez pri-
pomienok.
• č.356/2022 – OZ vzalo na vedomie správu 
riaditeľa n.o. Hrad Beckov – projekt Dragon 
s pripomienkami:
- OZ uložilo obecnému úradu a riaditeľovi 
neziskovej organizácie Hrad Beckov dôkladne 
viesť agendu vytýkacích listov a zabezpečiť 
aktualizáciu harmonogramu ukončenia diela. 
- OZ uložilo obecnému úradu zabezpečiť 
distribúciu monitorovacích správ o priebehu 
realizácie stavby členom obecného zastupi-
teľstva a správnej rady.
• č.357/2022 – a) OZ schválilo prenájom prie-

storov – miestnosti na 2.poschodí obecného 
úradu (bývalý sklad CO) pre Neziskovú orga-
nizáciu Hrad Beckov na účely uloženia zbier-
kových predmetov.
b) OZ uložilo obecnému úradu spracovať ná-
jomnú zmluvu s návrhom ceny za prenájom 
s termínom do budúceho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva.
• č.358/2022 – OZ vzalo na vedomie Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2021/2022 bez 
pripomienok.
uz.č.359/2022 – a) OZ vzalo na vedomie Roz-
bor hospodárenia ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Bec-
kov za 1.polrok 2022 bez pripomienok.
b) OZ vzalo na vedomie oznámenie o počte 
žiakov prijatých na vzdelávanie v materskej 
škole a školskom klube detí v roku 2022/2023 
s pripomienkou.

c) OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
vypracovať súbor opatrení na zvýšenie ob-
sadenosti materskej školy k 15. septembru 
s termínom do 31. marca 2023.
• č.360/2022 – a) OZ neschválilo VZN o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti škôl a školských zaria-
dení v obci Beckov. 
b) OZ uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 
predložiť finančný rozbor nákladov jednotli-
vých navyšovaných položiek s termínom do 
3. októbra 2022.
• č.361/2022 – OZ schválilo Sadzobník služieb 
krátkodobého prenájmu hnuteľného majetku 
v správe ZŠ s MŠ J.M. Hurbana bez pripo- 
mienok.
• č.362/2022 – a) OZ vzalo na vedomie Sprá-
vu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce za 1.polrok 2022 s pripomienkou.
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Poďakovanie za úrodu
„Dnes boli naši v kostole 
ďakovať Bohu za úrodu. 
Že to, čo máme na stole, 

hrial slniečkom a dal mu vodu.“
Tieto slová – z rovnomennej básne Milana 
Rúfusa – akoby vychádzali z úst každého, 
kto prišiel 2. októbra 2022 do spoločenstva 
bratov a sestier vo viere na Služby Božie do 
ev.a.v. kostola v Beckove. 

Teraz Ti, Bože, ďakujem 
za úrodu, čo v lese rastie. 
A čo tam dáva Tvoja zem 

pre detskú radosť, detské šťastie. 
Jahody, trnky, maliny, 

oriešky, hríby… Z dávien času 
tam deti chodia za nimi 

a ako ovečky sa pasú. 
Deti a vtáctvo nebeské. 

Veď je to všetko z Tvojho rodu. 
Aj veverička na lieske 

bez slov sa modlí za úrodu. 
A Ty počuješ každú tvár. 
Tebe aj nemý prehovorí. 
A ako dobrý hospodár 

nasýtiš všetky Tvoje tvory.

230. výročie posvätenia chrámu

Pri príležitosti 230. výročie posvätenia ev.a.v. 
Chrámu Božieho v Beckove sa konali sláv-
nostné Služby Božie.
25. septembra 2022 v priestore kostola zneli 
nielen slová Písma Svätého. Jeho výklad prí-
tomným bratom a sestrám vo viere podala 
v kázni námestná zborová farárka Mgr. Mo-
nika Cipciarová. Radostné, veľmi pôsobivé 
a úprimné vystúpenie detí pripravila pani 
učiteľka PaedDr. Radka Prokopenská. Vnieslo 
do sviatočnej atmosféry osvieženie a nádej, 
že budúcnosť zboru je práve v nich, v mla-
dých. Práve túžba našich predkov pred 230 
rokmi – postaviť Chrám Boží nielen pre seba, 
ale pre mnohé ďalšie generácie, sa týmto na-

 Ing. Darina Jarábková

pĺňa. Toho dôkazom bola aj prítomnosť mi-
lej panej, ktorá si vkráčala do kostolíka tak, 
ako to robí v posledných 97 rokoch. S milým, 
spokojným úsmevom a svojou prítomnosťou 
nás potešila táto naša najstaršia členka ev.a.v. 
cirkevného zboru, pani Marianna Šatkovská. 
V porovnaní s vekom Chrámu je ešte mladica, 
i keď 97-ročná, ale s chuťou do života a plná 
optimizmu.

