Náčrt vízie pre štvrť medzi Račianskou, Pionierskou a Šancovou
verzia 1.0 z r. 2008

Úvodom
Dole je náčrt toho, čo by sa mohlo v rôzne dlhej
perspektíve zrealizovať v štvrti medzi Šancovou,
Račianskou a Pionierskou. Nazval som ju pracovne
PARK*. Bude výborné, ak každý, komu záleží na tom,
ako tu žije pridá ďalšie návrhy.
Štvrť PARK by sa mala stať ukážkovou zónou
v rámci MČ Nové Mesto, ktorá bude výnimočná
a príťažlivá pre kvalitu života v nej na všetkých úrovniach
a bude udávať trend skvalitnenia životného priestoru za
účasti občanov, ich názorov a činov, t.j.:

a) zdravie a bezpečnosť obyvateľova
všetkých vekových kategórií

* Štvrť PARK
Názov:
Je potrebné vymyslieť pre štvrť
atraktívny názov, keďže historické
názvy jej fragmentov jej dnešného
územia jej novým obyvateľom od
1945, resp. 50-tych rokov už veľa
nehovoria.
Kvôli identite. Jedna možnosť je
štvrť PARK. Iné návrhy ?
Pionierska
Račianska
Komunita
ProAktívny Rozvoj Komunity
Pilotná Realizácia

Okrem ostatných vecí, ktoré sú čiastočne
vymenované v doleuvedených bodoch zohľadniť
aj vytvorenie protihlukových zábran na zníženie
hlukovej
záťaže
z veľkých
intenzívne
frekventovaných ulíc ako Pionierska, Račianska,
Šancová často už jednoduchými opatreniami napr.
1.prísne kontroly dodržiavania rýchlostných
limitov na spomenutých uliciach a postihy pri
porušovaní,
2. vybudovania protihlukovej bariéry okolo parku
na Rač. mýte najmä od Šancovej, je tam už
betónových múrik.
3. vybudovanie protihlukovej bariéry okolo
koľajníc ŽSR v celej dĺžke popri štvrti PARK
4. bod 3 bude slúžiť zároveň ako zábrana najmä deťom, ktoré sa môžu v hornom úseku
Kyjevskej medzi vinohradmi bez problémov dostať na koľaje

b) kompletná bezbariérovosť
Tzn. bezproblémový pohyb telesne postihnutých, matiek s detskými vozíkmi, detí s bicyklami
– tzn. vytvorenie bezpečnej cyklistickej trasy krížom cez štvrť, najlepšie po Sibírskej alebo po
Račianskej s prepojením na cyklistické chodníky v Starom Meste a ostatné hlavné cyklistické
trasy v meste.

c) vizuálna príťažlivosť
Dohodne sa a záväzným nariadením stanoví, aké zásahy do zovňajšku jestvujúcich budov sú
povolené. Cieľ je zabrániť bastardizácii urbanistických celkov vo štvrti PARK. Kvalita života
spočíva aj vo vizuálnej príťažlivosti a harmónii exteriérov štvrte PARK.

d) atraktivita pre všetky generácie
Rozvinúť aktivity klubu dôchodcov na Sibírskej tak, aby vznikal aktívny medzigeneračný
kontakt a výmena skúseností na jednej strane, na druhej strane je nevyhnutné zriadiť aspoň
jedno materské centrum.
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Centrum štvrte = park na Račianskom mýte
K nemu vedú všetky hlavné komunikačné trasy štvrte
PARK.
Ich hlavná os je Sibírska.
Popri nej po celej dĺžke sú v pravidelných rozostupoch
lavičky ako odpočinok hlavne pre seniorov na ceste do parku na
Rač. mýte alebo na ceste niekam v rámci štvrte PARK.

e) AKTÍVNY ODDYCH
Cieľom je umožniť všetkým vekovým kategóriám oddychovať
vonku aktívne.
Tzn. motivovať nielen deti, dospievajúcich, resp. dospelých v produktívnom veku, ale aj
dôchodcov mať možnosť v rámci štvrte PARK, t.j. v pešej dostupnosti od svojho domu
stráviť aktívnym oddychom časť dňa v každom počasí a v každom ročnom období.
Dôvody: prevencia chorôb, zvyšovanie fyzickej kondície, zlepšenie vitality, spoločenská
kominikácia pri športe, zaintegrovanie aj dôchodcov ako prevencia osamelosti, prevencia
drogových a iných závislostí (internet, PC).

