FARSKÝ RYBNÍK
„BAHŇÁK“
LESOPARK STŘELNICE
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V uplynulých 12 letech jsem byl jako
předseda Výboru pro životní prostředí a radní odpovědný za životní
prostředí ve městě Nová Paka. Zároveň jsem měl štěstí na spolupracovníky – Ivana Vokatého, od roku
2008 Miroslava Pyciaka a kolegy
z výborů pro životní prostředí. Péče
o životní prostředí na městě, které
tvoří veřejná prostranství, a zejména
plochy zeleně, spočívá především
v dobré údržbě stávajících ploch
a v rozvoji zeleně. Právě rozvoji zeleně přikládám velký důraz. Proto
jsme od počátku uchopili tento úkol
koncepčně a pořídili jako podklad
pro dlouhodobou práci plán rozvoje zeleně (generel zeleně). Ten stanovil základní hodnoty území a určil
priority a směry rozvoje. Základním
principem je systém takzvaných
rozvojových os, které logicky spojují
významné plochy zeleně ve městě
s okolní krajinou a vytvářejí funkční
systém.

PARČÍK VE STAROPACKÉ ULICI

Paka pro život
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OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
KOTÍKOVA-KRKONOŠSKÁ

Paka pro život

MarekNýdrle
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NOVÁ PAKA
– ZELEŇ

Do současnosti se nám
podařilo vybudovat, obnovit nebo regenerovat
následující plochy zeleně
a významné objekty.
Aktuálně dokončujeme
obnovu Jírových sadů
a dětského hřiště U Žáby
pod skautským domem.
Farský rybník („Bahňák“)
Lesopark Střelnice
Havlova ulice a skiareál
Máchovka
Jírovy sady
Dětské hřiště „U Žáby“
(pod skautem)
Parkoviště pod náměstím
Parčík ve Staropacké ulici
Muzejní náměstí
Stromořadí u Desatera
Sídliště Studénka
Parkově upravená plocha
u teplárny
Parkově upravená plocha
u ZŠ a MŠ Husitská
Okružní křižovatka u Lidlu
Okružní křižovatka
Kotíkova-Krkonošská
Dukelské náměstí

V dalších obdobích bych
chtěl na práci navázat
a pokračovat v obnově
dalších významných ploch
zeleně v systému města.
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Masarykovo náměstí
Plocha zbořeniště
u Masarykova náměstí
Riegerovy sady a parkově
upravené plochy u železnice
Komenského sady
Živý plot u letního stadionu
Prostor mezi železniční
zastávkou, sokolovnou
a MKS
Hřbitov
Zahrada MŠ Školní
Zahrada MŠ Husitská
Plocha pod hrází
Farského rybníka
Přírodně-krajinářská úprava
za Farským rybníkem

MarekNýdrle

Pro funkci systému zeleně je nejdůležitější obnova ploch v centru města, kde je
z pohledu zeleně významná plocha bývalého zbořeniště u Masarykova náměstí 17
(17
a vlastní Masarykovo náměstí (16).
16 Ve finální podobě náměstí budu prosazovat řešení s důstojným zastoupením zeleně, květinovou výzdobou a mobiliářem. Do doby
opětovné zástavby plochy proluky bývalého zbořeniště je účelné zachování dočasných parkových úprav s možností zimního sáňkování a volnočasového využití. Ve
spolupráci s MAS Brána do Českého ráje
zde pracuji na vzniku venkovní geologické
expozice zkamenělých prvohorních rostlin,
která bude zároveň upoutávkou na expozici v blízké Klenotnici. Expozici jsme navrhli
jako rozvolněnou řadu drobných objektů,
tvarově kopírující vrstevnice terénu. Doplníme mobiliář, lavičky. Nyní se dokončuje projektová dokumentace a v příštím roce bych
rád přistoupil k realizaci.

Exponát B1
– Araukarit v přírodním stavu
v podobě ležící části kmene
s informačním doprovodným
textem

Na realizovanou obnovu Jírových sadů a
dětského hřiště U Žáby navazují plochy
zeleně u železnice od skautského domu
směrem k finančnímu úřadu včetně torza
Riegerových sadů (18)
18 a velmi pohledově
exponovaná a prestižní plocha Komenského sadů (19)
19 před budovou základní školy.
Jedná se o náš hlavní záměr, který zrealizujeme v nadcházejícím volebním období.
Podrobněji je o něm pojednáno v kapitole
volební cíl INVESTICE – č. 4 „Revitalizace lokality parků Komenského, Riegerovy
sady a parku před skautským domem“ na
str. 84.
Další lokalitou v centru města, která má vysoký potenciál, je prostor mezi železniční
zastávkou Nová Paka – město, sokolovnou a Městským kulturním střediskem (21),
21
kde cílím ke vzniku reprezentativního veřejného prostoru řešeného obdobně jako Muzejní náměstí. Město v tomto ohledu již činí

kroky, jako je výkup pozemku s drážním domkem, a
dlouhodobě jedná o odkoupení zahrady se vzrostlými
dřevinami za Městským kulturním střediskem.
Z dalších plánů bych chtěl jmenovat obnovu stávajícího
tvarovaného živého plotu z dožilého zeravu západního a
kovového oplocení u letního stadionuc 20 , projektovou
přípravu obnovy zeleně a cestní sítě hřbitova u kapličky
(22),
22 doplnění herního vybavení a zeleně v zahradách
obou mateřských škol (23)
23 – MŠ Školní a 24 – MŠ Husitská, jejichž úpravy jsou inspirovány návratem k přírodě a podporou dětí v poznávání přírodních zákonitostí.
Zahrada bude řešena jako výchovné prostředí pro osvětu v oblasti ekologie. Jednotlivé herní prvky probouzí zájem o pozorování přírodních procesů a umožňují získat
informaci na základě zkušenosti. Zdokonalují obratnost
a smysl pro rovnováhu. Projektová dokumentace k realizaci je již hotová a nyní probíhá výběr dodavatele.
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Vize mám i v okrajových částech města. Rozpracovaná je přírodně-krajinářská úprava za Farským rybníkem (26),
26 která uzavře budování rozvojové
osy „Sportovní“ generelu zeleně. Za Farským rybníkem zamýšlím založení
městských sadů s volným přístupem – extenzivní ovocné dřeviny doplněné
stromořadím a stávající rozlehlé louky s dominantou „kaštanů“ s křížkem vytvoří prostředí, kde si děti i dospělí budou moci rozvíjet vztah k přírodě, zajít
natrhat ovoce, šípky, nasbírat kaštany nebo žaludy. Obdobným způsobem
plánuji řešit i plochu pod hrází Farského rybníka (25.
25

Při plánování všech úprav a zásahů beru zřetel na minimalizaci nákladů na
údržbu, využití přírodního potenciálu zeleně a společenského přínosu. Rozvojem zeleně se snažím dlouhodobě budovat

prestiž města
jako dobrého místa
pro život.