b) OZ uložilo obecnému úradu rešpektovať 
odporúčanie hlavnej kontrolórky v bode 4 – 
uvádzať dôvody vyradenia hmotného majet-
ku s jeho naložením po vyradení.
• č.363/2022 – OZ vzalo na vedomie Sprá-
vu o hospodárení Obce Beckov za 1. polrok 
2022 bez pripomienok.
• č.364/2022 – OZ vzalo na vedomie stanovis-
ko hlavnej kontrolórky obce k zmene rozpoč-
tu obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie 
starostu obce č.4.
• č.365/2022 – OZ vzalo na vedomie zmenu 
rozpočtu obce na rok 2022 – rozpočtové 
opatrenie starostu obce č.4.
• č.366/2022 – OZ vzalo na vedomie stano-
visko hl. kontrolórky obce k zmene rozpočtu 
obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.5.
• č.367/2022 – OZ schválilo zmenu rozpočtu 
obce na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č.5 
bez pripomienok.
• č.368/2022 – OZ schválilo Konsolidovanú 
výročnú správu Obce Beckov za rok 2021 bez 
výhrad.
• č.369/2022 – OZ schválilo prenájom budovy 
zdravotného strediska vo verejnom záujme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
• č.370/2022 – OZ schválilo odpredanie po-
zemku pod bytovým domom súpisné číslo 
199 parcela číslo 198/4 vrátane odkvapové-
ho chodníka podľa skutočného zamerania, 
za cenu podľa znaleckého posudku. Kupujúci 
uhradí všetky náklady spojené s prevodom 
a prechodom nehnuteľnosti.
• č.371/2022 – a) OZ vzalo na vedomie žiadosť 
občianskeho združenia AUTIS o územno-plá-
novaciu informáciu a vyjadrenie k plánovanej 
investícii v Obci Beckov zo dňa 10. marca 
2022. 
b) OZ uložilo obecnému úradu zorganizovať 
pracovné stretnutie so spracovateľom územ-
ného plánu Ing. Perneckým za účelom tech-
nického prerokovania žiadosti s termínom do 
7. októbra 2022. 
• č.372/2022 – OZ vzalo na vedomie infor-
máciu o priebehu a príprave Volieb do OSK 
a OSO.
• č.373/2022 – a) OZ schválilo prenájom prie-
storu pri obecnom úrade pre ZBOX PAKETA. 
b) OZ uložilo OcÚ pripraviť návrh zmlu-
vy a predložiť ju do najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.
• č.374/2022 – OZ schválilo návrh Dodatku č.1 
k VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady 
s pripomienkami z rokovania OZ dňa 22. ap-
ríla 2022.
• č.375/2022 – OZ schválilo žiadosť Ing. Jána 
Macejku o vyčlenenie čiastky 300 € pre obec-
nú knižnicu na nákup kníh s beckovskou te-
matikou pri príležitosti 600. výročia najstaršej 
zachovanej listiny napísanej v národnom ja-
zyku Stiborom mladším.

   Spracovala: A. Benková
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Jubilanti

55 rokov: Marta Kročitá

60 rokov: Janka Sládková, Pavol Pavlovič

65 rokov: Darina Ölvecká, 
Zdenka Krasňanská, Milan Masár

70 rokov: Emília Ondrčková, Ján Klčovský, 
Miloš Ilavský

80 rokov: Mária Dvoranová

97 rokov: Marianna Šatkovská

 
Narodili sa 
Alžbeta a Daniela Jarošové, Samuel Pevný, 
Markus Tinka, Tália Mária Betáková 

 
Rozlúčili sme sa: 
Helena Londáková, Valéria Deglovičová, 
Danka Paulusová

Mená všetkých jubilantov sú zverejnené s ich 
súhlasom ako dotknutých osôb v zmysle záko-
na č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyznanie „mojej rodnej“

Európsky deň jazykov 

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKANadarmo sa nehovorí, že kto sa nevzdialil 

z domova, nikdy neokúsil ani sladkosť ná-
vratov. S pribúdajúcimi rokmi začína člo-
vek inak vnímať aj prostredie, v ktorom vy-
rastal. Všetko sa mu zrazu začne prihovárať 
iným – dôvernejším – hlasom. Príroda, domy 
i ľudia sú ti zrazu akísi blízki. Darmo, patríš 
sem. V mysli sa ti nevdojak vynárajú spo- 
mienky na detstvo, mladosť, prvé lásky i prvé 
sklamania.  
Čarovné kúty prírody, kde si sníval o svojich 
láskach, aj keď ich poznačil čas, nestratili svoju 
zázračnú moc. Ešte vždy sa tu možno prehŕňať  
v spomienkach. Splnené a nesplnené túžby, 
naplnené a nenaplnené sny. To všetko sa 
nedá len tak vymazať. A vlastne by to bola 
veľká škoda.
Aj „odrodilci“, čo sa sem vracajú iba spora-
dicky, považujú dedinu za svoj domov a sú 
hrdí, keď sa dominanta obce – hrad – objaví 
na obzore. Veď nie každá dedinka sa môže 
pochváliť takým jedinečným úkazom, ako je 
skalné bralo, na ktorom svieti úchvatná do-
minanta stredovekej kultúrnej pamiatky, ale 
aj bohatou históriou s významnými osobnos-
ťami.
„Čo ťa prinútilo k tomu, aby si opustila ten 
čarokrásny kút našej vlasti?“, vyzvedali sa 
priatelia, ktorí si nemohli nevšimnúť obrázky 
kraja, ktorý mám v srdci aj na stenách v mo-
jom byte. Keď sme tam, snívame o živote tu a Silvia Lompartová

Európsky deň jazykov (EDJ) si od roku 2001 
každoročne pripomíname 26. septembra. 
Tento rok sa z našich žiakov na hodinách an-
glického jazyka stali tajní agenti. Zareagovali 
na ponuku Európskeho centra pre moderné 
jazyky (ECMJ), ktoré pri príležitosti tohto dňa 
pripravilo pre žiakov z celej Európy rôznoro-
dé aktivity. K ich realizovaniu bolo potrebné 
sa zaregistrovať. Naša Základná škola s ma-
terskou školou J.M. Hurbana v Beckove tak 
spravila a vybrala si aktivitu – plnenie 50 + 1 
jazykových výziev.

