Bratislava, 14. novembra 2018

Prvá stavebná sporiteľňa pomohla pri obnove centra Oravského Podzámku

Obec Oravský Podzámok mohla aj vďaka finančnej pomoci Prvej stavebnej sporiteľne zatraktívniť priestory
v centre obce, v bezprostrednom okolí Oravského hradu. Z financií, ktoré obec získala, bola vysadená nová
zeleň, vybudované lavičky a posedenie slúžiace na relax a oddych nielen pre občanov, ale aj návštevníkov
Oravského hradu a jeho okolia.
Vďaka projektu sa mohla obnoviť aj zeleň okolo sochy P.
O. Hviezdoslava, ktorá je kultúrnou pamiatkou a jednou z
dominánt obce. Súčasťou projektu bolo aj vysadenie
zelene na námestí a prístupovej ceste do kostola sv. Jána
Nepomuckého. Viaceré zelené plochy v obci boli v značne
zanedbanom stave. Tieto miesta pôsobili prázdno a
nekultúrne. Realizáciou projektu obnovy sa tak podarilo v
obci, ktorá je centrom turistického ruchu, zabezpečiť
estetické a čisté prostredie v okolí jedného z hlavných
lákadiel pre turistov, ktorým je dobre známy Oravský hrad.
Z obnovy sa teší aj starosta obce, Jozef Záhora. “Vďaka
všetkým, ktorí sa na realizácii projektu zúčastnili, sme
dosiahli skultúrnenie prostredia v centre našej obce. Spevnili
sme tiež plochu využívanú na zhromažďovanie občanov, vysadili zeleň a vybudovali pre občanov aj návštevníkov
obce nové oddychové miesta.”
“Nemali by sme dovoliť, aby miesta ako toto, chátrali a nedostali to, čo potrebujú. Ide o vzácny priestor pri vzácnej
kultúrnej pamiatke. Naše kultúrne didičstvo si musíme zachovať. Preto ma teší, že sme mohli byť súčasťou práve
tohto projektu, ” doplnil predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš.
Oravský hrad, ktorý je vybudovaný na skale nad riekou Orava ako „orlie hniezdo“, začali budovať v roku 1241. V
roku 1800 hrad postihla katastrofa, keď vyhorel a pre svojich správcov sa tak stal nepotrebným. K rozsiahlejším
rekonštrukčným prácam na záchranu hradu sa pristúpilo až po druhej svetovej vojne. Dnes tvorí hradný areál
komplex Dolného, Stredného a Horného hradu s palácmi, opevnením a vežami.
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