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Tlačová správa 

Nadácia COOP Jednota podporila ďalší projekt lokálnych komunít 

Tvrdošovce, 31. máj 2021 – Nadácia COOP Jednota dlhodobo podporuje aktivity zamerané na pomoc 
rozvoju lokálnych komunít. Medzi množstvo projektov, ktorým poskytla finančný grant na realizáciu, 
patrí aj novootvorený park v areáli materskej školy v obci Tvrdošovce. 
 
Projekt s názvom Park rodín, Nadácia COOP Jednota podporila v zastúpení spotrebného družstva COOP 
Jednota Nové Zámky ešte v roku 2019, avšak kvôli pandemickým opatreniam došlo k oficiálnemu 
otvoreniu až v tieto dni. Projekt zahŕňa premenu doteraz nevyužívaného priestoru v areáli miestnej MŠ 
na Hlbokej ulici na lesopark s náučným chodníkom. Na rozsiahlom projekte rozdelenom do viacerých etáp 
sa podieľala obec Tvrdošovce, materská škola, združenie rodičov detí, ale aj samotní žiaci, ktorí pomáhali 
pri výsadbe stromov. 
 
„Projektom Park rodín pomáhame udržať našu obec stále krásne zelenú a zároveň zachovávame odkaz aj 
pre budúce generácie. Park má vyslovene komunitný charakter, na jeho výstavbe sa podieľali zanietení 
občania, ktorí pod odborným dozorom krajinného architekta odpracovali množstvo dobrovoľníckych 
hodín pri výsadbe stromov, ich fixácie, údržbe a zavlažovaní, za čo im patrí veľká vďaka. Naše veľké 
poďakovanie patrí aj COOP Jednote Nové Zámky, s. d., s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu a je naším 
dlhoročným mecenášom. Sme vďační, že nám podáva pomocnú ruku nielen pri tomto projekte, ale aj                 
pri mnohých ďalších obecných aktivitách,“ uviedol starosta obce Tvrdošovce Marián Tóth.  
 
„Teší nás, že sme opäť podporili aktivitu, ktorá spája občanov a bude slúžiť širokej verejnosti celej obce. 
Zároveň sme radi, že COOP Jednota Nové Zámky, s. d. neustále dokazuje, že nie je len maloobchodnou 
sieťou s predajom potravín, ale zakladá si na myšlienke vzájomnej pomoci,“ povedal námestník                                
pre marketing spotrebného družstva COOP Jednota Nové Zámky Filip Francisci.   
 
Park rodín je otvorený celoročne, dotvorený je tiež chodníkom a mobiliárom. Výsadba drevín je 
prispôsobená miestnym klimatickým podmienkam, nachádzajú sa tu duby, jasene, vŕby, lipa, brest, platan 
a ľaliovník tulipánokvetý. Počas letných mesiacov sa v parku budú organizovať rôzne podujatia zahrňujúce 
spoločné polievanie stromov, piknik s občerstvením, či výstava miestnych umelcov. 
 
Areál materskej školy, v ktorej sa park nachádza, vznikol v 80. rokoch minulého storočia. Predtým                            
na tomto území fungoval obecný bitúnok, neskôr neformálne futbalové ihrisko.  
 
Nadácia COOP Jednota v spolupráci s jednotlivými spotrebnými družstvami podporuje rozvoj v regiónoch 
prostredníctvom Programu podpory lokálnych komunít od roku 2017. Za uplynulé štyri ročníky 
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prerozdelila žiadateľom finančný grant v celkovej hodnote viac ako 600 000 eur. Spotrebné družstvo COOP 
Jednota Nové Zámky v rámci tohto programu finančne podporilo výstavbu detských ihrísk v obciach 
Nesvady a Svodín, Parku rodín v obci Tvrdošovce a minulý rok pridelilo grant Základnej škole A. Bernoláka 
v Šuranoch s projektom Trieda v prírode. V aktuálnom piatom ročníku sa z množstva prihlásených 
projektov do najužšieho výberu dostali projekty podané mestom Nové Zámky – Park Hliník; Výsadba 
zelene na Hlavnom námestí a projekt Dr. Bike – oddych pre všetky duše. O víťazovi rozhodnú zákazníci 
hlasovaním, ktoré prebieha vo všetkých siedmich predajniach COOP Jednoty v meste Nové Zámky 
v termíne od 15. mája do 15. júna 2021. 
 

 



 