Tieto výzvy sú obsiahnuté v príručke, ktorú 
dostal každý aktívny agent či agentka. Ja tam 
50 rôznych úloh týkajúcich sa cudzích jazy-
kov, ktoré musia postupne plniť. Pre našich 
beckovských jazykových „agentov“ inšpi-
ráciou k pátraniu po zvláštnostiach a zaují-

mavostiach najpoužívanejších európskych 
jazykov (je ich viac ako 43), bolo pomyselné 
dievčatko Lara. Žiaci si z prezentácie Larinej 
cesty po Európe rozšírili vedomosti o rôzno-
rodosti jazykov okolitých susedských krajín. 
Jazykovú výzvu, teda plnenie 50 jazykových 
úloh, odštartovali 26. septembra.
Kto sa stane jazykovým agentom Nr. 1 sa do-
zvieme v najbližších dňoch. Akú odmenu do-
stanú ostatní snaživí agenti za svoje pátranie? 
Čoskoro sa to dozvieme. Teraz však vieme, že 
už je pre nich pripravená ponuka pier a ná-
ramkov s pozdravmi v cudzích jazykoch, po-
tom tiež plagátiky s nálepkami základných 
fráz v 43 cudzích jazykoch. Finalisti sa budú 
tešiť z osvedčenia, teda certifikátu, ktorý im 
vystaví na konkrétne meno Národný inštitút 
pre vzdelávanie a mládež. 
V súvislosti s Európskym dňom jazykov žiaci 
na hodinách anglického jazyka priebežne sle-
dovali videá, v ktorých im odborníci zodpo-
vedali nevyslovené otázky o jazykoch, alebo 
tie, ktoré by sa žiaci nikdy neodvážili opýtať 
– napríklad: • Naozaj potrebujem gramatiku, 
aby som sa naučil cudzí jazyk? • Sú v Európe 
aj jazyky, ktoré sú na vymretie, prestávajú sa 
používať? • Prečo je potrebné chrániť a udr-
žiavať národné jazyky a jazyky menšín? • 
Aký je rozdiel medzi jazykom a nárečím? • 
Dokážem plynule ovládať jazyk používaním 
aplikácie alebo iného online nástroja?

Najlepší riešiteľ jazykových výziev – Ján 
Ondrejovič, žiak 9. triedy

Ing. Darina Jarábková

Takže, tento rok bol pre našich žiakov ozaj-
stnou výzvou. Úlohy vo vybranej aktivite ich 
povzbudili, aby opustili svoju komfortnú zónu 
a využili množstvo príležitostí, ktoré sa im 
ponúkli na precvičenie, naučenie a objavenie 
zaujímavostí v krajinách, ktoré používajú de-
siatky rôznych jazykov a sú všade okolo nás, 
v Európe, v ktorej strede je naše Slovensko a 
z neho sa na všetky svetové strany rozlieha 
naša ľubozvučná slovenčina.

naopak. Neviem si ani predstaviť, že by moje 
kosti spočinuli niekde inde, ako tam, kde som 
sa narodila. Všade, kde sa dá žiť, možno žiť 
dobre.
Už keď sa blížim k rodisku a vidím siluetu 
hradu, automaticky prepínam zo spisovnej 
slovenčiny do beckovčiny. To, že sa sem rada 
vraciam, nie je spôsobené len prírodným bo-
hatstvom a peknými spomienkami, ale aj tým, 
že tu môžem rozvíjať aj duchovné hodnoty, 
ktoré po celý život vyznávam. Dnes bez ob-
medzení, v úplnej slobode myslenia a s ľuď-
mi, ktorí ma chápu a tiež sa vzájomne chcú 
obohacovať.
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Najstaršia slovenská listina má 600 rokov • napísal ju Beckovčan

60 rokov od otvorenia zdravotného strediska v budove obecného domu

Mgr. Dana Badžgoňová

Najstaršia zachovaná listina napísaná v ná-
rodnom jazyku, v slovakizovanej češtine, 
je uložená v Štátnom archíve v Nitre. Je to 
dlžobný úpis na 600 zlatých a bola napísaná 
v Skalici 13. decembra 1422. Autorom je Bec-
kovčan, syn vojvodu Stibora, Stibor mladší, 
ako sa píše v listine: „Stibor z Stiborzicz, 
odjinud z Beczkowa, hrabie hrabstwie Niter- 
skeho“. 
Stibor nedosiahol postavenie a význam svoj-
ho otca, vojvodu Stibora, pána Beckova a ce-
lej rieky Váh, bol však vzdelaným človekom, 

