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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mateřská škola Gen. Janka bude mít novou zahradu
Děti z Mateřské školy Gen. Janka si budou brzy hrát na nové zahradě. Vedení městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky se rozhodlo na rekonstrukci použít finanční prostředky z investičního
transferu města Ostravy a vlastních zdrojů.
Původní rozložení zahrady zůstane zachováno, ale vše, co je uvnitř se opraví a zmodernizuje.
Dojde k předláždění a opravám bývalé zpevněné plochy, vznikne prostor pro ohniště a také pro
basketbalový koš. Betonová plocha u budovy mateřské školy se zmenší, postaví se na ní pergola
pro posezení, kam si budou moci děti přinést jídlo a svačit venku, pokud to počasí dovolí. „Úpravy
zahrady jsou navrženy do tvaru kytičky, přičemž typický ovál, který je pro zahradu dominantní řadu
let, zůstane zachován, ale dostane nový povrch. Děti jej budou moci lépe využívat, například po
něm jezdit na odrážedlech,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková. „Kolem centrálního oválu
pak vznikne několik oddělených hracích ploch symbolizujících okvětní lístky, které jsme nechali
vybavit hracími prvky odpovídajícími potřebám jednotlivých věkových kategorií malých školáčků,“
dodala starostka. Pro nejmenší to bude například domeček uprostřed velkého pískoviště
a průlezka ve tvaru housenky, pro střední věkovou kategorii kolotoč, pružinka ve tvaru čtyřlístku
a speciální hnízdo, nejstarší děti si pak budou hrát na složitější sestavě, ale připraven je pro ně
například i záhon, ve kterém by si mohly pěstovat vlastní bylinky.
„Děti potřebují mít plochu, na které si hrají, zastíněnou. Proto jsme s našim týmem navrhli v
blízkosti hřiště také vysázení tří stromů, které dnes sice ještě vzrostlé nejsou, ale za pět let po
realizaci už stín na pískovišti vytvoří,“ uvedla autorka projektu Iva Seitzová. Stavební práce by
měly trvat do konce října, přičemž vedení obvodu má v plánu v příštím období podobným
způsobem zrekonstruovat i zahrady dalších mateřských škol v Mariánských Horách a Hulvákách.
„Studie již máme zpracované, například zahrada Křesťanské mateřské školy je koncipována jako
půlka motýla, ve kterém bude pirátská loď, delfín v podobě pružiny, velké pískoviště, domeček,
pavučina, kreslící tabule a další hrací prvky. Náš záměr jsme osobně projednali se všemi
ředitelkami a s rekonstrukcemi bychom rádi pokračovali už na jaře příštího roku,“ dodala starostka
Liana Janáčková.
Mgr. Patrik Hujdus
radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
tel.: 776 271 626
e-mail: patrik@hujdus.cz
www.hujdus.cz, www.marianskehory.cz, www.radioradnice.cz

