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Malé připomenutí
Kdo jsme?






Veřejnosti otevřená nezisková organizace
jejímž zájmem je podpora rodiny
V dopoledních hodinách jsme takzvaným
mateřským centrem - místem, kam rodiče míří
se svými dětmi, aby čelili samotě, navázali
nové vztahy, zajistili dětem smysluplný program
nebo si „jen“ odpočinuli
V odpoledních hodinách jsme rodinným
centrem, kde se konají volnočasové zájmové
kroužky (pro děti od předškolního věku až po
dospělé), besedy a semináře



Institucí, která pomáhá osobám pečujícím o
děti do 15 let věku uspět na trhu práce díky
projektu financovanému z ESF - Třetí klíč k
práci



Osobou pověřenou k sociálně-právní ochraně
dětí

Co je zahrada před naším centrem?


Zahrada ve vzrostlé zeleni před Centrem Petrklíč
je VEŘEJNÝ PROSTOR



Původní zahrada dnes již neexistujících jeslí je
vlastně městským hřištěm přístupným všem:
návštěvníkům centra stejně jako obyvatelům
okolní zástavby i širšího okolí



V rámci loňského participativního rozpočtu byla
tato zahrada výrazně obnovena a oživena



Původní herní prvky a altán v dezolátním stavu
byly nahrazeny novými odpovídajícími
bezpečnostním požadavkům



Děti zde naleznou skluzavku, vahadlovou
houpačku, pružinovou houpačku domeček a
kreslící tabule



Zahrada je přístupná všem díky zpevněné
cestičce z ul. Víta Nejedlého i o víkendech a po
17 hodině

FOTOGALERIE 2019:

FOTOGALERIE 2020:

Co vylepšit letos?
Parkové lavičky, odpadkový koš, venkovní truhlíky
Klidné a zelené prostředí zahrady vybízí k odpočinku a nové herní prvky k návštěvám zahrady s malými
dětmi. Lavičky z původního mobiliáře jeslí jsou již ve špatném technickém stavu a jejich oprava
vyžaduje nerentabilní investici. V rámci nového rozpočtového období bychom rádi opatřili
revitalizovanou zahradu a dětské hřiště dvěma novými lavičkami, posezením v altánu, odpadkovým
košem a celkový dojem umocnili třemi osázenými truhlíky. Jeden z truhlíků bude též sloužit jako
bylinková zahrádka k edukativním účelům.
2x litinová lavička MONTAG, VAKO mobiliář – 10.264 Kč vč. DPH (2x 5.082 Kč)
1x odpadkový koš MAG, 3.363 Kč vč. DPH, VAKO mobiliář – 3.363 Kč

3x venkovní zahradní truhlík
4. 665 Kč vč. DPH (3x 1.555 Kč)

Posezení v altánu

ZÁMĚR - vytvoření důstojného posezení a odpočinkové zóny
v nově vybudovaném altánu s dlažbou

PŮVODNÍ ALTÁN VČ. POSEZENÍ A DETAIL
TECHNICKÉHO STAVU LAVIČEK

Na ilustračních fotografiích je zachycen původní stav altánu,
který byl pro svůj dezolátní stav zcela demontován a nahrazen
novým včetně dlažby. Stůl a lavičky nebyly předmětem
revitalizace a v rámci nového rozpočtového období bychom
chtěli altán opatřit novou sestavou laviček a stolu.
NÁKLAD: 10.984 Kč vč. DPH, sestava STELA, VAKO mobiliář

NOVÝ ALTÁN S DLAŽBOU, ILUSTRAČNÍ FOTO SESTAVY STELA:

CELKOVÉ NÁKLADY ROZPOČTU 2020:

Kč 29.449 vč. DPH