ovládal niekoľko jazykov, latinčinu, češti-
nu respektíve slovenčinu, istotne poľštinu, 
nemčinu a s veľkou pravdepodobnosťou ma-
ďarčinu. Slovenčina v písomnej forme v tom 
období ešte neexistovala, zaznamenávala sa 
prevzatým českým grafickým a pravopisným 
systémom. Preto vydával Stibor ml. svoje lis-
tiny v českom jazyku. 
Poznámka: Slovenčina musela počkať na iné-
ho Beckovčana Jozefa Miloslava Hurbana, 
ktorý ju spolu s Michalom Miloslavom Ho-
džom a Ľudovítom Štúrom uzákonili na jeho 
fare v Hlbokom v roku 1843 na báze stredo-
slovenského nárečia.
O Stiborovi juniorovi vedia historici oveľa 
menej ako o jeho slávnom otcovi. Tak trocha 
zostal v tieni otcovej slávy. O prvých rokoch 
jeho života nie sú vraj žiadne záznamy. Prvá 
a cenná zmienka pochádza z roku 1400, kedy 
vykonal bakalársku skúšku na artistickej, dnes 
by sme povedali filozofickej fakulte pražskej 
Karlovej univerzity a do matriky graduova-
ných ho zapísali pod menom „Stiborius de 
Bettsko“.
Stibor mladší vydal v slovakizovanej češtine 
istotne viacero listín, ale zachovali sa, žiaľ, 
len dve. Tá druhá je obsahovo zaujímavejšia. 
Bola vydaná tiež v Skalici 14.4.1432. Tón lis-
tiny je rozhorčený a Stibor ml. v nej hanlivo 

tituluje svojho nepriateľa: „ten zrádce, faleš-
ný, bezectný, nešlechetný biedník, zrádny 
a samorostlý z kurvy syn služebníkum našim 
psal, chtiece našej cti utrhnúti...“ Nie je to 
ukážka vysokého dvorského štýlu ani jem-
nej diplomacie, no aj tak svedčí o vzdelaní 
Stibora mladšieho. Historici predpokladajú, 
že uvedený list napísal vlastnoručne, a to je 
obrovská zmena. Gramotnosť nebola v tých 
časoch samozrejmosťou – veľa šľachticov sa 
podpisovalo len krížikom.
Spomeňte si dňa 13. decembra na to, že na 
našom hrade žili vzdelaní ľudia už pred 600 
rokmi. Skúste si prečítať o Stiborovcoch viac. 
Možno potom minimálne nebudeme nazývať 
Stibora Ctiborom, možno si nebudeme mýliť 
erby otca a syna a dozvieme sa, že povesti 
o krutom pánovi, ktorý žil na hrade Beckov 
sú nepravdivé a hlúpe. Máme v rukách je-
dinečné zdroje informácií o našich slávnych 
Beckovčanoch, ktoré nájdete v obecnej kniž-
nici. Alebo si pozrite video „Stiborov hrob“, 
ktoré nájdete na YouTube.
Čestnými občanmi obce Beckov sú manže-
lia Dvořákovci, ktorí napísali jedinečné knihy 
o Stiborovcoch: Rytier a jeho kráľ – Stibor 
zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský a Sto-
py dávnej minulosti 6 – Čas cudzích kráľov, 
z ktorých som čerpal uvedené informácie.

Ján Macejka

Podľa záznamov v obecnej kronike ako aj zo 
spomienok pamätníkov vieme, že pôvodná 
ordinácia MUDr. Tolnaia bola v budove bý-
valej krčmy u Hargašky (dnes Sevotech, č.72). 
Po jeho odchode v roku 1962 obec chcela 
zriadiť zdravotné stredisko, v ktorom by ordi-
noval aj zubár a zároveň boli priestory pre byt 
lekára, a tak pristúpila k výmene sídla MNV 
(Miestny národný výbor) a ordinácie lekára: 
„Z obce odchádza praktický lekár MUDr. Ľu-
devít Tolnai; mení sa obsadenie budovy MNV 
a zdravotného strediska – v budove MNV sa 
zriadila ordinácia a byt pre lekára a do budo-
vy lekára sa presťahoval MNV.“ 
Obecný dom dala obec postaviť v roku 1929. 
O stavbe obecného domu rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo 27.6.1925. Stavbu zrealizo-

vali formou verejnej súťaže a podľa plánu 
mala obsahovať „dve kancelárie, jednu pre 
schôdze obecnej rady, druhú pre archív, ďalej 
tu mal byť byt notára, ktorý sa mal skladať 
z troch izieb, kuchyne, komory, kúpeľne, prá-
čovne a tiež drevárne, kurína, maštale a dvora 
so studňou a záhradou“. 
Kúpnopredajnú zmluvu schválili 16.5.1929, 
podľa ktorej zakúpili pozemok Dr. Františka 
Süsza a Ernesta Süsza o výmere 600 siah2 za 
kúpnu cenu 25 Kčs za každú siahu. Na stav-
bu vyhlásili verejnú súťaž. Víťazom súťaže sa 
stal Ing. Gustáv Dohnányi z Trenčína. Stavbu 
obec financovala formou pôžičky vo výške 
200 000 Kčs s 4,5% úrokom na tridsať rokov. 
S výstavbou začali 29.7.1929 a stavbu odo-
vzdali 20. decembra 1929. Kolaudácia bola 
úspešná, povolenie na bývanie bolo vyda-

