VIANOČNÁ PERSPEKTÍVA
NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY BECKOV (5)
Už je to viac ako rok, čo sa občania Beckova v minuloročnom novembrovom čísle
Beckovských novín po prvý krát dočítali o zámeroch a príprave projektov rekonštrukcie národnej
kultúrnej pamiatky Beckov. Odvtedy si už zvykli na pravidelné informácie o postupe prác na
niekoľkých projektoch, výsledkom realizácie ktorých má byť zachovanie a rekonštrukcia národnej
kultúrnej pamiatky, ako aj revitalizácia historického centra Beckova. Vianoce 2009 a nový rok 2010
už „klopú na dvere“. Je čas chystania darčekov, bilancovania „starého“ roka a prípravy
novoročných predsavzatí. O „svoje“ vianočné darčeky a novoročné vinše sa v tomto vianočnom
vydaní Beckovských novín s občanmi Beckova rozhodli podeliť predstavitelia Záujmového
združenia Beckovský hrad JUDr. Baláž, predseda správnej rady a starosta obce Beckov pán
Pavlovič, podpredseda správnej rady.
JUDr. Baláž, predseda správnej rady
Blížia sa Vianoce a s nimi i koniec roka 2009. Spoločne si všetci želáme, aby to bol čas
radosti, štedrosti, lásky a porozumenia. Pre nás je to i čas, kedy sa už zvykneme pozrieť späť, čo
sme v tomto roku „preskákali“, čo nám priniesol, ale najmä, čím sme každý prispeli k jeho
dôstojnému zavŕšeniu. Za dnes už pomerne široký okruh ľudí, zapojených do prác na projektoch,
zabezpečenia finančných zdrojov a technickej realizácie projektov môžem povedať, že rok 2009 bol
rokom extrémneho úsilia, pracovného vypätia, neustálych zmien, veľkých očakávaní, ale i neistoty.
Prakticky už dvojročné snaženie a prípravné práce vyvrcholili v júni tohto roku do úspešného
podania žiadosti o spolufinancovanie z fondov EÚ prvého z projektov – projektu „Regenerácia
centrálnej časti obce Beckov“ . Mnohomesačné úsilie tímov ľudí z obce, zo zoskupenia NOREA i
ďalších zaangažovaných odborníkov bolo v septembri tohto roku
odmenené vo forme
rozhodnutia MVRR SR o schválení požadovaného nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu „Regenerácia centrálnej časti obce Beckov“, vrátane príslušnej infraštruktúry. Je to
najvýznamnejší medzník našej doterajšej činnosti v tejto oblasti a úspech spolupráce s vedením
obce Beckov. Toto je pre nás a všetkých, čo k tomu nejakým spôsobom prispeli najkrajší
tohtoročný vianočný darček, ale i darček obci Beckov, všetkým jej občanom. Osobitne by som
chcel poďakovať za vynaložené úsilie starostovi obce pánovi Pavlovičovi, pani Jurčackovej a
kolegom Mgr. Gašičovej, JUDr. Pospechovi a Ing. Pamětickému. Napriek tomuto pozitívnemu
výsledku obdobie posledného štvrťroka nebolo pre nás obdobím oddychu. Zavŕšili sme práce a
koncom októbra sme úspešne podali žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku aj na
realizáciu druhého projektu „Muzeálne nádvorie národnej kultúrnej pamiatky“. Rozhodnutie o tejto
žiadosti by malo byť známe začiatkom budúceho roka. V súvislosti s tým je jasné, že jedným z
mojich prvých novoročných želaní je, aby sa i táto druhá žiadosť dočkala pozitívneho rozhodnutia,
a aby sa podarilo získať zdroje na realizáciu projektu „Muzeálne nádvorie národnej kultúrnej
pamiatky“ a ďalších projektov na zveľadenie obce Beckov.
Na záver by som chcel v mene svojom i v mene všetkých členov tímu NOREA zaželať
všetkým občanom Beckova pokojné, radostné a štedré Vianoce pod ich krásnym hradom a do
nového roku 2010 popriať zdravie, šťastie a spoločne dobré správy o nových možnostiach
zveľadenia ich obce a jej bohatého kultúrneho dedičstva.
Starosta p. Karol Pavlovič, podpredseda správnej rady
Zažil som už veľa Vianoc v Beckove. Každý rok priniesol niečo nové. Rok 2009 je však
skutočne výnimočný. Po rozhodnutiach v roku 2008 motivovaných snahou o zachovanie
a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva našej obce sa začala rozvíjať spolupráca obce
Beckov s tímom NOREA, s cieľom využiť historickú možnosť získania finančných zdrojov zo
zahraničných fondov na realizáciu projektov rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Rok 2009
bol vyvrcholením, dnes už môžem povedať, že i úspešným, prvej etapy intenzívnej spolupráce
Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva s tímom NOREA, ktorej výsledkom je rozhodnutie
MVRR SR o schválení finančného príspevku na realizáciu projektu „Regenerácia centrálnej časti
obce Beckov“. Tento pozitívny výsledok je satisfakciou/zadosťučinením za môj vstup, ako aj vstup

spolupracovníkov obecného úradu na “neznámu pôdu”, zapojenie do mimoriadne náročných prác a
neodskúšaných činností s rizikom nezaručeného výsledku. V roku 2009 skutočne významný podiel
práce obecného úradu súvisel so zabezpečovaním finančných zdrojov na realizáciu projektov
revitalizácie historického centra Beckova a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Schválenie
príspevku je pre nás všetkých najvýznamnejším darčekom k tohtoročným Vianociam. Čaká nás
však ešte veľa práce, aby sme tento darček využili čo najlepšie v prospech našej obce. Ako
spomenul už JUDr. Baláž práce pokračujú ďalej a v týchto dňoch čakáme na rozhodnutie o našej
druhej podanej žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Muzeálne nádvorie národnej
kultúrnej pamiatky”, ktoré by sme sa mali dozvedieť krátko po Novom roku. Čakanie na výsledok
prirodzene nie celkom prispieva k pokoju a bezstarostnosti našich vianočných dní, ale šanca získať
prostriedky pre našu obec stojí za to. Moje novoročné želanie a predsavzatia preto tiež nie je ťažké
uhádnuť – schválenie žiadostí na spolufinancovanie ďalších projektov a zabezpečenie ich úspešnej
realizácie.
K želaniu príjemného a pokojného prežitia štedrých Vianoc chcem pripojiť poďakovanie
všetkým, ktorí svojou prácou a úsilím prispeli k dosiahnutému úspechu pri obnove nášho
kultúrneho dedičstva a pokračujú v úsilí ďalej, v záujme uskutočnenia ďalších projektov v prospech
budúcej prosperity našej obce. Do nového roku 2010 želám všetkým, čo sa o toto dielo pričinili
pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v práci.
Ing. Jozef Pamětický pre BN 5/2009

