
 

Chtěli byste v Kounicích obnovit a rozšířit dětské hřiště?  

Kounické maminky se rozhodly situaci řešit a oslovily TJ Sokol Kounice, který se spojil s 

Městysem Kounice a začaly společně připravovat revitalizační projekt současného hřiště, 

které již nevyhovuje podmínkám ani potřebám obyvatel. 

Jako ideální způsob financování se jeví využití dotace z Programu rozvoje venkova z 

prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Rozhodli jsme se proto 

využít možnosti získání prostředků vyhlášeným grantovým řízením "MAS Region 

Pošembeří". Tím by bylo možné za minimální náklady realizovat pohádkové hřiště. 

Toto místo by se mohlo stát společenským centrem volnočasových aktivit, kde by se 

setkávali mladí, mladší i nejmladší s jejich rodiči a prarodiči. Konaly by se tu aktivity 

Sokola, MŠ, ZŠ, hasičů a dalších spolků. Na hřišti plánujeme např. dětský den, rozloučení 

s předškoláky, stanování s hasiči, pravidelné cvičení se Sokolem. Na obnoveném 

dopravním hřišti chceme pořádat výchovné akce pro MŠ, školní družinu. 

Při přípravě projektu se samozřejmě myslí na bezpečnost všech i na pohodlí, které by 

takové oddechové centrum mělo poskytnout. Budeme vybírat kvalitní prvky z odolného 

materiálu, jak proti povětrnostním vlivům, proti působení houbových chorob, ale také 

odolný proti vandalismu. Hřiště bude uzamykatelné. 

Rádi bychom, aby se obnovené dětské hřiště stalo originálním doplňkem zámku - jedné  

z nejvýraznějších dominant Kounic. Proto také plánujeme oslovit architekta. Jeho projekt 

bude originálně vytvořen na konkrétní místo, v součinnosti s přáním objednavatele, s 

charakterem a specifičností místa. Projekt by mohl např. kopírovat místní zvláštnost a 

tím zvýšil atraktivitu celé obce. 

Do budoucna bychom chtěli stávající hřiště nově oplotit. Dále chceme navázat rozšířením 

hřiště na sousední pozemek p.č. 98/2, kde bychom umístili prvky pro naši nadějnou 

mládež, aby ničit naše okolí a mohla se vybít aktivněji např. při oddychovém fotbale, 

házené či ping-pong. Toto sportoviště by sloužilo i pro mladé hasiče, kteří by se na něm 

připravovali na různé soutěže. 

S těmito pozemky sousedí Dům s pečovatelskou službou, za kterým bychom chtěli 

vybudovat park (osázení zeleně a lavičky), kde by se mohli setkávat, relaxovat a 

komunikovat mladé rodiny, děti se seniory a společně odpočívat.  

Jsme otevřeni k Vašim připomínkám a podnětům. 

Děkujeme za Váš čas a případnou spolupráci. 


