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TISKOVÁ ZPRÁVA
Probíhá první fáze regenerace sídliště Vršovců
Po několikaleté regeneraci sídliště Fifejdy I, která bude za několik dní ukončena, vedení
městského obvodu rozhodlo začít s úpravami sídliště Vršovců. Práce na první části regenerace
druhého největšího sídliště v Mariánských Horách a Hulvákách v těchto dnech již probíhají. Jejich
cílem je opravit hlavní páteřní tah pro pěší, který vede sídlištěm, a zmodernizovat prvky kolem něj.
„Dojde k předláždění chodníku, bude lehce poupravena jeho trasa, ať má příjemnější průběh,
v jeho okolí jsme nechali nainstalovat několik laviček a vytvořit dětské hřiště s hracími prvky pro
různé věkové kategorie dětí,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková. Na hřišti se tak objeví
pískoviště pro nejmenší, houpačky, sestava průlezek a další moderní prvky, které rozvíjejí motoriku
dětí a zároveň dokážou odolat vandalům.
První etapa regenerace sídliště Vršovců byla navržena tak, aby zachovala co největší množství
zeleně a nebylo nutné kácet vzrostlé stromy. Architektka Iva Seitzová však přesto počítá s tím,
že by kolem chodníku do budoucna mohla vyrůst malá alej, vytvořená například náhradní
výsadbou. „Celý koncept je navržen tak, aby děti a dospělí neměli strach z dopravy a prostředí
vnitrobloku sloužilo občanům ke každodenní volnočasové rekreaci. U některých výškových domů
vytvoříme speciální polosoukromí, kde by obyvatelé mohli udržovat sousedské vztahy, jak se nám
to již podařilo na sídlišti Fifejdy I. Chodníky, které nevedou přímo k domům, odkloníme o několik
metrů dál, aby lidé nechodili nájemníkům pod okny, a vytvořením parkovacích kapes mezi
jednotlivými domy vyřešíme i problém chybějících parkovacích míst,“ uvedla architektka.
Koncept regenerace sídliště Vršovců a hlavní myšlenka vnějšího uspořádání celé lokality vznikly
na popud starostky Liany Janáčkové již v září 2006. S ohledem na finanční prostředky, které má
městský obvod na podobné projekty k dispozici, však nebylo možné začít s komplexními úpravami
dříve. „Podobné regenerace se z velké části financují z dotací ministerstva pro místní rozvoj a na
dvě sídliště v jednom městském obvodu bychom finance nedostali. Museli jsme proto nejdříve
dokončit regeneraci jednoho. Nyní ale veškerou energii chceme zaměřit právě na Vršovců, aby se
tam lidem bydlelo stejně dobře jako na Fifejdách,“ dodala starostka Liana Janáčková.
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