
Březen 2011 – aktuální informace o dění na hřišti u zámku 

Dne 13.12.2010 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova ČR ve výši 470.000,- Kč na „Dětské hřiště u zámku v Kounicích“. 

V lednu 2011 byl sestaven realizační tým 7 lidí. Tým je složeny ze zástupců 

zastupitelstva městyse Kounice, TJ Sokola Kounice, MŠ, ZŠ, SDH, Mezera o.s.                 

a veřejnosti. Tento tým byl seznámen s dosavadní činností a navázalo se na již 

zpracované informace – dotazníkové šetření od veřejnosti z dubna r. 2010, nabídky 

oslovených firem. Řešil se materiál budoucích herních prvků - kvalita, bezpečnost, 

zajištění proti vandalismu, reference budoucích realizátorů i cena. Hlasováním se 

odsouhlasila myšlenka zrealizovat výjimečné a originální dětské hřiště. Oslovili jsme 

zkušené architektky – sochařky, které již mají zkušenosti z výstavbou dětských hřišť 

(nejbližší je v MŠ Český Brod) a zároveň originálně dotvoří specifičnost místa.  

Od architektek padlo několik návrhů, které jsou zakomponovány do terénu v historickém 

duchu a architektonicky navazují na zámek. Nakonec  jsme vybrali návrh, který 

zveřejňujeme na těchto stránkách a posuďte sami.  

Během dubna až května budou herní prvky ve výrobě, montáž proběhne koncem května 

částečně svépomocí. Provedou se i terénní úpravy – např. pro bludiště. Herní prvky jsme 

vybírali tak, aby bylo zajištěno hraní jak pro malé, předškolní i školní děti. Zároveň jsou 

do hry vtaženi i dospělí. Na hřišti bude i cvičítko pro seniory. Lezecký altán může sloužit i 

jako amfiteátr s lavicí, nebude chybět opičí dráha, zajímavé doplňky na pískoviště a 

samozřejmě skluzavka. Dále basketbalový koš a zajímavá terapeutická haptická cesta 

s mostkem pro procvičování motoriky starších občanů i dětí.  Využití hřiště bude zároveň 

pro společenské, sportovní akce – např. Den dětí, cvičení se Sokolem nebo využíváno 

školní družinou či mateřskou školou. 

Dopravní hřiště bude také obnoveno, ale jinou firmou, která je zaměřená na specifičnost 

dopravního hřiště včetně chodníčků a dopravních značek.  

 

Tímto Vás zveme na otevření dětského hřiště u zámku 

v sobotu 4. června 2011 dopoledne – na Den dětí. 

 

Děkujeme všem, kteří nabízejí  pomoc při  společním budování  našeho 

hřiště. 

       

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  