né okresným úradom v Novom Meste nad 
Váhom 8. februára 1930. Celkový rozpočet 
obec dodržala, všetky položky dosiahli sumu 
192.712,89 Kčs. Zdroj: Bc. Marek Valach, Dejiny 
obce Beckov v medzivojnovom období 1918–
1938. Diplomová práca. Nitra 2015, s.50–51.
Do novej budovy zdravotného strediska sa 
v roku 1962 nasťahoval ako prvý praktický 
lekár MUDr. Miroslav Príkazský, ktorý v obci 
pôsobil do roku 1966. Ako zdravotná sestra 
u neho pracovala Ľudmila Ondrejovičová, 
ktorá v Beckove začínala 1. februára 1960 
ešte u Dr. Tolnaia v bývalom zdravotnom 
stredisku – v hostinci.

Foto: Jozefína Zverbíková pred ambulanciou Dr. 
Tolnaia (ordináciu upratovala). Zdroj: R-BN • 
Bývalý obecný dom – dnešné zdravotné stredis-
ko, okolo 1980. Zdroj: R-BN
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Kde sa na prvý pohľad nič nové nenaučíš – len sa tak celkom obyčaj-
ne stretneš s kamarátmi, „pokecáš“, ste spolu, môžeš byť sám sebou 
a predsa je to super – to je  stretnutie s bývalými spolužiakmi. Veď už 
len učiť sa vytvárať vzťahy je mimoriadna zručnosť, ktorá má vplyv na 
kvalitu celého života. Aj my sme sa konečne po 5 rokoch stretli, je to už 
po 6. raz. Bola som zvedavá, ako sme „omladli“. Veľmi ma potešilo, akí 
sme aktívni aj v našich 70 rokoch. Vilko Maslo je absolútne vyťažený 
vo svojich záujmoch – príroda je jeho srdcovka. Jeho nasledovateľkou 
je Elenka Mojžišíková, ktorá okrem bicykla a turistiky zachraňuje stro-
my pred bobrami. Výtvarník Janko Hubinský sa 7 kôl udržal v súťaži 
DUEL a tiež má veľa koníčkov – hlavne šport. Igor Vojta vydal 3 kni-
hy, Samo Jelínek je náš fotokronikár, štyria sú ešte stále zamestnaní. 
Venujeme sa záhradkám, chalupárčime, venujeme sa ručným prácam, 
stretávame sa v kluboch, a takto by som mohla pokračovať. Zaujímavé 
je tiež, ako sa naša RODINA rozrástla. Z 21 účastníkov stretnutia po 
spočítaní detí, vnukov a pravnukov nás je o 118 viac. Čo poviete, nie 
je to úžasné? Preto sa už teraz teším na budúce stretko, čo zaujímavé 
sa zasa dozviem.  Všetkým veľké ďakujem, ste moja mladosť, moja 
inšpirácia, cítim sa s vami vynikajúco.

STRETKO po rokoch

Gazdovské trhy

Deň jazykov

Veľa zdravia a nápadov želá Eva Budiková

Zdá sa, že naši dôchodcovia nič nerobia... 
Všetci sú však v rámci svojich možností veľmi 
aktívni. Aké buchty chutia naj..., atď. Nielen 
v kuchyni. Sú medzi nami i takí, ktorí sa vrátili 
k svojim zručnostiam a čas si krátia kreatívne. 
Teší ma, že ich stretávam i na prechádzkach 
po dedine. Len tak ďalej... veľa zdravia.

EB

Zlaté ruky našich 
babičiek a dedkov

„Na centrálnom trhovisku, na hrášok, na ka-
leráb...“
Aj pieseň Mariána Kochanského zo skupi-
ny Lojzo mi pripomenula dianie v Beckove 
v sobotu, 24. septembra 2022 v okolí mies- 
tneho parku. Opäť bolo počuť vravu, čulý 
ruch, prejavy radosti, dobrej nálady a detský 
smiech. 
Áno, park a jeho blízke okolie znova ožili 
a dostali nádych jesennej atmosféry, výzdo-
by, úrody, jesenných plodov, výtvorov, či vý-
robkov šikovných ľudských rúk. Tie krásne, 
všakovaké, prírodou vytvorené plody našej 
matky Zeme spestrili tohtoročný druhý roč-
ník Gazdovských trhov. O to, aby všetky plo-
dy boli pekne, vhodne a esteticky vsadené 
do pripraveného príjemného prostredia, sa 
postarala Anička Reháková s členmi kultúrnej 
komisie. Pestovatelia sa určite potešili – mohli 
prezentovať svoje dopestované, aj netradič-
né tekvice rôznych tvarov a plody zaujíma-
vých vôní i chutí. To zvláštne čaro umocnili 
zástupcovia veriacich – pani farárka Monika 
Cipciarová a brat Jozef z rádu františkánov, 
ktorí v spoločnej modlitbe poďakovali so 
všetkými prítomnými za plody tohtoročnej 
úrody. Niektorí mali nutkanie poďakovať aj 
za niečo iné. Za možnosť byť tu, v prítom-
nosti, byť súčasťou komunity fajn ľudí, mať 
chuť a možnosť tvoriť, realizovať sa, pomá-
hať v prípade potreby a mať radosť. Z toho, 
že môžeme uplatňovať svoje danosti, talent 
na niečo, čo poteší a urobí radosť aj iným.

