V lesoch nad Račou otvorili detské multifunkčné ihrisko
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Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta Rače Peter Pilinský, starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý a riaditeľ Mestských lesov Bratislava Vladimír
Kutka 14. mája slávnostne otvorili detské multifunkčné ihrisko v areáli Pod horárňou Krasňany, ktoré
bolo vybudované v rámci II. etapy revitalizácie územia.
"Teší ma tento priestor na rozhraní dvoch mestských častí. Plníme sľuby, že sa tu vybuduje niečo
podobné, ako je napríklad známa Železná studienka. Radi by sme v spolupráci so starostom Nového
Mesta vybudovali aj záchytné parkovisko," povedal starosta Rače Peter Pilinský.
Rekreačný areál prešiel v roku 2012 prvou fázou rekonštrukcie, počas ktorej boli na ploche
približne 1,2 ha vybudované dva nové prístrešky s originálnym architektonickým vzhľadom s kapacitou
viac ako 100 ľudí, exteriérový gril a ohnisko, petangové ihrisko, streetbalové ihrisko, skupinová
hojdačka, stoly s lavičkami, výhľadové lavičky, informačné tabule, odpadkové koše a suché toalety.
Náklady na I. fázu revitalizácie boli 150-tisíc eur.
V druhej etape revitalizácie areálu pribudlo detské multifunkčné ihrisko, ktorého súčasťou sú
detské atrakcie - preliezačky a hojdačky: vtáčie hniezdo s hojdačkami, lanová pyramída, multifunkčná
zostava v tvare vtáka - straky, minihojdačky a kolotoč s hojdačkou pre 4 deti. "Tieto prvky sú od
fínskeho výrobcu, máme ich odskúšané napríklad na Partizánskej lúke. Sú naozaj kvalitné a náklady
na ich údržbu sú minimálne," povedal šéf Mestských lesov Bratislava Vladimír Kutka.
Celkové náklady na II. fázu revitalizácie boli hradené prostredníctvom dotácie hlavného mesta
sumou 100-tisíc eur a mestská časť Rača prispela sumou 648 eur na výstavbu detského altánku.
"Som rád, že mesto našlo finančné prostriedky aj na druhú etapu. Aj Rača sa podieľala na tom, že
tento priestor sa mohol rozšíriť a slúžiť všetkým. Ďakujem tým, ktorí sa podieľali na realizácii," povedal
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
V pláne je aj III. etapa rekonštrukcie s predpokladanými nákladmi v sume 100-tisíc eur, počas
ktorej by sa malo vybudovať minifutbalové ihrisko s malou tribúnou a oplotením.
V Petržalke sa starajú o takmer 50 ihrísk
Podľa posledného sčítania tvoria deti do pätnásť rokov desatinu obyvateľov bratislavskej
Petržalky. Na základe demografického vývoja je zrejmé, že ich počet bude aj v nasledujúcich rokoch
rásť. Potrebujú nielen miesta v škôlkach, ale aj miesto na aktivity vonku. Mestská čast
Bratislava-Petržalka preto každoročne investuje nemalé prostriedky na revitalizáciu ihrísk a
športovísk.
Petržalka sa v súčasnosti stará o 49 revitalizovaných a oplotených detských ihrísk, ktoré spĺňajú
všetky požadované hygienické a bezpečnostné normy. Na údržbu a opravy hracích prvkov, areálov a
oplotenia kladie samospráva veľký dôraz, preto ihriská pracovníci pravidelne kontrolujú a opravy
poškodených častí hracích prvkov vykonávajú ihneď, ak je to možné. V tomto roku už k 1. máju
pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb vymenili piesok vo všetkých pieskoviskách,
areály ihrísk dôkladne vyčistili a pokosili a skontrolovali hracie prvky, oplotenie a lavičky a odstránili
nedostatky, spôsobené opotrebovaním materiálu, ale aj vandalmi. Niektoré hracie prvky dostali nový
náter a samospráva sa postarala aj o doplnenie lavičiek Začiatkom mája namontovali nové oplotenie
na detskom ihrisku na Lachovej ulici. Pracovníci miestneho podniku pomáhali tiež s výmenou piesku
vo všetkých pieskoviskách devätnástich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Veľkým prínosom sú aktivity obyvateľov
Veľkým prínosom pre Petržalku sú aj dobrovoľnícke aktivity jej obyvateľov a firiem. Obyvatelia
Bradáčovej ulice si vytvorili malú komunitu, ktorá sa stará o športovisko a priľahlé detské ihrisko.
