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Zubrohlava a Sedliacka Dubová v novom šate
Zubrohlava a Sedliacka Dubová, dve malebné obce na Orave, sa môžu pochváliť úplne novými oddychovými
zónami. Najmä deti v Zubrohlave ocenia nové detské ihrisko a priľahlú oddychovú zónu. V Sedliackej
Dubovej pribudol rekreačný park a to je len začiatok celej plejády noviniek. Na realizáciu oboch projektov
prispela Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zo svojho grantového programu.
Obec Zubrohlava má 2 260 obyvateľov, z ktorých takmer polovicu tvoria mladí ľudia. Obec mala len jedno
detské ihrisko pri základnej škole, ktoré však nebolo voľne prístupné verejnosti. Zapojením sa do
grantového programu PSS, a s., získali obyvatelia obce verejné detské ihrisko a revitalizovanú oddychovú
zónu priamo vo svojom centre, v blízkosti kostola. Vzniklo tak
miesto vhodné na stretávanie sa, komunikáciu a trávenie voľného
času. „Hlavným cieľom vytvorenia oddychovej zóny s detským
ihriskom pri kostole bolo vytvorenie miesta, kde sa bude prehlbovať
medzigeneračný dialóg. Hranica medzi vekovo rôznymi obyvateľmi
sa tak bude odstraňovať. Zjednoduší sa aj spoznávanie v komunite
pre nových obyvateľov obce. Vďaka Prvej stavebnej sporiteľni sa
nám tento cieľ, myslím si, podarilo naplniť,“ hovorí starosta obce
Zubrohlava Pavol Burgeľ.
Novým rekreačným parkom sa môže pochváliť aj obec Sedliacka Dubová. Jeho vybudovaním priamo pri
kostole sv. Michala Archanjela, ktorý je dominantou obce, sa obec
rozhodla opticky prepojiť výhľad do okolitej krajiny s centrom
Sedliackej Dubovej. Za aktívnej účasti občanov sa podarilo upraviť
terén, vysadiť zeleň a umiestniť mobiliár. Tým vznikol park, ktorý
slúži ako miesto pokoja a relaxu a je ľahko dostupný z každej časti
obce. „Prvú etapu projektu rekreačného a kultúrneho parku máme
úspešne za sebou. Máme v pláne vybudovať ešte detské ihrisko,
ktoré bude jeho súčasťou, na kraji parku plánujeme vybudovať aj
malý amfiteáter. Ďakujeme Prvej stavebnej sporiteľni za dotáciu z jej
grantu, ktorá nám pomohla s realizáciou základnej etapy,“ povedal
starosta obce Sedliacka Dubová Ladislav Tomáň. „A môžeme začať s prípravami druhej fázy,“, s úsmevom
dodal.

V oboch obciach už revitalizované priestranstvá odovzdali do užívania. „Vždy nás teší, ak vieme pomôcť.
Zvlášť, ak je to v odľahlejších malebných častiach Slovenska. Tieto miesta často dlhodobo bojujú
s nedostatkom financií a plány na revitalizáciu sa tak presúvajú z roka na rok. Grantový program Prvej
stavebnej sporiteľne je tu preto, aby v týchto prípadoch pomohol. Veľmi nás teší, že sme mohli prispieť
a obohatiť tak život občanov aj v tomto regióne,“ hovorí Miloš Blanárik, poradca predstavenstva PSS, a. s.,
pre vzťahy s verejnosťou.
V skratke o grantovom programe PSS
V rámci svojho grantového programu „Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v
obytných zónach miest a obcí Slovenska“ Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pomáha obyvateľom Slovenska
už piaty rok. Umožňuje tak 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, a. s., v septembri
2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Doteraz podporila 57 projektov v celkovej hodnote viac
ako 170 000 eur. V regióne stredného Slovenska pomohla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., doteraz 25-im
projektom, 18 projektov podporila na západnom a 16 na východnom Slovensku.
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