TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK
Město připravuje postupnou obnovu Parku Dr. Antonína Brzoráda, v ruce má
architektonickou studii celého prostoru včetně rekonstrukce stávající fontány
V Nymburce máme zelené plochy a parky, které udržujeme a postupně obnovujeme. Jsou
zelenými plícemi města, oázou pro drobné živočichy a ptáky a místy, kde můžeme
odpočívat, a dokonce plánovat vhodné kulturní počiny. Právem se pyšníme lesoparkem Na
Ostrově či Parkem Pod Hradbami. Park Dr. Antonína Brzoráda před Obecním domem je
dnes spíše jen průchozí. Neláká k tomu, aby člověk zůstal a relaxoval. Architektonická
studie je prvním krokem ke změně. Jako první přijde na řadu rekonstrukce fontány.
Park je v současné době udržovaný pravidelnou sečí. Je vybavený lavičkami a odpadkovými
koši. Vyznačuje se velmi pestrou druhovou skladbou stromů a cenný je rovněž svojí pozicí
blízko centra města. Nebývá však cílem návštěvníků, ani neláká k posezení a setrvání. Dojem
z parku značně kazí nefunkční fontána ze 70. let. „Chceme to změnit a vdechnout parku nový
život,“ říká místostarostka Stanislava Tichá. „Město zadalo architektonickou studii obnovy
parku, a zvláště vodního prvku, fontány. S tímto úkolem jsme oslovili architektku Alenu
Mocovou, nymburskou rodačku a specialistku na urbanismus veřejných prostranství. Paní
architektka v Nymburce žije, zná jej a má jej ráda, což je vidět na jejích fotografiích města,
které se staly součástí kalendáře města v letech 2020 a 2021.“
Studie byla v průběhu svého vzniku konzultována s architektem města, památkáři, poradcem
pro zeleň, dotčenými odbory města i technickými službami. Nyní máme studii k dispozici. Cíle
její realizace definoval Ing. arch. Jan Němec, městský architekt: „Pokud vycházíme z faktu, že
neřešíme park zámecký ani lázeňský, ale městský a již vzrostlý, můžeme popsaným
doplněním a drobnými zahradnickými úpravami dosáhnout mimořádného efektu
ve prospěch spoluobčanů a kvality jejich života ve městě.“
S radostí nyní představujeme veřejnosti uvedenou studii, která stojí na začátku obnovy Parku
Dr. Antonína Brzoráda. „Revitalizaci chceme zahájit co nejdříve fontánou,“ uvádí
místostarostka Stanislava Tichá. „Ostatní navrhované úpravy, doplnění a oživení parku
mohou v dalších letech plynule navázat. Doufáme, že se park brzy stane oblíbeným místem
procházek, odpočinku i kulturních a společenských akcí.“
21. 5. 2021 v Nymburce
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