V Liberci 12. května 2013

Tisková zpráva
Rodiče se složili na nové hřiště
Z nového školního hřiště se mohou od pátku 10. května radovat děti ze ZŠ Lesní v Liberci. Na
projekt, financovaný z velké části z evropských fondů, vybrali rodiče školáků spolu se sponzory
mezi sebou bezmála 900 tisíc korun.
Oplocený kurt s umělou trávou, brankami a koši na košíkovou a se samostatným sociálním zázemím
vyrostl v areálu ZŠ Lesní v Liberci. Nové hřiště, určené především pro míčové hry, bude v dopoledních
hodinách sloužit školákům. Odpoledne sem budou moci chodit sportovat také rodiče a děti z okolí.
Hřiště tak bude v omezeném režimu otevřené zdarma i veřejnosti.
Uzamykatelný areál, obehnaný plotem z přírodního dřeva, přišel na 5,9 milionů korun. Další statisíce
stála úprava okolí a vybudování potřebného zázemí. Projekt byl financován z evropských dotací,
konkrétně z projektu IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Povinnou patnáctiprocentní
spoluúčast a další nutné investice hradila sama škola. Částku 1 milion korun zaplatila ze svého
rozpočtu ZŠ Lesní, dalších 900 tisíc vybrali na nové hřiště mezi sebou spolu se sponzory rodiče dětí.
„Máme 500 žáků. Na hřiště přispělo 100 rodičů, tedy každý pátý. Ale vybudovat nové hřiště pomohli i
ostatní, například tím, že sem chodili ve volném čase na brigádu,“ prozradil ředitel školy Jiří Dvořák.
„Věřili jsme, že ty peníze dáme dohromady. Ale nepočítali jsme dopředu s tím, že rodiče vyberou mezi
sebou na hřiště tak vysokou sumu,“ dodal ředitel.
Slavnostní otevření nového hřiště proto v pátek 10. května pojala škola především jako poděkování
rodičům a sponzorům. Na malé slavnosti nechyběla ani živá hudba. Několika desítkám návštěvníků
hrála moravské lidové písničky Cimbálová muzika Dušana Kotlára. A protože nové hřiště smáčel
vytrvalý déšť, hlavní program přesunuli organizátoři do tělocvičny. Tam si při několika soutěžích mohli
své dovednosti vyzkoušet spolu se svými ratolestmi také dospělí.
„Nebýt pomoci města, hřiště bychom vybudovat nemohli. Projekt jsme museli zaplatit předem, ale
v rozpočtu školy bychom na něj potřebné miliony nenašli. Město nám vyšlo vstříc tím, že nám na
předfinancování stavby potřebnou částku půjčilo,“ řekl ředitel Jiří Dvořák.
Jak uvedl ředitel, hřiště bude moci škola využívat ke všem druhům míčových her. Areál bude mít
svého správce, který by měl dohlížet v odpoledních hodinách na to, aby zde nedocházelo
k poškozování zařízení.
„Původně bylo hřiště z projektů IPRM kvůli nedostatku financí vyřazeno. Ale tvrdohlavost a vytrvalost
vedení školy nakonec zvítězila. Nové hřiště je příkladem vzájemné podpory a spolupráce rodiny a

školy. To, že tolik rodičů přispělo na projekt svými penězi, je vyjádřením jejich důvěry ve školu,“
podotkl náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. „Jsem rád, že hřiště bude
otevřené také veřejnosti a věřím, že dětem přinese v době, kdy jich většina vysedává u počítačů, tolik
potřebný pohyb,“ doplnil.
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