Športovisko pre staršiu mládež samospráva v minulom roku revitalizovala - opravila poškodené
povrchy, prístupovú rampu, vyčistila šachty, vyznačila čiary na ihrisko pre basketbal, futbal a volejbal a
pribudli aj nové basketbalové koše a malé futbalové bránky. Ďalším príkladom je dobrovoľnícka akcia
zamestnancov firmy Swiss Re, ktorá vlani vyčistila a zveľadila parčík na Hrobákovej ulici. V tomto roku
si žiaci na Tupolevovej ulici v spolupráci s ID Space Teamom skrášlili okolie školy v rámci projektu
Neleň pre zeleň, ktorého cieľom je ukázať mladým, že stačí málo na to, aby dokázali urobiť veľké
zmeny vo svojom okolí. Nielen komunity a firmy, ale aj jeden obyvateľ môže byť pre Petržalku
dôležitý. Pani na invalidnom vozíčku, ktorá sa už niekolko rokov stará o čistotu parkoviska pri svojom
dome, či všetci tí, ktorí sa starajú o predzáhradky, upravené vnútrobloky, parčíky a ihriská. "Vždy ma
poteší, keď sa na samosprávu obrátia obyvatelia, že by si chceli natrieť plot, vysadiť kvety alebo
vyčistiť okolie svojho domu namiesto toho, aby len ukazovali, čo všetko je potrebné urobiť či opraviť.

Priložiť ruku k dielu je ako podať pomocnú ruku samospráve a potriasť rukou životnému prostrediu",
chváli aktívnych Petržalčanov starosta Vladimír Bajan.
V tomto roku opravia v Petržalke deväť ihrísk
Na obnovu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk pre staršiu mládež vyčlenilo petržalské
zastupiteľstvo v tomto roku štvrť milióna eur. V súčasnosti prebiehajú opravy na troch z nich - na
Medveďovej, Gessayovej a Hrobákovej ul. Práve ihrisko na Hrobákovej si vyberali Petržalčania
hlasovaním na webovej stránke mestskej časti, ktoré sa uskutočnilo vo februári v rámci tzv.
participatívneho rozpočtu. Ten umožňuje Petržalčanom spolurozhodovať o smerovaní časti investícií
mestskej časti. V minulom roku si obyvatelia odhlasovali oddychovú zónu na Jasovskej ulici 17.
Verejné športové ihrisko s rozlohou 625 m2, ktoré bolo bez športových prvkov a iných zariadení,
doplnila mestská časť o basketbalové konštrukcie, malé bránky vhodné na futbal aj hokejbal, o
zariadenie na volejbal, nohejbal a tenis. Počas minulého roka obnovila samospráva päť športovísk pre
staršiu mládež - na Bradáčovej, Jasovskej, Medveďovej, Topoľčianskej a na Mánesovom námestí.
V tomto roku okrem troch už spomenutých opraví mestská časť poškodené ihriská na Belinského,
Bzovíckej, Lachovej, Pečnianskej, Vyšehradskej ulici a dve na Budatínskej. Deväť ihrísk plánuje
samospráva revitalizovať do začiatku školského roka. "Petržalka dlhodobo investuje do vytvárania
podmienok pre športové aktivity najmä našich najmenších. Po hokejovom štadióne pribudne toho roku
verejná plaváreň a verím, že sa nám podarí dať Petržalke aj krytú športovú halu," dodal Vladimír
Bajan.
V Ružinove dve ihriská zrekonštruoval investor
Staré detské ihriská z ulíc Staré záhrady a Sinokvetná v Ružinove zmizli a nahradili ich úplne
nové. Mestskú časť Ružinov to pritom nestálo žiadne peniaze. "S investorom, ktorý postavil
polyfunkčný dom na Gagarinovej ulici sme uzavreli zmluvu, aby investoval aj niečo navyše do
verejných priestranstiev a zrekonštruoval tieto dve detské ihriská," vysvetlil starosta Ružinova Dušan
Pekár. Na ihriskách sú nové drevené hracie zostavy, na Starých záhradách aj basketbalové koše.
Nové sú lavičky aj smetné koše.
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