Liberec 26. května 2015

Tisková zpráva
Město dovybavilo dvě dětská hřiště, obnovilo městský
mobiliář a také psí agility
Hřiště ve Franklinově a Oldřichově ulici bylo dovybaveno několika novými herními prvky. Odbor
ekologie a veřejného prostoru (EP) je správcem veřejně přístupných dětských hřišť ve městě Liberci. V
současné době jsou ve městě více jak čtyři desítky dětských hřišť, o které se statutární město Liberec
stará a které se již podařilo obnovit.
Ostatní dětská hřiště, která na obnovu teprve čekají, jsou zařazena do plánů oprav pro další roky. Každým
rokem se tak podaří obnovit minimálně dvě až tři dětská hřiště, na které jsou instalovány nové herní
prvky a které vyhovují všem českým i evropským bezpečnostním normám. Samozřejmě, že počet
revitalizací a vybavení hřišť plně závisí na přidělených finančních prostředcích do rozpočtu odboru.
„Dobrou zprávou je, že už v jarních měsících letošního roku se podařilo dovybavit novými herními prvky
menší plochu v centru města, a to v ulici Oldřichova a také plochu v ulici Franklinova na Králově Háji.
Jedná se především o herní prvky pro nejmenší děti, kde nemusí být vybudována nákladná dopadová
plocha a plně postačí travnatý povrch,“ upřesňuje Karolína Hrbková, náměstkyně primátora pro územní
plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí.
V ulici Oldřichova byla dvě pružinová houpadla, která odbor EP nainstaloval již v loňském roce, doplněna
o kreslící tabuli a menší věžičku se skluzavkou. V ulici Franklinova přibyla ke stávajícímu pískovišti
vahadlová houpačka, hrazda a mašinka na sezení. Také byly natřeny a opraveny stávající lavičky. V
neposlední řadě bude ještě pískoviště doplněno o dřevěnou sedací obrubu a proběhne výměna písku.
Na závěr nechá město na hřiště nainstalovat cedule s návštěvním a provozním řádem, které má
v současné době ve výrobě.
Na letní měsíce je připravena náročnější obnova dvou dětských hřišť v ul. Gagarinova a ul. Jáchymovská,
kde budou pod jednotlivými většími herními prvky vybudovány i dopadové plochy. „V Jáchymovské ulici
navíc před vlastní realizací budou v nadcházejících dnech demontovány staré nefunkční betonové sloupy
veřejného osvětlení, ze kterých v současné době nebezpečně vystupují dráty a polorozpadlá rozvodná
skříň, která již několik let neslouží svému účelu,“ dodala Hrbková.
Obnova mobiliáře a drobné stavební práce
V těchto dnech probíhají práce na obnově městského mobiliáře u OC Plaza nebo opravě zídky kolem
Domu kultury. V minulém roce nechalo statutární město Liberec částečně opravit mobiliář před OC
Plaza, který byl v nevyhovujícím stavu.
„Jednalo se o jednopatrovou lavici atypicky obepínající stávající vzrostlou dřevinu u vodotrysků a několik
malých lavic okolo. Jelikož byl původní mobiliář vyroben z nejlevnějšího a nejdostupnějšího materiálu,
začal být brzy jeho technický stav a nevhodně zvolené konstrukční řešení překážkou k jeho užívání
a údržbě,“ popisuje náměstkyně Karolína Hrbková.

V roce 2015 byla situace tak neúnosná, že byl přerušen úklid odpadků, které se hromadily pod konstrukcí
lavice, jelikož hrozilo, že nebude možná opětovná montáž jednotlivých latí. Tento estetický nedostatek
nebyl zdaleka jediným problémem. Jednotlivé části jednopatrové lavice, včetně dřevěného roštu
na zemi, byly poškozeny či úplně chyběly, takže hrozilo bezprostřední ohrožení majetku a zdraví osob.
Tato situace přetrvávala do letošního roku i u druhé dvoupatrové lavice.
Technické a vizuální provedení lavice, kterou odbor ekologie a veřejného prostoru nechává v současné
době rekonstruovat, bude korespondovat s již hotovou jednopatrovou lavicí. Lavice okolo stromu bude
opět dvoupatrová a krytá z boku. Jedná se o montáž vyrobených modřínových vlysů na stávající
ocelovou konstrukci s použitím kotvících prvků. Jak již bylo řečeno výše, stávající nevhodně zvolené
konstrukční řešení umožňuje vhazování odpadu a dalších nečistot do prostoru pod lavicí, proto byl opět
kladen důraz na menší rozteč mezi jednotlivými latěmi. Dřevěný rošt na zemi bude nahrazen dlažbou.
Současně s obnovou lavice v horním centru se již v minulém týdnu rozběhly práce na sanaci stávající
nízké převážně cihlové zídky, která obíhá Dům kultury v dolním centru. Tady město nechává pracovníky
TSML, a.s., opravit v poničenou zídku, u které budou nahrazeny vrchní vrstvy cihel a na ně pak následně
bude znovu osazen kamenný sokl, který opět překryje vrchní část zídky tak, aby do ní nezatékalo. Poté,
co byly z prostoru za DK odstraněny v předjaří přerostlé keřové skupiny, které lákaly některé
spoluobčany k odhazování velkého množství komunálního odpadu, dojde zde pod stávajícími okrasnými
třešněmi i k výsadbě stínomilných trvalek.
„Zdi okolo Domu kultury jsou v majetku města, ale dlouhé roky nikdo neřešil zhoršující se stav. Když jsem
zjistila, že se jedná o majetek statutárního města, okamžitě jsem začala připravovat nápravu, tedy úklid
hrozného nepořádku po bezdomovích, výřez dřevin a vyplatí, a také opravu zídky,“ hodnotí náměstkyně
Karolína Hrbková.
Obnova psích agility
Na plochách vymezených pro volné pobíhání psů v ulicích Hlávkova a Broumovská se obnovují poškozené
psí agility. Současně s obnovou herních ploch pro děti se odbor ekologie a veřejného prostoru snaží vyjít
vstříc i libereckým majitelům pejsků tím, že v současné době obnovuje psí agility při ulici Broumovská
v Rochlici a dále při ulici Hlávkova v Ruprechticích.
Tyto dvě plochy, které město Liberec vyčlenilo pro volné pobíhání a výcvik psů všech ras a velikostí, si
užijí nejenom psí návštěvníci, ale zcela jistě i jejich majitelé. Původní rozpadající se dřevěné překážky
nebylo možné opravit, proto tato nevyhovující zařízení byla zcela nově vyrobena a nyní se instalují
na plochy psích hřišť.
„Doufáme, že si návštěvníci povšimnou, že plocha na Broumovské, která je dokončena, byla nově
doplněna i o zcela novou překážku. Nové agility v ulici Hlávkova bude instalováno v nadcházejících dnech.
Součástí obnovy bude také oprava stávajících laviček na obou dvou plochách,“ uzavřela náměstkyně
Hrbková.
Proč se začít věnovat se psem agility:
-učí psa i majitele vzájemnému poznávání, které vede k dokonalé sehranosti a důvěře psa v jeho pána
-posiluje slabé stránky psa, zvyšuje sebejistotu u nejistých a bázlivých psů
-posiluje hierarchii a postavení majitele u dominantních psů
-vedlejším účinkem je snazší učení psa při všech dalších formách výcviku
-rozšiřuje a podporuje inteligenci psa, schopnost učení se novým věcem, pes se stává vnímavějším vůči
svému majiteli
-kontakt s dalšími psy ve skupině je také skvělou socializací pro mladé a problémové psy