Ako v spomínanú sobotu Gazdovských trhov. 
A trebárs si aj spoločne zaspievať či zatan-
covať pri pohodovej hudbe Beckovských 
ksichtov, ktoré – ako vždy – nesklamali. Hrali 
na dobrú náladu všetkým, ktorí si aspoň po-
pevkovali a presvedčili nás opäť svojím pro-
fesionálnym prístupom sebe vlastným. Kto 
mal záujem, mohol si kúpiť eko produkty 
pre zdravie organizmu a celého tela, džúsy 
plné vitamínov, výborné slané i sladké kolá-
čiky, super syr, či tradične výborný a chutný 
poľovnícky guláš. Žiadna mladá gazdinka si 
nemohla nevšimnúť dosky na krájanie chut-
nej klobásy, syra, či na výrobu domácich 
rezancov. A v neposlednom rade nemôže-
me opomenúť chutný jesenný burčiak. No 
a ten, komu tento, vraj „zdravý“ mok na vý-
menu krvi nechutil, mohol svoje chuťové 

poháriky potešiť v stánku Milanka Nožinu. 
V ponuke boli aj spomienkové kvetové de-
korácie k Sviatku všetkých svätých. Na svoje 
si prišli aj deti, ale najviac im učarovali maľo-
vané obrázky na tvár od Zuzky Kapkovej.                                                                                                  
Každopádne to bolo jedno z pekných a mi-
lých stretnutí. Verím, že ich bude oveľa viac, 
na ktoré budeme spomínať a zostaneme 
verní spoločenskému dianiu v obci. Ďakuje-
me všetkým aktívne zúčastneným: Beckovské 
Ksichty, PZ Hurban Beckov v zastúpení Marek 
Čaňo a tím, Farma Beckov, p. Cipciar s rodi-
nou, rodina Jaroslava Straku, Petra Martiša, 
Ľuboša Martiša, rodina Majtánová, Janka 
Juríková, Zuzka Kapková, členovia obecnej 
prevádzky a kultúrnej komisie a všetci zainte-
resovaní pomocníci. Anna Kabelíková

Tradične, ako každý rok, aj tento sme si pri-
pomenuli na našej škole Európsky deň jazy-
kov. Posledný septembrový týždeň si žiaci 
druhého stupňa na hodinách nemeckého 
jazyka pripravili súťaže a aktivity o rôznych 
krajinách. Žiaci siedmeho až deviateho roč-
níka si pripravili svoju tému a program v iný 
deň, podľa rozvrhu. Prezentovali ich žiakom 
iných tried a súťažili medzi sebou. Zoraďovali 
písmená abecedy, priraďovali správne slová 
k obrázkom a podobne. Vyrobili si tematic-
ké nástenky, priniesli rôzne jedlá i maškrty 
typické pre nemecky i inak hovoriace krajiny. 
Formou hry sa dozvedeli a naučili opäť niečo 
nové a zaujímavé. KK
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Guláš na 
gazdovských trhoch 

Charitatívna zbierka – 
Biela pastelka

Chutným obohatením už druhých – a ešte 
úspešnejších – gazdovských trhov bol poľov-
nícky guláš. V sobotu 24. septembra 2022 ho 
navarili Marek Čaňo, Lukáš Pavlovič a Zdenko 
Čaňo (na fotke). 

Krásy jeseneJeseň v našej záhrade

Nádherný čas na prechádzky, relax, pohodu je 
jeseň. Zo stromov počuť padanie farebného 
lístia, konáriky kríkov spájajú pavučinkové nite 
babieho leta, nastáva čas na dlhé, tak trochu 
i meditatívne prechádzky prírodou sprevádza-
né úsmevmi slniečka. Pozvánku nám posiela 
jesenný vzduch, obťažkaný vôňou dozretých 
plodov, húb i voňavého sena. Dokážeme odo-
lať? Iste nie. Sústredene obdivujeme pod stro-
mami, papradím a šuštiacimi listami farebné 
dary jesene. Môžeme si ešte nazbierať zopár 
hríbov, jesennú kyticu, šípky. Oddýchnuť si pri 
ohníku a zahodiť do neho všetky svoje staros-
ti a bôle. Jeseň je skvelé obdobie na púšťanie 
šarkanov, cyklistické túry. Človek sa potom 
vracia domov naplnený dobrým pocitom svie-
žosti. Pobyt na čerstvom vzduchu prospeje 
telu aj duši.
Počas dlhých jesenných dní máme viac času 
sa začítať do napínavej či romantickej knihy, 
zahrať si spoločenské hry alebo sa len tak po-
rozprávať. Zaspomínať. Môžeme zájsť na jar-
moky, hody, vinobrania, typické pre toto ročné 
obdobie. Nezabudnime na jesennú párty, na 
ktorej nesmú chýbať jedlé gaštany, sviečky, 
vyrezaná tekvica, veniec zo suchého lístia. Oz-
doby našich príbytkov.
Príroda nám ešte predtým, ako sa uloží 
k spánku, daruje všetky farby a chute zo svojej 
palety, dopraje nám nové nastavenie organi-
zmu. Pohladí nás babím letom. Lístie doslova 
žiari v tisíckach farebných odtieňov žltej, oran-
žovej, zlatej, červenej a hnedej. Žltá ako slnko 
je radosť, šťastie, optimizmus a dobrá nálada. 
Oranžová ako oheň, živá, nespútaná a bláznivá 
ako plamene, ktoré blikajú k výšinám. Červená 
– vášeň, nespútanosť, nekonečná sloboda. Je 
divá. Dáva pocit, že človek má všetko, len sa 
treba rozbehnúť. Hnedá toto radostné šialen-
stvo utlmuje, zjemňuje a vyrovnáva. Nad tým 
všetkým je krásne nebo. Veľmi nízko, tesne 
nad hlavou. Možno stačí natiahnuť ruku a dot- 
knúť sa zlatých lúčov zubatého slniečka.
A tým, ktorí hovoria: „Opäť prichádza odpor-
ná jeseň, zima a nuda“, treba poradiť. Prišla 
jeseň, hurá! Nádhera. Jeseň je balzamom na 
dušu. Učím sa stále a hľadám krásy jesene. 
A preto nenadávajme na jeseň, ale urobme si 
domácu pohodu, zababušme sa do teplej deky 
a venujme sa svojim záľubám, na ktoré nemá-
me počas ostatných ročných období čas. ZT

