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Počítá revitalizace Tvrze i se zelení?
Téma pro politické strany

Otazníky kolem plánované revitalizace lokality Tvrz, které popisujeme na
str. 4 jsou dnes tématem naší ankety pro politické kluby zastupitelů.

� Otázka na červen zní:

Zajímá se váš zastupitelský klub o zachování, popř. nový ráz zeleně v
historickém území kolem kostela sv. Prokopa a starobylé tvrze tak, aby
co nejvíce vyhovovalo Žďárákům i návštěvníkům historického jádra
našeho města? Máte představu, jak by území mohlo po úpravách ideálně vypadat?

Malý prostor s velkými problémy k řešení

PŘED
MOUČKOVÝM
domem, kde je v plánu
vyhlídkové molo, roste nejméně třicet let růže Hugova.
Jde o vzácný botanický druh.
Lidé se strachují, že květina
padne za oběť rekonstrukci
území.
Foto: archiv

A bude na to, když kupujeme akcie?

V rámci studijních důvodů jsem před psaním
článku navštívil Nábřežní terasy. Proč? Jedná se o skvělý, nově pojednaný prostor mezi
nápojovým centrem a městskou knihovnou,
důkaz, že se dají zútulnit i nečekané prostory
v centru města a u řeky. Však mnoho z nás si
Jaroslav
sem nachází cestu.
Ptáček,
A to je námět i pro město, hledání a podpora
klub ODS
zdánlivě nemožných řešení. Čeká nás předláždění a terénní úpravy včetně zeleně kolem kostela, fary a tvrze, abychom při náledích nemuseli viset jako opičáci na zábradlí, zbudování vyhlídky na řeku v proluce vedle Regionálního muzea i úpravy pro jeho venkovní prezentace a další.
Čekáme na návrhy, jak vyřešit zapeklitou dopravní situaci, kdy ani lidé,
kteří v této lokalitě žijí, nemají možnost zaparkovat, a to ani na přechodnou
dobu, nemluvě o problému, jak do kostela přivézt hendikepované spoluobčany. Malý prostor s velkými problémy k řešení.

Prostranství kolem kostela sv. Prokopa a
Tvrze mám ráda, má pro mě kouzlo s historickým nádechem a příjemnou atmosférou.
Neustále je třeba něco modernizovat, opravovat a dotvářet. Nejdříve bych se však seznáMiloslava
mila se záměry a návrhy fundovaných lidí
Brychtová,
„architektů“ a pak můžeme diskutovat. Nikoklub
Změna 2018 liv obráceně. Ale toto vše lze pouze s ohledem na rozpočet města.
Určitě nebude dostatek financí, když město bude nehospodárně investovat a
nakupovat např. téměř bezcenné akcie Sattu za 80 milionů, když mají tržní hodnotu kolem 15 milionů, a navíc je ani nebylo třeba kupovat, protože město již vlastnilo většinu akcií…Proč si něco nalhávat a dělat z občanů našeho města hlupáky!
Ale sliby a sny o zvelebení našeho města se tak dobře prodávají a poslouchají?

Příprava nebyla dobrá

O otázku zachování zeleně v centru města se zajímáme stejně jako většina občanů Žďáru. Předložený návrh
prostorů kolem kostela sv. Prokopa a
náměstíčka u Regionálního muzea včetně navazujících přístupů směrem k uliPetr Stoček,
cím Nábřežní a Zahradní je bohužel v
klub KSČM
intencích nedalekého náměstí – dlažba,
a SPOZ
beton, kameny. Má to jistě řadu výhod
pro město, jako příklad vybíráme snadný úklid sněhu, nenáročnost na sečení
trávy, ale představy řadových občanů města to rozhodně nenaplňuje. Kromě
městského architekta máme už i městskou krajinářku, nechť oni, kteří jsou
nejpovolanější a jsou za to i placeni, se k nastalé situaci i důvodům řešení
vyjádří veřejně.

Revitalizaci Tvrze schválilo na poslední chvíli již minulé zastupitelstvo v rámci Strategie centrum. Vedení čtyři roky
snižovalo investice a tak se alespoň na
papíře chtělo před volbami pochlubit.
Při projednávání takto narychlo připraveVladimír
ných akcí jsme nechtěli zavazovat budouNovotný,
cí zastupitele pořadím, termíny a také
klub ČSSD
finančními závazky.
Stalo se. A ukazuje se, že příprava nebyla dobrá. Až nyní se zahajuje diskuze s občany a řeší problémy vydlážděné
plochy, stromů nebo zeleně. Doufáme jen, že to zase jako vždy není diskuze,
která má pouze přinést alibi projednání tohoto projektu. Čekají nás totiž za
mnoho miliónů projekty další. Jejich příprava je na tom podobně.

