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Úvod
Charakteristika obce
Obec Rantířov je od Jihlavy vzdálena 7 km západním směrem. Obec se odedávna
pomyslně dělí na dvě části: na Rantířov (spodní část, za viaduktem) a Damli (v horní
části obce, část zvaná též Táml). V současné době má obec 150 domů a k 31. 12. 2013
je zde evidováno 463 obyvatel. V místě se nachází mateřská škola. Rantířov je
i významnou rekreační oblastí – nachází se zde 130 rekreačních objektů.
Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti a dobrému prostředí pro život se za posledních
10 let Rantířov rozrostl o více než stovku obyvatel. Staví vesměs mladí lidé, a obec se tak
postupně více zalidňuje. K 31. 12. 2013 je v obci evidováno 93 dětí ve věku do 14 let,
a to v následujícím věkovém složení:
do 6 let:
30 dětí
- 6 – 10 let:
27 dětí
10 – 15 let: 36 dětí
V obci se nachází velmi dobré sportovní zázemí, určené je však zejména pro starší děti
a dospělé. Sportovní areál tvoří víceúčelový kurt na volejbal, nohejbal a tenis, minihřiště
pro malou kopanou, hřiště pro stolní tenis a asfaltové víceúčelové hřiště na basketbal,
pozemní hokej, hokejbal, tenis. Chybí však zde kvalitně a bezpečně vybavené místo
vyhrazené pro setkávání a hry především mladších dětí.

Zdroj: www.mapy.cz
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Výchozí stav a zdůvodnění potřebnosti projektu
V obci Rantířov se v současné době nachází dvě malá celoročně veřejně přístupná dětská
hřiště:
1) Dětské hřiště „U Hřiště“ – na pozemku p. č. 346 (295 m2), nachází se ve
sportovním areálu. Slouží především k volnočasovým aktivitám dětí místních i dětí
z okolních obcí a města, které se svými rodiči navštíví sportovní areál. Toto hřiště
je využíváno při sportovních i kulturních akcích pořádaných obcí i místní
mateřskou školou (např. dětský den, pálení čarodějnic, dětské sportovní hry,
hledání velikonočního zajíčka, pouštění draků, dětský karneval, pořádání
venkovních divadelních představení, zábavné odpoledne u příležitosti ukončení
školního roku, vítání nových občánků obce apod.)
Poslední výměna herních prvků na tomto dětském hřišti proběhla v roce 2003.
Herní prvky se nacházely na konci své životnosti, a tak byly na podzim roku 2013
odstraněny. Finanční možnosti obce dovolovaly instalovat pouze jeden nový prvek
– dvouhoupačku z akátového dřeva (s dopadovou plochou z kačírku). Nově bude
potřeba vyřešit i zalétávající míče ze sousedního víceúčelového hřiště, které by
mohly zranit hrající si děti.
2) Dětské hřiště „U Golema“ - na pozemku p. č. 53/95 (172 m2), nachází ve
středu zastavěné části obce. I toto hřiště je hojně navštěvováno jak místními
dětmi, tak i dětmi rekreantů z okolních rekreačních chat a chalup. Hřiště je
v provozu od roku 1995 a jednotlivé herní prvky již také dosloužily a bude třeba
jejich obměny. Na podzim loňského roku bylo nutno z bezpečnostních důvodů
nevyhovující herní prvky odstranit. Rovněž zde byl osazen alespoň jeden nový
prvek – houpadlo hnízdo z akátového dřeva. U hřiště je třeba i obnovy oplocení,
které je na konci své životnosti a pro děti nebezpečné.

Účel akce z hlediska dětí
 Bezpečná místa pro hraní
 Spoluvytvoření místa pro vzájemné setkávání
 Vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi při společné práci
 Získání zodpovědného přístupu a k péči o majetek obce, pokud se sami děti
účastní plánování i údržby
 Komunitní plánování - participace dětí na obecních záležitostech