Zlaté a strieborné 
medaile pre poľovní-
kov z Beckova
Dňa 8. júla 2022 v Novom Meste nad Váhom 
prevzal zlatú medailu za zásluhy o rozvoj 
poľovníctva na Slovensku Pavol Hladký, 
dlhoročný poľovnícky hospodár PZ Hurban 
Beckov. Vyznamenanie mu udelil prezident 
Slovenského poľovníckeho zväzu Tibor Le-
hocký.
Strieborné medaile za rozvoj poľovníctva na 
Slovenku prevzali Ing. Marek Jambor a Ma-
rek Čaňo, bronzovú medailu prevzal Michal 
Čaňo, všetci členovia PZ Hurban Beckov. Gra-
tulujeme! PH

Táto téma rezonovala v II. oddelení ŠKD po-
čas celého 4. školského týždňa. Najskôr sa 
žiaci dozvedeli, že nie všetko ovocie a zeleni-
na, ktoré vidia v regáloch obchodov, sa bežne 
dopestuje v našich záhradách. Porozprávali 
sme sa o tom, ktoré druhy ovocia dopestu- 
jeme u nás a ktoré sú cudzokrajné. Potom 
mali za úlohu „vykonať exkurziu“ v záhrade či 
už doma alebo u starých rodičov a priniesť 
aspoň jeden plod ovocia alebo zeleniny. Na-
učili sme sa rozpoznávať a pomenovať nielen 
plody, ale napríklad i vňate. Rozprávali sme 
sa, ako tieto plody konzumujeme, spraco-
vávame a ako ich môžeme upraviť na zimné 
uskladnenie. Prostredníctvom interaktívnej 
tabule sme otestovali svoje vedomosti vo ve-
domostnom kvíze a svoje poznatky zúročili aj 
v tímovej súťaži.
Keďže ovocie a zelenina sú darmi zeme, 
rozhodli sme sa v rámci esteticko-výchovnej 
činnosti zhotoviť z prineseného materiálu 
veniec vďaky. Do klubu sme pozvali profe-
sionálnu kvetinárku pani Lenku Mihálikovú, 
ktorá nám porozprávala o tom, ako sa také-

to aranžmány tvoria a aké zásady treba do-
držiavať. Pod jej odborným dohľadom žiaci 
najskôr vybrali a potom aj upevnili plody do 
nášho aranžmánu. Veniec vyrobený z darov 
našej krásnej slovenskej zeme sme podaro-
vali obci Beckov na dekoráciu k podujatiu 
Gazdovské trhy 2022.
Touto cestou ďakujeme pani kvetinárke Len-
ke Mihálikovej a vám, milí rodičia, za ochotu a 
spoluprácu pri výbere a darovaní plodov pre 
naše aktivity v školskom klube, v ktorých roz-
širujeme poznatky a prehlbujeme estetické 
cítenie vašich detí.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá i vďaka 
pomoci zdravých ľudí zlepšuje životy nevidia- 
cim a slabozrakým, ktorí sa ocitli v neľahkej 
životnej situácii. Napriek tomu, že nie všetci 
obyvatelia sa so zbierkami na pomoc iným 
stotožňujú, naša škola sa i tento rok do zbier- 
ky zapojila a podporila dobrú vec. V piatok 
23. septembra vybraní žiaci deviateho ročníka 
oslovili žiakov i zamestnancov školy, mladším 
spolužiakom vysvetlili, ako zbierky prebiehajú 
na celom Slovensku a ako budú peniaze po-
užité. Všetci, ktorí prispeli akoukoľvek sumou, 
boli odmenení letákom a pastelkou. Do zbier- 
ky prispeli i niektorí obyvatelia obce, pán sta-
rosta i zamestnanci obecného úradu.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým.