V zadlažďování centra nelze pokračovat
Pevně věřím tomu, že se projekt ještě podaří zásadně přepracovat. Jednak by bylo správné zohlednit připomínky institucí i obyvatel lokality,
jednak nám již nedávná suchá léta
nastavila dostatečné zrcadlo, že každá
kapka vody je nad zlato a v zadlažďoZbyněk Vintr,
(klub KDU ČSL) vání centra města nemůžeme pokračovat. Nevlídné a šedivé prostory bez
stínu a zeleně obsazené auty vybízejí k jedinému: co nejrychleji jimi projít a zmizet. Jsem si jist, že je možné skloubit životní prostředí se špičkovou
architekturou a designem – inspirací nám může být využití zeleně v mnoha
moderních urbanistických projektech. Historické centrum města si zaslouží
vytvoření intimnějšího prostoru zvoucího k setkáním a možná i nějaké
opravdu hodnotné umělecké dílo. Za jednu z nejdůležitějších priorit považuji dobré dopravní řešení celé lokality.

Zachovat původní zvláštnosti, a něco navíc
Revitalizace veřejného prostranství,
zejména historické části našeho města
a tím i okolí Tvrze, je velice zodpovědně řešené vybranou architektonickou
společností. Nejde jen o to, aby tento
prostor byl opraven, ale aby získal svoje
kouzlo, které zachová všechny původLudmila
ní zvláštnosti a mimořádné věci a zároŘezníčková
klub ANO 2011 veň získal něco speciálního, protože
tato část Žďáru si to zaslouží. Samozřejmě chápu, že někteří lidé se obávají, že z okolí kostela zmizí zelená plocha a
obávají se o stromy, které zde jsou. Stromů ale bude na tomto krásném místě
ještě více a kolem nich bude dostatek kvetoucí zeleně. Zároveň bude respektován historický ráz tohoto místa s důrazem na jeho jedinečnost. Pokud
jsem měla možnost vidět vizualizaci budoucího prostoru Tvrze a jejího okolí, měla jsem oprávněnou radost, jaký krásný kout Žďár získá. Doufám, že i
občané našeho města v budoucnu ocení jedinečnost realizace opravy tohoto
veřejného prostranství.

Opět dlažba, beton, kameny...?

Obnovit historickou stopu uliček
Revitalizace v okolí Tvrze a kostela sv.
Prokopa odráží snahu obnovit historickou stopu uliček a navazujících náměstí.
Vrátit, resp. zdůraznit v této části města
zřetelnější historickou strukturu a její
vizuálně uchopitelnou formu. Podtrhuji,
že jde o historickou část města a ta prosMartin Mrkos,
klub ŽĎÁR- ŽM tě není městský park.
V historických částech měst bývá již
tradičně maximálně občas nějaký strom, pokud vůbec. Zde máme stromů hned
několik a se stromy se počítá i v plánované revitalizaci, ty mohou být navíc pod
korunami doplněny decentně o estetické a funkční květinové patro. Zde současné travnaté plácky nemají své opodstatnění. Jde o vyžilé plochy, které neplní ani
funkci estetickou, ani funkci ekologickou.
Vnímejme tedy tuto část, byť jde celkově o malou plochu, především jako historické, starobylé město. Část, na niž můžeme být hrdí, protože je základem identity Žďáru a jeho genia loci.
Profesí jsem ekonom, takže si netroufám být samozvaným projektantem - na
otázku o ideální podobě odpovím tak, že si přeji, aby rekonstrukce respektovala
historický původ místa a zároveň soudobou, uměřenou dimenzi zeleně ve veřejném prostoru tohoto typu.

Povedené úpravy, ale s úbytkem zeleně
O úpravy veškerých prostranství ve
městě se intenzivně zajímáme, velmi
aktivní je v této oblasti náš zástupce v
komisi rozvoje Ing. Miloslav Sláma, kteTomáš
rý je nejen odborníkem, ale přímo iniciAugustýn,
átorem mnoha pozitivních změn. OkoKoalice TOP 09 lí Tvrze je důležité ze dvou pohledů.
a Svobodní
Jednak navazuje na již zrekonstruovaná
náměstí Republiky a Havlíčkovo, jednak
je to nejcennější lokalita centra našeho města. Proto si zaslouží vzhled hodný
svému významu. Plánované úpravy jsou opticky povedené, prošly kvalitním
odborným výběrem. Velmi mne však mrzí úbytek zeleně, který tato změna
přinese. Domnívám se, že by při každé rekonstrukci měl být základní požadavek minimálně na zachování objemu a kvality zeleně.

