It[ové hřiště v lt[epomyšli

sloužit malým Ívelkýn

bude

Díky vstřícnému postoji
části zastupitelů městyse Ne.
pomyšl, kteřÍ na dubnovém

jednání zastupitelstva uvolni.
li nemďou finančnÍčástku na
dofinancování dětského hřiště, se v centru Nepomyšle jiŽ
brzy objevÍ prvnÍ dětské hřiŠtě v obci.

To se postupně rodÍ od
června loňského roku, kdy
tamnÍ Mateřské centrum

JablÍčkozískalo od nadační.
ho Fondu T.Mobile sto tisíc
korun na reďizaciprojektu, z
něhoŽ má nové hřiště vzejít.

V nfunci projektu se v zářÍ

2009

sešli rodiče, děti i ,,nácti-

IetÍ.. na

akci Namaluj hřiště

svých snů, kde se zrodily první náwhy dětského hřiště tvořené jen fantaziÍ zÚčast.
něných' bez jakýchkoliv limitu.

Děti malovaly své
hřiště snů

Starosta

Josef kĚníčeka předsedkyĚ tilG Jablíčkoz l|epo.

'něst'/se
Lněníčková při vyměřování dopadovýdt ploch dětského
myš|e Zdenka
hřištčv }|epomyšli.

Malované náwhy z této akce cení těchto ukazatelů'
tosti, aniŽ by došlo k poŠkozepak byly pouŽity při dalším
Po ďouhém a důkladném ní jednotlivýcb herních prv.
plánovánÍ dětského hřiště na výběru firem, zabývajících se ků. Ty by měly vydrŽet sku.
Iistopadové PlánovacÍ sobotě.
tečně velkou fyzíckou zátěž,
dětskými hřišti, byla nakonec
Během ní budouci uŽivatelé vybrána společnost z Turno. Zda ale přeŽijÍ i případný zlý
hřiŠtě vytvořily jiŽ konkrétní va, která sice nenÍ z nejlev- úmysl, to ukáŽe jen čas.

plán hřiště přesně

podle

svých představ' Součástí plá.
nu byl seznam herních prvků,
jeŽ by na hřišti neměly chybět' jejich pořadÍ podle ,,žá.
danosti.. a také plán jejich
rozmÍstěnÍ.

DďšÍm krokem v reďizaci

projektu byl výběr Íirmy, kte.
rá vizi plánovačů změní ve
skutečnost. Při yýběru firmy

nehrďa hlavní roli cena, jak

bývá zvykem v českých luzích
a hájÍch' Primárně byl důraz

kladen na kvalitu materiálů a

provedení, na akčnost a.dy.

nějšÍch (iak správně namÍtali
někteřÍ obyvatelé na dubno-

vém zasedání zastupitelstva),
její nabídka ale oproti jiným
firmám nabai kvalitu ve
všech výše zmíněných oblas-

tech. Její kvalitní materialy

(akát, nerez, vyztužená lana),

pestrost nabídky, atraktiv.

nost herních prvků' jeŽ neplnÍ

jen funkci hračky, kvďitní
servis, to vše nás veďo k tomu

řÍdit se heslem, Že

,,nejsme

tak bohatÍ, abychom si mohli
kupovat levné věci...

Na své si přijdou
funkčnost (vyuŽití pro malé i prckové Í puberéáci
namičnost nabízených herních prvků, na jejich multi-

velké), sledoval se jejich vliv
na motorický vývoj dětí a na
t'.ývoj jejich sociá]nÍ inteli.
gence a nakonec se hodnotila i
architektonická vhodnost ce.
lého konceptu hřiště. Cena
přišla na řadu aŽ po vyhodno.

Hřiště je koncipované jak pro
malé prcky, tak pro ,'náctÍle.

té. pubertáky, tedy

pro
všechny, kdo se podíleli na
jeho plánovánÍ - všichni se
zde budou moci vyřádit do sy.

Hřiště by se mělo
časem rozrůstat
ProtoŽe nápadů, co by děti na

hřÍšti chtěly mít, bylo oprav.

du mnoho, bude se v budouc-

nu hřiště postupně rozrůstat
o dďší a dalši doplňky, které
zpestří volný čas našich dítek
místo televizí' počítačů
a ji
nýchnovodobýchzábav'
Na nás tak teď už čeká jen

úkol shánět dďšífinance'
Samotná výstavba herních
prvků proběhne uŽ tento čtvrtek a pátek, 27' a 28' května.
Budete.li chtÍt pomoci' přijdt
te. Dopadne.li vše dobře, do.
stanou nepomyšlskéděti a
m]ádeŽnÍci pěkný dárek ke

Dnidětí'

!

IrenaČÍžIrová,

MC Jablíčkoz Nepomyšle

