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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště 

Na místě starého a nevyhovujícího dětského hřiště v ulici Jurije Gagarina vznikne hřiště 

úplně nové. Město Nymburk nyní vybírá zhotovitele stavby a rovněž podalo žádost  

o dotaci na výstavbu tohoto hřiště od Nadace ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“.   

„V této lokalitě již město v loňském roce otevřelo dětské hřiště Nezlobiště, to je určeno 

především pro menší děti. Nyní chceme dát prostor i starším dětem a teenegerům. Místo 

současného a nevyhovujícího hřiště by nové hřiště mělo plně vyhovovat právě jejich 

potřebám a aktivitám. Vybudováno bude víceúčelové hřiště pro různé sportovní aktivity 

včetně lanových a workoutových prvků,“ přiblížila místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová. 

Nové dětské hřiště by mělo vzniknout v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě 

nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m
2
. Rada města schválila zadávací 

dokumentaci na zhotovení nového dětského hřiště a v současné době už probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele. Město Nymburk také podalo žádost o dotaci na nové dětské hřiště  

v ulici Jurije Gagarina od Nadace ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“. Výsledky  

o udělení dotace budou známy začátkem letních prázdnin.  

Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude primárně určeno pro děti staršího 

školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat zejména vybudování oplocení, herních 

prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních 

prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí nového hřiště bude i vybudování 

travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity.  Chybět nebudou 

lanové prvky, workoutové aktivity pro mládež a centrální plocha s vodní mlhou.  

Zahájení stavebních prací by mělo začít v září letošního roku a předpokládaný termín 

dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště jsou ve výši 7,8 mil. 

Kč, z toho část financí pokryje možná dotace.  
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