Starosta mestskej časti Bratislava Nové Mesto: Ing. Richard FRIMMEL, Junácka 1, 832 90 Bratislava
Zástupca starostu mestskej časti: Ing. Marian Vereš
Tajomník miestnej rady: Mgr. Gerti Duni
Gesčný poslanec - Mgr. Pavol GALAMBOŠ
Gesčný poslanec- Ing. Ján BARCZI
Gesčný poslanec - Ing. Anna DÚŽEKOVÁ
Gesčný poslanec - JUDr. Zuzana OLEXOVÁ
Predseda a všetci členovia komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry
Predseda a všetci členovia komisie kultúry a športu
Predseda a všetci členovia komisie bytovej a sociálnej
Politické strany s pôsobnosťou v MČ Nové Mesto Bratislava
+ Žiadame osloviť ostatných zodpovedných a dať na vybavenie.

PETÍCIA RODIČOV, STARÝCH RODIČOV, SENIOROV a PODPOROVATEĽOV
ZA BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO
– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ
Vážené oslovené dámy, vážení oslovení páni,
my, Vaši v petičných hárkoch uvedení voliči – rodičia, starí rodičia, seniori a podporovatelia tejto petície sa na Vás obraciame s naliehavou
žiadosťou o prebudovanie nášho detského ihriska medzi domami na Legerského 2,4,6, 8 a Ovručskou 1,3,5,7 na bezpečné, zdravé a estetické ihrisko
s možnosťou príjemného pobytu aj pre seniorov.
Naše urgentné dôvody sú nasledovné:

1. BEZPEČNOSŤ HRAJÚCICH SA DETÍ
Ihrisko so všetkými priestorovými predpokladmi na splnenie STN EN 1176 a 1177,ktoré stanovujú všeobecné požiadavky pre zriaďovanie, kontrolu,
údržbu a prevádzku detských ihrísk a požiadavky na jednotlivé prvky ich vybavenia ich zatiaľ nespĺňa. Veríme, že v komunikácii s nami,
podpísanými v petícii, sa nám podarí vytvoriť a zrealizovať koncept plne spĺňajúci všetky bezpečnostné štandardy.

2. ZDRAVIE DETÍ a PRÍTOMNÝCH DOHLIADAJÚCICH OsôB
Žiadame odstrániť neestetickú asfaltovú plochu s dierami z celej plochy ihriska a nahradiť ju trávnikom, resp. inými prírodnými materiálmi ako
ochranou proti pádom (piesok, štrk ai. v zmysle predpisov). Podobne žiadame odstrániť aj betónové potrubie - neestetické nebezpečné „atrakcie“
a žiadame nahradiť ho drevenými valcami.
Keďže deti hlavne predškolského veku trávia na ihriskách veľkú časť dňa, je dôležitá tiež mikroklíma ihriska. Trávnik a prírodné materiály
znamenajú prirodzenú vlhkosť, absorbciu zrážok a prachu, zmierňovanie tepelných rozdielov počas dňa a príjemný vizuálny pocit. Jestvujúci asfalt
nášho hriska = suchý vzduch, zvýšená prašnosť, veľké tepelné výkyvy, t.j. zdraviu neprospievajúce vplyvy pre malé deti + zvýšené riziko alergií.

3. ROZVOJ ESTETICKÉHO CÍTENIA DETÍ OD ÚTLEHO VEKU
Nahradením betónovo-asfaltovej plochy a betónových rúr kvalitným mobiliárom detského ihriska mestská časť podporí pozitívny rozvoj vnímania
estetických hodnôt a vzťahu k lokalite, kde deti začínajú svoj život.

