
Jaro, léto, podzim, zima, 
v zahradě je vždycky prima

(… Co děti, mají si kde hrát?)
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Obsah a cíle projektu

• Rekonstrukcí rozlehlé zahrady MŠ (6,8tis.m2)
vybudovat MULTIFUNKČNÍ dětskou zahradu,
která bude vybavením odpovídat potřebám
dětí VE VĚKU 1-7 let.

• Komplexní zahrada pro volnou hru, dopravní
a ekologickou výchovu s CELOROČNÍM
využitím.

• Využití pro: MŠ, 1.stupeň ZŠ, klub maminek,
děti předškolního věku v doprovodu rodičů



Multifunkční zahrada

zábavné centrum = prolézačky, 
skluzavky, kolotoč, houpadla, 
lezecká stěna, trampolína, 
lavičky, koše, zahradní domek, 
dopadové plochy, mlhoviště
sportovní centrum = doskočiště, 
koš a prostor pro míčové hry

dopravní hřiště se zázemím

ohniště s posezením
enviromentální centrum =  
rybníček s rybkami a zelení, 
bylinková zahrádka

1. návrh 

realizace



FINANCOVÁNÍ

Celkové výdaje   2,9 mil.Kč
Dotace                 2,7 mil.Kč
Vlastní podíl       0,4 mil.Kč                

Předfinancování:  
z vlastních prostředků obce.

HARMONOGRAM

Zahájení:                   1.1.2008
Dotazník: leden 2008
Návrh a ceny: 01-03/2008

Žádost podaná:     27.3.2008
Oznámení z ROP:  14.7.2008 
Výběrová řízení:  7/08 - 3/09
Realizace:             9/08 - 4/09
Slavnost.otevření: 14.5.2009

Žádost o platbu:    22.5.2009
Fyzická kontrola:   26.6.2009
Na účtu připsáno: 14.7.2009

CELKOVÁ DOBA     19 měsíců

ROP 
SV

92%

Obec
8%

Finanční prostředky v %



Jak to dopadlo ?

PŘED

nevyužívaná západní 

část zahrady

budoucí dopravní hřiště

PO



PŘED REKONSTRUKCÍ JARO 2010







Co projekt spustil …

Občanské sdružení 
Klub malých Dubáčků

Vzniklo oficiální rodinné centrum, 
které pravidelně pořádá program, 

kurzy a akce pro rodiny z Dubé, 
okolí a návštěvníky. 

Klub funguje v rámci areálu 
zahrady v budově bývalých jeslí, 

dnes knihovna a 
klub maminek a klub seniorů.

Na zahradě si opékali buřty 
již i místní senioři.

Včelka Mája

přírodovědný kroužek v MŠ 
s klubovnou přímo na zahradě 

v blízkosti jezírka



Co ovlivnilo úspěšnost projektu ?

SPOLUPRÁCE A PODPORA

MŠ Dubá: definice a
příprava technické části
řízení fyzické realizace

Mateřské centrum: 
iniciátor projektu 
dotazníkové šetření

Město Dubá:
předkladatel 
výběr dodavatelů  
FINANCOVÁNÍ

Veřejnost:
účast na dotazníkovém šetření 
připomínkování návrhu na realizaci

KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Kvalitní příprava záměru a 
návrhu výsledné podoby 

pedagogy z MŠ.

Žádost o dotaci a přílohy 
zpracovány poradcem, 

který zná místní poměry a 
problematiku.



Další potřebný rozvoj města Dubá

Cestovní ruch 

zaměřený především 
na rodiny a seniory

Společenský život

rozvoj kultury, sportu, 
spolkové činnosti

BÝVALÁ SUŠÁRNA CHMELE
BÝVALÝ HOTEL  S VELKÝM 
SPOLEČENSKÝM SÁLEM 



DĚKUJEME  ZA  POZORNOST
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

Ing. Irena Žalovičová, zpracovatel
Danuše Červená, účetní


