Nadácia SPP podporuje regionálny rozvoj.
Už od roku 2017 sa obec Budkovce zapája do projektov Nadácie SPP v programe Municipality.
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. a cieľom programu
Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia
kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami
a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov. Od roku 2017 sme sa zapojili do
týchto výziev už štyrikrát.
V roku 2017 sme boli úspešní pri projekte „Cvičme spolu, cvičme vonku“, vďaka
ktorému sme vybudovali Workoutové ihrisko a rozšírili sme aj ponuku pre pohyb ako
dospelých tak aj detí pred MŠ Budkovce. Dodnes patrí ihrisko k najväčším nielen v okrese, ale
určite aj v regióne. Bolo sa u nás inšpirovať už mnoho starostov obcí a iných záujemcov.
V roku 2018 sme boli úspešní s projektom „Park pre všetkých“ a podarilo sa nám
upraviť a zveľadiť park za Kaštieľom. Celé centrum obce sa tak stalo krásnou odpočinkovou
zónou pre obyvateľov obce, začali sme tam budovať arborétum, už sú inštalované aj popisky
k jednotlivým vysadeným stromom a kríkom, je tam altán aj s kozubom na opekačku, krásna
lavička okolo starého platana a celé prostredie sa udržiava spolu s priľahlým úsekom potoka
Duše. Do prostredia krásne zapadla aj kovaná lavička cez Dušu.
V roku 2019 sme získali financie aj na realizáciu projektu opravy toaliet na Obecnom
úrade, v časti Kultúrny dom. Projekt „ Kultúrny dom pre všetkých“ sa realizoval minulý rok
a jeho výsledkom sú naozaj kompletne zrekonštruované toalety vo vestibule Kultúrneho domu,
ktoré spĺňajú aj najvyššie štandardy. Určite si ich všimli všetci návštevníci či už pri obecných
akciách, alebo pri rôznych oslavách životných jubileí a pod.
V tomto roku sme v rámci programu Municipality požiadali v projekte „Dôstojné
pietne miesto“ o príspevok na vybudovanie prístrešku pred vchodom do Domu smútku. Sme
radi, že sa nám podarilo aj tento prístrešok zrealizovať a dnes je to o to lepšie, že naozaj od
prvej chvíle slúži svojmu účelu a aj teraz v čase korona-krízy, keď na odporúčanie RÚVZ je
nutné organizovať podľa potreby aj pohrebné obrady vonku. Už sa uskutočnilo niekoľko
takých obradov a všetci sme naozaj radi, že tam stojí prístrešok aj z titulu ochrany telesných
pozostatkov i najbližšej rodiny.
Od roku 2017 sme cez tieto projekty získali pre obec takmer tridsať tisíc eur. Ako
autorku všetkých týchto projektov ma potešilo aj poďakovanie od Nadácie SPP za ich kvalitné
spracovanie, čo malo za dôsledok získanie podpory pre naše projekty.
Ďakujem Nadácii SPP a spoločnosti Eustream za podporu našej obce a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Mária Adamová, autorka projektov