Vo štvrti PARK sú ihriská a športoviská pre rôzne vekové kategórie.
Niektoré ihriská sú tematicky orientované napr. IHRISKO HRAD, LOĎ ai.
Už jestvujúce ihriská a športoviská sú obnovené.
dostatok miesta:

VäČŠIE IHRISKÁ

Štvrť PARK má na to zatiaľ

zvrhu dole: Thurzova, Legerského, Americká, park Račianske

mýto
VäČŠIE ŠPORTOVISKÁ
zvrchu dole: Thurzova, Legerského (pri vyústení do
Pionierskej, Americká, Mikovíniho (presvedčiť developera vrátiť školské športovisko)
Pomedzi tieto väčšie ihriská a športoviská, ktoré už existujú a treba ich len obnoviť
a ešte zatraktívniť zachovať aj menšie detské ihriská v medziblokoch. Dôvod: výrazné
zvýšenie pôrodnosti určite ešte v ďalších piatich rokoch.
Pri zatraktívnení života v štvrti PARK možno rátať s ďalšími mladými obyvateľmi, t.j.
ďalšími deťmi.
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f) spolupráca s MČ Staré MESTO
Spoločné projekty ohľadne rozvoja a skultúrnenia parku Račianske mýto. Dôvod: veľmi
využívaný aj občanmi Starého Mesta s priľahlých ulíc.

g) ZELEŇ
Kvalitná rôznodruhová (, a preto odolnejšia voči škodcom a chorobám,) zeleň.
Deasfaltizácia – odstránenie veľkých asfaltových plôch ako zdroja prachu, sálajúceho tepla
a veľmi suchého vzduchu v letných horúčavách – výrazné znižovanie kvality mikrklímy
v medziblokových priestoroch. Okrem toho zdroj prívalových náporových vôd počas búrok
a lejakov (predpoklad výraznejších prejavov tohto druhu v dôsledku klimatických zmien.
Nahradenie napr. betónovými, resp. plastovými mriežkami, ktoré spevnia podložie, umožňujú
ale aj rast trávy. Ďalej umožňujú absorbciu dažďovej a snehovej vody do podložia a šetria
tým náklady na letné zavlažovanie, resp. na znovuvysádzanie vyschnutých stromov, kríkov
a kvetov. Vo všeobecnosti odstránenie asfaltových veľkých plôch a ich nahradenie zelenými
parkovacími plochami = obrovský príspevok pre zdrav
Využiť vodu z prirodzených prameňov odtekajúcu popod štvrť PARK zo svahov Malých
Karpát nevyužitá – zavlažovanie zelene, fontány fungujúce na princípe samospádu, napájanie
umelo vytvorených potôčikov a jazierok vo štrvti PARK na vhodných miestach. To všetko
obrovské úspory vody, peňazí MČ Nové Mesto v súlade s líniou trvale udržateľného
ekologického rastu MČ Nové Mesto.
Sibírska ale aj ostatné ulice v PARKu majú doplené a kompletné stromoradie

h) KULTÚRA, HISTÓRIA a UMENIE
Drobné artefakty pripomínajúce históriu štvrte, nielen pamätné tabule, ale aj iné inštalácie
s témami napr. bývalé vinohrady v štvrti, osobnosti, udalosti po kt. sú pomenované ulice,
zaniknuté fabriky, železničná stanica Filiálka.

Záverom
Úmyselne som často nepísal, že „by sa malo“ alebo „by
sa mohlo“, ale že veci už sú. Myslím, že to pri vízii
pomáha fantázii zreálňovať zdanlivo nemožné veci.
Pavel Šimove
0908 57 57 34, simove@simove.sk, Legerského 4
Všetky letecké pohľady sú z Google Maps.
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