4. RÝCHLO REALIZOVATEĽNÉ OPATRENIA – OPLOTIŤ, VÝRAZNÉ ZÁKAZY, DREVENÉ OBLOŽENIE
MÚRU OKOLO PIESKOVISKA
Žiadame Vás rýchlo zrealizovať prvotné nenáročné opatrenia:


Esteticky oplotiť celé detské ihrisko nízkym plotom /výška 1 m/ kvôli znemožneniu prítomnosti domácich zvierat so 6 vstupnými
bránkami (v mieste ústia už vybudovaných chodníkov do ihriska) s otváracím mechanizmom bez zámku.



Pri bránkach výrazné zákazy (napr. veľké piktogramy) fajčenia, pitia alkohol. nápojov, vstupu s domácimi zvieratami predovšetkým so
psami ai. v podobe veľkých kovových zvislých tabúľ s uvedením výšky platnej pokuty za nedodržanie. Podobne zákaz parkovania áut pred
vchodom do ihriska, ktoré bránia prechodu detského kočíka/invalidného vozíka na ihrisko.



Na betónový múrik okolo jestvujúceho pieskoviska pripevniť drevené obloženie v súlade s bezpečnostnými predpismi.



Nahradiť kovový rebrík na šmýkačku drevenými schodmi

5. IHRISKO VHODNÉ PRE VEK 1 – 3, 4 – 6, 6 – 9, 10 a viac rokov
Ihrisko by malo vo svojom mobiliári zohľadniť aspoň jednou inštaláciou vekové skupiny z nadpisu tohto bodu.

6. MIESTO ODDYCHU SENIOROV a MOŽNOSŤ KONTAKTU GENERÁCIÍ
Vďaka tieňu sú lavičky okolo ihriska vyhľadávané aj seniormi. Žiadame nainštalovať skupinu lavičiek tak, aby umožňovala komunikáciu, ale mohla
slúžiť napr. vďaka exteriérovému stolu pevne pripevnému k podložiu aj ako miesto ručných prác alebo spoločenských hier (šach, karty ai.) Napr.
lavičky do „U“ v strede stôl. Ihrisko bude takto slúžiť aj možnostiam medzigeneračného kontaktu.

Vopred ďakujeme. Radi dáme Vašu odpoveď vedieť čo najširšiemu možnému okruhu občanov.
PETIČNÝ VÝBOR
Pavel Šimove, Legerského 4, 831 02 Bratislava, (poverený zastupovaním členov petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy)
Darina Geczová, Račianska 47, 831 02 Bratislava
Lýdia Sláviková, Sibírska 36, 831 02 Bratislava
Zuzana Hodaňová, Legerského 6, 831 02 Bratislava

PETÍCIA RODIČOV, STARÝCH RODIČOV, SENIOROV a PODPOROVATEĽOV

ZA BEZPEČNÉ, ZDRAVÉ A ESTETICKÉ DETSKÉ IHRISKO
– MIESTO STRETNUTIA GENERÁCIÍ
Petičný hárok č. ...
MENO a PRIEZVISKO

ADRESA TRVALÉHO POBYTU

PODPIS

ulica, PSČ, mesto

PETIČNÝ VÝBOR
Pavel Šimove, Legerského 4, 831 02 Bratislava, (poverený zastupovaním členov petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy)
Darina Geczová, Račianska 47, 831 02 Bratislava
Lýdia Sláviková, Sibírska 36, 831 02 Bratislava
Zuzana Hodaňová, Legerského 6, 831 02 Bratislava

PREČO PRÁVE TOTO IHRISKO?
-

Skvelá poloha – vďaka tieňu aj v popoludňajších hodinách v najhorúcejších mesiacoch jún, júl a august ho
využívajú deti so širokého okolia, od Sibírskej až po Ľubľanskú.

-

Mnoho mladých rodín v okolí s malými deťmi od 1 do 9 rokov

-

V nových nadstavbách od 2007 prevažne mladý ľudia a rodiny – vysoká pravdepodobnosť narodenia ďalších
detí v budúcich rokoch

-

Kvôli tieňu a tichu vyhľadávané aj dôchodcami – dobudovať možnosti na sedenie pre nich

