Bratislava, 13. jún 2019

Spoločenský život v obci Motyčky sa rozvinul naplno

Obec Motyčky, ležiaca neďaleko Banskej Bystrice, patrí počtom obyvateľov k menším slovenským
dedinám. Obec vznikla pred vyše 270 rokmi, má zaujímavú históriu spojenú s výrobou dreveného
uhlia a nachádza sa v krásnom prostredí Starohorských vrchov. Aj preto sem pravidelne prichádza
veľa návštevníkov z blízkeho i širšieho okolia. O to paradoxnejšie vyznieva fakt, že obec dlhé roky
nemala vo svojom centre vybudované multifunkčné verejné priestranstvo. Pomocnú ruku preto
podala Prvá stavebná sporiteľňa.
Obec Motyčky vznikla v roku 1743 spojením pôvodne samostatných drevorubačských a uhliarskych
osád Bukovec, Dúvodnô, Jergaly, Motyčky, Môce a Štubne. Vyrábalo sa tu drevené uhlie pre huty v
Starých Horách a v Liptovskej Revúcej. V súčasnosti má obec Motyčky 116 obyvateľov s trvalým
pobytom. Okrem toho tu však trávi svoj voľný čas viac ako 300 sezónnych chatárov a obec radi
navštevujú aj turisti.
„Naša obec nie je veľká počtom obyvateľov, ale o
spoločenský život majú tunajší občania záujem,“
hovorí starosta obce Maroš Lacko. „Preto nám dlhé
roky chýbal priestor, kde by sa mohli obyvatelia
stretávať na spoločných obecných či kultúrnych
akciách.“ Vedenie obce na tento účel vytipovalo
vhodný priestor – bezprostredné okolie Obecného
úradu a katolíckeho kostola Redemtoristov, čo je
absolútne centrum obce. Priestor, ktorý je vo
vlastníctve obce, zostával roky nevyužitý, pretože
jeho nespevnená plocha nebola vhodná na
organizovanie verejných podujatí. Obec pripravila
projekt renovácie, v rozpočte však nenašla
dostatok prostriedkov na jeho realizáciu. „Preto sme sa obrátili so žiadosťou na Prvú stavebnú
sporiteľňu v rámci jej grantového programu,“ hovorí starosta Maroš Lacko. „Naša žiadosť bola úspešná
a PSS nám pomohla doriešiť financovanie projektu, čo obci veľmi prospelo.“
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V rámci projektu v obci Motyčky spevnili a vydláždili nádvorie Obecného úradu a vybudovali aj detské
ihrisko. Nová verejná zóna sa bude využívať ako miesto oddychu pre obyvateľov a chatárov. V
ostatných rokoch narástol v obci počet detí, preto bude nový priestor slúžiť aj na relax či zábavu pre
mamičky a ich ratolesti. Využívať ho budú môcť aj návštevníci obce, ktorí sem často prichádzajú z
okolitých cyklotrás či turistických chodníkov. Zrekonštruované nádvorie poskytne priestor aj pre malé
obecné trhovisko a konať sa tu budú viaceré kultúrno-spoločenské podujatia.
„Som presvedčený, že tento projekt pozitívne ovplyvní rozvoj cestového ruchu v obci Motyčky,
obklopenej krásnou prírodou Nízkych Tatier a Veľkej Fatry,“ hovorí Imrich Béreš, predseda
predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne. „Som veľmi rád, že k tomu mohol prispieť aj náš grantový
program.“
Grantový program PSS
Prvá stavebná sporiteľňa pomáha obyvateľom Slovenska už štvrtý rok. V rámci svojho grantového programu umožňuje
mestám, obciam, vlastníkom bytov a rodinných domov upraviť, zveľadiť či vhodne funkčne naplniť „územia nepatriace
nikomu,“ ako sú verejné priestranstvá v obytných zónach a vnútrobloky bytových domov. Grantový program vyhlásila Prvá
stavebná sporiteľňa v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Prvá stavebná sporiteľňa doteraz celkovo
podporila 34 projektov v celkovej hodnote viac ako 108 000 eur. Na Strednom Slovensku pomohla Prvá stavebná sporiteľňa
doteraz 14-tim projektom, po 10 projektov podporila na Strednom a Východnom Slovensku.
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