Mgr. Jana Ježovicová

Katarína Kučerová a žiaci 9. ročníka
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Hrad Beckov: výber z programu

Vážené dámy, páni, milí naši seniori, ctení hostia 

stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri 
uctievame starších spoluobčanov. Dnes sa tu 
stretávame po dvojročnej pauze, spôsobenej 
protipandemickými opatreniami. Náš kultúrny 
dom tento rok už nezostal prázdny. Konečne 
máme priestor na družné debaty a rozhovory. 
Ale ani počas týchto dvoch rokov sme na Vás 
nezabudli. Snažili sme sa Vás obdarovať drob-
nými darmi a aspoň pri bránke či dverách pre-
hodiť s Vami zopár slov. 
Johann Wolfgang Goethe napísal: „Zostarnúť 
nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým“. 
Vám, naši drahí dôchodcovia, sa to darí.
Na prejav úcty k Vám, starším, nestačí len 1. 
október – Svetový deň seniorov a následne celý 
október – ako Mesiac úcty k starším, kedy si 
pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o 
náš dnešok. Úctu treba prejavovať počas celé-
ho roka. Nájsť si čas, vľúdne slovo, úsmev nie- 
len počas októbra. Nezabúdajme, že každému 
z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne 
ich prideľuje čas zo svojho náručia nám všet-
kým. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. 
Tak, ako sa pominú letné dni a znenazdania prí-
de jeseň a my len hľadíme, čo sa to v prírode 
deje. Nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa ocitá v 
jeseni života a v spomienkach sa obzerá do mi-
nulosti. A spomienky sú pestré ako tá príroda 
na jeseň. Hýri najkrajšími farbami – zlatožltá, 

červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a na-
hrádza ju obyčajná šedá. 
Tak aj v spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité 
roky, ale aj vážne až smutné obdobia. Tak to už 
v živote chodí. Ak Vám to dovoľuje zdravotný 
stav, prežívate aj naďalej aktívne a produktívne 
obdobie života, nehľadiac na svoj vek.
Ale my sme sa tu zišli preto, aby sme si aj za-
spomínali, aby ste sa trocha rozveselili, zabavili, 
lebo humor je korením života. 

Daniel Hladký, starosta

Za tvoje starosti, 
za tvoje vrásky...
Prijali sme pozvanie pána starostu na pria-
teľské posedenie nás, „skôr narodených“. 
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, 
ktorí sa pričinili o to, aby sme sa skutočne cí-
tili príjemne. Zvlášť ďakujem pani učiteľkám 
a detičkám z materskej škôlky. Myslím, že 
som nebola jediná, ktorej tá slzička vypadla. 
Ich maľované papierové srdiečka darované 
z lásky boli bodkou za programom. Ďakuje-
me za príjemne strávené popoludnie.

Eva Budiková

• Stridžie dni - 22. október 2022 
Posledná nočná prehliadka tejto sezóny bude 
plná čarodejníc! Nočná prehliadka hradu plná 
urieknutí a bosoráckych klebiet. Od 18:00 do 
22:00 hrad otvorí svoje brány nielen bosor-
kám a bosorákom, ale aj každému, kto sa 
chce trochu báť, prípadne prekliať za rozum-
nú cenu kravu svojho suseda. Nové členky 
sabatu sú vítané.
Podobne ako počas Noci tajomných svetiel, 
Hrad a hradný bufet budú voľne celý večer 
prístupné, v areáli hradu budú viaceré sta-
noviská s bosorkami či mátohami, čo zatrasú 
vašimi kosťami a v konkrétne časy budú pri-
pravené divadelné vystúpenia. A k tomu všet-
kému velice bosorácky a patrične vyzdobený 
hrad.

• Hradná zabíjačka - 5. november 2022 
Prvú novembrovú sobotu oslávime vskutku 
tradične – pravou zabíjačkou. Od 9 hod. do 
16 hod. budú pre Vás pripravené zabíjačko-
vé špeciality na zjedenie aj so sebou, bohatý 
zabíjačkový tanier, horúce oškvarky a mnoho 
iných dobrôt. Okrem dobrého jedla a aktivít 
pre deti sa môžete tešiť aj na FS Trúfalci a 
ich školu tanca, ako aj Vir Fortis s humornými 
scénkami zo stredovekej poľovačky.
Hrad bude otvorený aj počas novembrových 
víkendov od 9:00 do 16:00 – príďte si sprí-
jemniť končiacu jeseň prechádzkou po hra-
de. Pripravené pre vás budú aktivity spojené 
s históriou hradu, dobové hry, šermiarska 
aréna, či čosi chutné na zahriatie. 

Preto sme tento rok pre Vás vybrali a oslovili 
Ľudovú kapelu BOROVIENKA, ktorá zahrá do 
veselej nálady. Najskôr sa Vám ale predstavia 
naši najmenší, či najmladší účinkujúci. Vaše 
vnúčatá. Všetkým Vám želám veľa zdravia, po-
hody a mnoho dobrých námetov a úspechov 
pri ich realizácii, aby sme sa tešili zo spoločne 
strávených chvíľ.

Na stretnutie prišlo 75 seniorov nad 65 
rokov z asi 260 obyvateľov obce v tejto 
vekovej kategórii. Foto: Jaroslav Straka


