Zveme Vás na hřiště aneb „Na jedné lodi“
Nové prvky oživily dětské hřiště u Mateřského centra Dobříšek. Slavnostní otevření hřiště
proběhlo symbolickým přestřihnutím pásky přítomnými dětmi společně se starostou města
J. Melšou. Tento akt proběhl za účasti mnoha vzácných
hostů v neděli 18. září při příležitosti 10. výročí
otevření Pastoračního centra sv. Tomáše, v jehož
prostorách MC Dobříšek sídlí. Přítomný arcibiskup
pražský Mons. D. Duka tomuto prostoru slavnostně
požehnal. Poté následovalo zahájení výstavy zachycující
10 let pastoračního centra a rovněž mateřského centra.
V prostorách Dobříšku si nejmenší návštěvníci mohli
pohrát, malovat a po zhlédnutí divadélka odcházeli
s milým dárkem.
Venkovní hrací plocha s mobiliářem, který je vhodný
i pro zdravotně hendikepované a seniory, vznikla díky
Benefici „Na jedné lodi“. Připravilo ji město Dobříš ve
spolupráci s MC Dobříšek při Svatebním květinovém dni
pořádaném
květinářstvím
Letizia
a
Wish
Production s.r.o. na zámku Dobříš za podpory
ministerstva životního prostředí a ministerstva práce
a sociálních věcí (díky vítězství města Dobříše v soutěži
Obec přátelská rodině 2010). Výtěžek zdvojnásobila
nadace Divoké husy a celkem se získalo přes 121 tis. Kč.
A nejen benefice přispěla k rozšíření dětského hřiště. Díky příspěvkům veřejnosti a mnoha
dalších subjektů jsme tak letos mohli pořídit i další herní prvky od firmy Dřevoartikl. Navíc
vlastními silami pan Kšána pečlivě vyrábí zastřešený altán s posezením. Přípravné práce
a betonování spolehlivě provedl DOKAS Dobříš s.r.o, dovoz zeminy a Zemní práce
sponzorsky zajistila Vodohospodářská společnost Dobříš s.r.o. Do hřiště jsme celkem
investovali přes 260 tis. Kč.
Abychom prostor návštěvníkům ještě více zpříjemnili, rádi bychom pořídili nové lavičky
a příjemné posezení do altánu. Proto můžete i nadále přispívat do sbírkových kasiček nebo
přímo na bankovní účet č. 4939326001/5500. Velmi si Vaší podpory vážíme
a děkujeme za další příspěvky.
Všem, kteří pomohli, upřímně děkujeme za spolupráci i pomoc a návštěvníkům
přejeme příjemně strávený čas na tomto hřišti.
Petra Štěpová, MC Dobříšek a Lenka Mašková, město Dobříš
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Fotografie 1: Koordinátorka MC Dobříšek, P. Štěpová, vítá přítomné a děkuje za podporu
pro hřiště (vlevo arcibiskup Mons. D. Duka)
Fotografie 2: Starosta města Dobříše, J. Melša, přestřihuje s dětmi symbolickou pásku

