Vážené dámy a páni,
obraciame sa na Vás ako na našich spoluobčanov, podnikateľov
pôsobiacich v našej obci alebo rodákov zo Bziniec a dovoľujeme si Vás
touto cestou osloviť a poprosiť Vás o pomoc a spoluprácu pri našom
zámere – vybudovaní detského ihriska.
V úvode Vám chceme stručne predstaviť naše občianske
združenie Podjavorinskej deti, ktoré vzniklo a bolo zaregistrované na
Ministerstve vnútra SR v novembri 2008. Naším hlavným cieľom je
podpora činnosti detí a mládeže v našej obci v školských zariadeniach,
ale i vo voľnom čase. Viac o našich cieľoch a činnostiach sa môžete
dočítať na webovej stránke našej obce, v sekcii Občianske združenie,
kde sú zverejnené naše stanovy.
Medzi prvé aktivity, na ktorých sa snažíme pracovať patrí práve
vybudovanie detského ihriska. Touto problematikou sme sa začali
zaoberať ešte predtým, ako oficiálne vzniklo naše združenie. Dá sa
povedať, že dosť intenzívne sme naliehali na pána starostu Ing.
Bahníka a prinieslo to prvé výsledky. Zhodli sme sa na výbere
priestoru pre realizáciu detského ihriska - v areáli materskej školy,
ktorý sme na jeseň vyčistili a taktiež sme dostali prisľúbenú finančnú
podporu zo strany obce, ktorá je už súčasťou rozpočtu obce na rok
2009.
Myslíme si, že vybudovanie priestoru pre spoločné hry najmä
malých detí - tých , ktoré sú zatiaľ doma, ale i škôlkárov, prípadne
školákov ocenia nielen tieto deti, ale i rodičia, prípadne starí rodičia
a všetci, ktorí s nimi trávia čas. Chceme im vytvoriť miesto pre
bezpečné hry, stretávanie a spoznávanie ostatných detí; dopriať im
také miesto, ktoré je pre deti v okolitých mestách, ale i mnohých
dedinách bežnou vecou.
Pre ilustráciu Vám prikladáme aj nákres plánovaného priestoru,
ktorý nám spnzorsky vypracovala pani architektka. Je na ňom
zobrazených viacero prvkov, z ktorých by mohol plánovaný priestor
pozostávať, ale v prvej etape by sme chceli realizovať pieskovisko,
domček na hranie, hojdačku, šmykľavku a lavičky. Taktiež bude nutné
urobiť odhradenie od areálu MŠ z dôvodu, aby deti v MŠ nemohli

svojvoľne prechádzať na ihrisko; budú mať vlastnú bránku a ich vstup
bude závisieť výlučne od rozhodnutia učiteliek.
Vybudovanie ihriska bude finančne náročné a prostriedky
poskytnuté od obecného úradu nepokryjú nákup zariadenia ihriska.
Ceny preliezok a zariadení detských ihrísk sa šplhajú do
neuveriteľných výšok. Sú to však certifikované výrobky, ktoré spĺňajú
bezpečnostné parametre a sami ako podnikatelia viete, čo všetko to
obnáša. Pre umiestnenie na verejnom priestranstve
a hlavne
bezpečnosť je nutné, aby detské ihrisko bolo práve takto zariadené.
Ak máte možnosť a najmä chuť, pomôžte nám finančne,
materiálne alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nám pomôže
v našom zámere.
Odmenou za naše snaženie snáď bude úsmev našich detí. Hlavne
v ich mene Vám ďakujeme.
Kontaktovať nás môžete:
- cez osobu, ktorá Vám tento list odovzdala,
- telefonicky na čísle 0907 687 658,
- e-mailom na adrese zharusti@gmail.com

Občianske združenie Podjavorinskej deti.
Ing.Zuzana Haruštiaková
Predsesníčka OZ

