Informácia o projekte Výstavba detského ihriska v Hybiach
Obec Hybe zrealizovala projekt Výstavba detského ihriska v Hybiach v júni 2014
Predmetom projektu je vybudovanie bezpečného, voľne prístupného detského ihriska na ploche susediacej
s materskou škôlkou. Detské ihrisko je po celom obvode oplotené a sú na ňom umiestnené hracie prvky
a zostavy určené pre deti do 12 rokov. Pod hracími prvkami, ktoré si vyžadujú bezpečnostný povrch sú
vybudované dopadové plochy vyhovujúce príslušným technickým normám. Vstup na ihrisko je realizovaný cez
dve bránky a vybavenie ihriska je doplnené mobiliárom – lavičkami s operadlom.
Technické riešenie projektu
Stavba detského ihriska prebiehala v mieste zatrávnenej plochy. Prvky detského ihriska sú osadené v betónových
základoch, kotvené pozinkovanými kovovými podstavami. Pod prvkami, ktoré si to vyžadujú, je realizovaný
bezpečnostný povrch vybraním zeminy do hĺbky podľa noriem STN EN 1177 s následným násypom riečneho
štrku frakcie 4-8 mm bez prachových a ílových častí.Na ihrisku sú umiestnené hracie prvky: domček so strieškou,
šmýkalkou a výstupom s lezeckými úchytmi, hojdačka dvojmiestna reťazová so sedadlom klasik a sedadlom s
operadlom a retiazkou, hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia, kolotoč, pieskovisko so sedením a pieskom,
pohyblivý mostík. Všetky prvky sú certifikované podľa STN EN 1176.Základným konštrukčným prvkom hracích
prvkov je mimostredové borovicové drevo, bez ostrých hrán, hĺbkovo a vákuovo impregnované. Z dôvodu
zvýraznenia štruktúry je natreté kvalitnou lazúrou.Kovové prvky sú upravené pozinkovaním a farebne upravené
komaxitovaním. Na zabránenie vzniku úrazov a preniknutiu vlhkosti sú použité ochranné plastové krytky.
Použitým materiálom je aj preglejka vhodná na extrémne zaťaženie. Šmýkalka je laminátová.
Dlhodobým cieľom projektu je zlepšenie základných služieb a kvality života vo vidieckych oblastiach
a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckých oblastí.
Cieľom projektu je rozšíriť a doplniť voľnočasové zariadenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov obce
prostredníctvom vybudovania detského ihriska. Detské irhisko je vybudované na ploche susediacej s materskou
školkou. Cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom Integrovanej stratégie rozvoja horného Liptova do roku
2015, ktorým je zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom diverzifikácie hospodárskych činností,
vidieckeho cestovného ruchu, rozvoja vidieckych oblastí a spoluprácou s inými vidieckymi oblasťami.Zároveň je
v súlade s cieľom skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb, ktorým je
zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí,
zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