Fáze přípravy
Vzhledem k havarijnímu stavu obou hřišť a nutnosti odstranit nebezpečné a nevyhovující
herní prvky se v současnou dobu ocitla obě hřiště prakticky bez vybavení (na každém
hřišti se nachází pouze 1 vyhovující prvek). S modernizací dětského hřiště je počítáno
i ve Strategickém rozvojovém dokumentu obce - vybudování dětského hřiště není tedy
akt nahodilý, ale dlouhodobě plánovaný. Záměr zřídit kultivované veřejné prostranství
s herními prvky vzešel na základě nesčetných a déletrvajících připomínek zejména rodičů
malých dětí.
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Rodiče místních dětí dlouhodobě poukazovali na fakt, že je potřeba dětská hřiště
revitalizovat. Zastupitelé proto oslovili různé dodavatele herního mobiliáře a po obdržení
jejich katalogů společně s rodiči a dětmi plánovali výběr a rozmístění prvků na obou
hřištích, tak aby odpovídalo věkovému složení dětí. Děti své představy, jak by měla obě
jejich hřiště vypadat, namalovaly na společném setkání zástupců obce, mateřské školy
a rodičů, které se konalo dne 23. 1. 2014. Sešlo se 22 dětí. Tyto jejich kresby, prezenční
listina ze setkání dne a fotodokumentace stávajícího stavu obou dětských hřišť jsou
přílohou tohoto dokumentu.
Role dětí v přípravné fázi:
 Diskuse s rodiči a dětmi, jak by jejich hřiště měla vypadat a jak se o ně bude
dále pečovat (jak se budou podílet děti a jak se bude na provozu podílet správce)
 Děti se sešli a kreslily, jak si své hřiště představují

Fáze realizace
Před nástupem vybrané dodavatelské firmy, která provede osazení novými herními
prvky, budou provedeny vyrovnávací terénní úpravy. Plánované nové herní prvky jsou
následující:
Dětské hřiště
U Hřiště

U Golema

Pastelkáč s domečkem (multifunkční sestava)

Šimpanz (multifunkční sestava)

Lanová pyramida – mini (lanová sestava)

Monty (multifunkční sestava)

Pes (pružinové houpadlo)

Kůň (pružinové houpadlo)

Motorka (pružinové houpadlo)

Aeroplán (pružinové houpadlo)

Doplňky:

Doplňky:

Lavička s opěradlem

Lavička s opěradlem (2ks)

Odpadkový koš KLAUN

Odpadkový koš KLAUN

Instalace záchytné sítě mezi dětským
a víceúčelovým hřištěm

Instalace nového plotu na stávající
sloupky

Role dětí v realizační fázi:
 Úprava plochy (odstranění plevele, úklid spadaných větviček a listí, odstranění
krtinců, uhrabání pozemku) před nástupem dodavatelské firmy.



Součástí realizace projektu bude navíc natření stávajících sloupků na hřišti
„U Golema“. Tyto sloupky zde zůstanou po demontáži starého dřevěného plotu.
Nátěr provedou děti za dozoru správce sportovního areálu. Po natření bude
instalován nový plot.



Děti s dozorem zasadí na každém hřišti v rohu strom. V letních měsících jej
budou sami zalévat.
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Fáze provozu
Už ze samé podstaty je jasné, že výstupy akce budou sloužit dětem. Realizátoři se
domnívají, že budou-li děti a mládež mít podíl na přípravě i realizaci akce, pak i jejich
vztah v průběhu užívání bude pozitivní: nebudou majetek ničit a budou ho rádi užívat.
O provoz a běžnou údržbu dětských hřišť se celoročně stará a bude starat obec
prostřednictvím svého zaměstnance - správce hřišť. Taktéž místní děti budou zapojeny
do běžného úklidu obou dětských hřišť.

Role dětí v provozní fázi:
 Při uvedení zmodernizovaného hřiště do provozu se uskuteční Slavnostní otevření
hřišť s kulturně sportovním programem (soutěže, občerstvení apod.).
 Předcházet bude tvorba pozvánek na Slavnostní otevření hřiště pro kamarády
dětí z obce.
 Děti budou zapojeny do jarního a podzimního úklidu obou hřišť.
 Péče o zasazené stromy (letní zalévání).
 Děti budou poučeny o tom, že v případě, že by se na hřištích někdo nevhodně
choval nebo hřiště ničil, příp. se zde shlukovala mládež, mají toto ihned ohlásit
rodičům, správci sportovního areálu nebo paní starostce.

Harmonogram akce
Akce bude dle svého harmonogramu zrealizována celá v souvislém uceleném časovém
úseku – jedné etapě. Harmonogram realizace postihuje všechny činnosti od současného
stavu připravenosti akce do konečného uvedení do provozu. Začátek je závislý na
termínu přiznání dotace.
 Předpokládaný začátek realizace projektu:
 Předpokládané ukončení projektu (vč. vyúčtování):
 Začátek využívání hřiště:

20122013

prosinec

listopad

říjen

září

2015

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

2014

leden

Etapy/fáze projektu

červen 2014
listopad 2014
srpen - listopad 2014

Přípravná
Investiční /realizační
Provozní
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Přílohy
 Fotodokumentace – současný stav
 Prezenční listina a fotodokumentace ze schůzky ze dne 23. 1. 2014
 Obrázky dětí
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