10. august 2020

Nové miesta pre oddych v obciach Kajal a Topoľnica
Dve obce v údolí Váhu sa pýšia novými priestranstvami na relax a oddych. Kajal má v parku pri obecnom
úrade novú fontánu a neďaleká obec Topoľnica upravila park okolo sochy Jana Nepomuckého a vytvorila
tak novú oddychovú zónu. Na oba projekty prispela Prvá stavebná sporiteľňa zo svojho grantového
programu.
Obec Kajal sa nachádza v okrese Galanta. Intravilán obce je
obklopený potokom a územie tvorí kvalitná poľnohospodárska
pôda, ktorá je intenzívne využívaná. Do katastra obce patrí časť
vodnej plochy vodného diela Kráľová nad Váhom, ktorá je
vhodným miestom na vodné športy. Keďže je voda úzko spätá
s obcou, rozhodli sa obyvatelia vybudovať vodný prvok aj
v priestore nového parku a hlavného námestia obce. Zapojením
sa do grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne získala
obec peniaze na revitalizáciu pozemku pri zrekonštruovanej
budove nového obecného úradu, ktorej súčasťou je aj
novovybudovaná fontána. „Fontánu sme umiestnili v takmer
geografickom strede obce, takže je rovnako dostupná všetkým obyvateľom a veríme, že bude plniť relaxačnú,
kultúrnu a aj estetickú funkciu v našej obci“, povedala starostka obce Kajal Lívia Farkasová. „Ďakujeme Prvej
stavebnej sporiteľni, že sme mohli takýmto spôsobom skrášliť centrum našej obce“, dodala.

V obci Topoľnica vznikla nová oddychová zóna. V rámci
nej sa verejnosti sprístupnila aj kultúrna pamiatka – socha
Jana Nepomuckého. Socha sa dlhé roky nachádzala na
oplotenom pozemku, kde ju verejnosť mohla vidieť iba z
diaľky. „Sprístupnením sochy Jana Nepomuckého a jej
pripojením s oddychovou zónou ku kostolu sme vytvorili
dôstojné miesto pre oddych návštevníkov obce a kostola,
ako aj aktívny prechod a miesto pre komunikáciu všetkých
vekových skupín našich obyvateľov. Ďakujeme Prvej
stavebnej sporiteľni za finančnú podporu a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu“, povedal Peter
Janek z OZ Krajšia Topoľnica, ktoré celý projekt
zastrešovalo.

„Vážime si spoluprácu s obcami po celom Slovensku. Za 5 rokov, počas ktorých funguje náš grantový program,
sme pomohli už desiatkam najmä malých dedín, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov. Nápady
a návrhy, ako život v obci skrášliť a zlepšiť, tak často končia nezrealizované. Sme preto radi, že môžeme
pomôcť tento stav meniť. Obce Kajal a Topoľnica sú jasným dôkazom, ako sa prostredie môže zmeniť a robiť
tak radosť nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom“, hovorí poradca predstavenstva PSS Miloš Blanárik.
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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