24. srpna 2020, Ostrava – Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Výstava návrhů Rekultivace hřbitova v Mariánských Horách už jen do konce prázdnin
Vedení městského obvodu ve spolupráci se studenty Vysoké školy báňské, stavební faktulty,
katedry architektury uspořádalo v zázemí obřadní síně mariánskohorské radnice netradiční
výstavu. Návštěvníci zde uvidí návrhy rekultivace místního hřbitova, které ve spolupráci se
svými vedoucími a učiteli navrhli právě studenti vysoké školy.
„Hřbitov v uplynulých letech prošel několika drobnými úpravami, bohužel ale jeho celkový stav
je z dlouhodobého hlediska nevyhovující a rádi bychom ho změnili,“ řekl místostarosta obvodu
Filip Čmiel (Trikolóra).
Za tím účelem se v letošním roce městský obvod spojil s katedrou architektury, studentům
hřbitov zpřístupnil a poskytl řadu podkladů, které mohli ke své práci využít. Pod odborným
dohledem jejich vedoucích tak vznikly čtyři urbanisticko-architektonické studie, které jsou
k vidění na výstavě, aby se na ně mohli obyvatelé obvodu a také další návštěvníci podívat
a vyjádřit svůj názor.
Mariánskohorský hřbitov je rozlohou malý, jelikož před lety musela část ustoupit výstavbě
cesty pro železárny, nicméně nepostrádá památky či místa posledního odpočinku významných
osobností. Pomník od akademického sochaře Augustina Handzela zde má například herecký
pár Adolfína a Alois Merhautovi. Díky své historii i osobitému umístění má své specifické
kouzlo, které měly architektonické návrhy pokud možno zachovat, ale s přihlédnutím
k moderní architektuře. A to se v různé míře povedlo. Nově by jej například mohly doplnit
kolumbárium, rozptylová loučka, rajská zahrada nebo působivá vstupní brána
„Nebude snadné některý z návrhů vybrat, každý z nich nás něčím zaujal a všechny práce jsou
pro nás vlastně takovou inspirací a souborem nápadů, co všechno by bylo možné za určitých
podmínek na hřbitově zrealizovat a jak ho upravit. Budeme rádi, když se lidé příjdou podívat a
řeknou, nebo napíší nám svůj názor,“ doplnil starosta Patrik Hujdus (NEZÁVISLÍ).
Výstava probíhá od července až do 31. srpna a je přístupná v úředních dnech, tj. každé
pondělí a středu, od 8 do 17 hodin v zázemí obřadní síně mariánskohorské radnice. K vidění
návrhů na rekultivaci hřbitova tak zbývají už jen tři dny – pondělí 24. srpna, středa 26. srpna a
ponědlí 31. srpna.
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