Vážení spoluobčané, milé děti
Za krásného slunečného počasí, při příležitosti konání oslav „Dětského dne“ bylo v neděli 12.6.2011,
oficiálně, avšak slavnostně otevřeno dětské hřiště ve Chvalíkovicích. Hřiště si ihned po dobudování vydobylo
místo v dětských srdcích, což se projevilo zejména v návštěvnosti areálu.
Potřeba realizace hřiště vycházela z omezených prostor sloužících ke hrám našich nejmenších v naší
obci na straně jedné a poptávky a zájmu rodičů dětí na straně druhé. Děti z naší MŠ měly možnost vyjádřit se
prostřednictvím výkresů, jaké hrací prvky mají být na dětském hřišti umístěny. Plně toho využily a zastupitelé se
při vytváření projektu dětského hřiště těmito přáními také inspirovalo.
Areál v sousedství Sokolovny se pyšní novými průlezkami se skluzavkou, autíčkem na hraní,
pružinovými houpačkami, dvouhoupačkou, kreslící plochou, altánem a samozřejmě chodníkem s lavičkou.
Hřiště je přístupné všem dětem, rodičům a prarodičům, kteří své ratolesti doprovázejí. Hřiště splňuje veškeré
bezpečnostní normy a to včetně dopadové plochy.
Na jaře roku 2010 jsme předložili projekt a zažádali o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF),
prostřednictvím MAS Opavsko, kde jsme uspěli a získali dotaci ve výši 319.766,- Kč. Dále jsme žádali o dotaci
Moravskoslezský kraj, kde jsme byli rovněž úspěšní a získali na kofinancování projektu 94.400,- Kč. Vlastní
zdroje obce činily 123.246,- Kč. Celkové výdaje na výstavbu hřiště tak dosáhly částky 537.412,- Kč. Navíc byla
vyasfaltována a osázena obrubami část příjezdové komunikace. Částka na tuto úpravu činila 119.846,- Kč.
O provoz a údržbu hřiště se stará obec Chvalíkovice. Zde je potřeba nahlásit poškození herního prvku,
či jiné závady. Telefonní číslo je uvedeno v provozním řádu , který je umístěn vedle altánu. Provozním řádem
jsou povinni řídit se všichni návštěvníci dětského hřiště.
Byli bychom rádi, kdyby se hřiště stalo místem podporujícím tvořivost a jedinečný rozvoj dětí, místem
radostných her plných dobrodružství a fantazie.
Pevně věříme, že si vybudovaného dětského hřiště budeme všichni vážit, nebude zde docházet k ničení
a vandalismu a bude dodržován provozní řád.
Jménem zastupitelstva obce přeji všem našim občanům a návštěvníkům tohoto areálu, aby se dětské
hřiště stalo odpočinkovým a oddechovým místem, kam se budou všichni rádi vracet a to nejen v době prázdnin.

Za zastupitelstvo obce
Hlaváč Radim

