V Liberci 28. listopadu 2013

Tisková zpráva
Žáci tří základních škol i děti z jejich okolí
mají šanci na moderní multifunkční hřiště
Už v červenci příštího roku by se mohli dočkat děti i dospělí nových zrekonstruovaných hřišť u tří
libereckých základních škol. Modernizaci sportovišť u škol v Pavlovicích, Ostašově a Harcově chce
realizovat statutární město Liberec za přispění evropských dotací. Žádost o poskytnutí dotace z
ROP NUTS II Severovýchod (ERDF) schválili na svém listopadovém zasedání liberečtí zastupitelé.
Volnočasové plochy Liberec I, jak se celý záměr nazývá, jsou jedním ze souboru projektů IPRM Liberec
- Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Projekt zahrnuje tři venkovní hřiště, konkrétně při ZŠ Vrchlického,
ZŠ Křížanská a ZŠ Na Výběžku. Všechny budou sloužit nejen žákům z těchto škol, ale v omezeném
režimu si sem budou moci chodit zasportovat také děti a dospělí z okolí.
Multifunkční hřiště při ZŠ Na Výběžku v Harcově nabídne návštěvníkům například nový atletický ovál,
dráhu pro skok daleký, skluzavky nebo šplhací žebřík. U školy na ulici Vrchlického vznikne vedle
atletického hřiště pro nejrůznější disciplíny také nové sociální zázemí pro sportující návštěvníky, nové
šatny a toalety. Třetí multifunkční hřiště při ZŠ Křižanská v Ostašově vedle mnoha nových prvků získá
například novou lanovou prolézačku a nové oplocení.
„Všechna tři modernizovaná hřiště otevřou širokou nabídku aktivit pro děti i dospělé. Nabídnou jim
nové příležitosti k trávení volného času a umožní současně vznik vzdělávacích aktivit pro děti a
mládež,“ upřesnil náměstek primátorky Jiří Rutkovský.
Celkové výdaje se na realizaci projektu Volnočasové plochy Liberec I podle předpokladu vyšplhají na
zhruba 26 milionů korun. Dotace z ROP NUTS II Severovýchod (ERDF) bude činit 85% z celkových
způsobilých výdajů. Zbylé výdaje bude hradit statutární město Liberec. Odhad ceny stavby hřiště při
ZŠ Vrchlického činí 10 milionů korun, odhad ceny hřiště při ZŠ Na Výběžku 5 milionů korun a hřiště při
ZŠ Ostašov 11 milionů korun.
Rekonstrukce všech tří hřišť bude při schválení žádosti o dotaci regionální radou zahájena v únoru
roku 2014 a dokončena by měla být v červenci téhož roku.
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