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/ výzva pre občanov - život v hlohovci 07/2016

Navrhujem zprijemnit a presunúť obyvatelov do aktuálnej pešej tým,
napr. vytvorenim niečoho ako je v prilohe :striekajucimi vodnými
triskam zo zeme ktoré budú osvetlene rôznym farebným svetlom, v stredovom pase pešej zony vysadiť trávový koberec + umiestnenie sôch,vystavy, vysadenie stromov ( tieň), fototabule z mesta, mini ihrisko pre deti,
viac laviciek , zakaz áut, Koniec pešej zony ukončiť obrovskou obrazovkov .( na ktorej budú info o meste , blížiace sa akcie, tv HTV, foto reklam
atd..)-financovanie firmami. Umiestneni atrakcii prilákame viac ľudí a
tým padom sa predajne, kaviarne a ostatne obchody vrátia z hlavnej cesty
na pešiu .Tiež prilakanim vecsieho supermarketu Top by bolo druhy Lidl
na miesto opustenych domov na pešej prípadne smerovanim na hlohovu
bývalí amos co už je kúsok na pešiu. Areál (dvor)školy na konci pešej využiť
detskym ihriskom pre verejnosť, sachove figurky v ľudskej veľkosti ,
domino atd..
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Pri kostole by sa to možno dalo riešiť, ako to je v Prahe (Café Šesťák): Je to
ako keby drevené pódium/terasa, na ktorom je ping-pongový stôl, stoly,
slnečníky, piano, šachy, hojdacie siete atď a samozrejme občerstvenie v
pojazdnom "stánku". Najskôr na to všetci nadávali, ale teraz keď chodím
okolo, tak je to plné - hlavne mladých ľudí. Výhodou je, že hneď oproti je
KFC či bagetéria, z ktorých sa dá priniesť si jedlo. Chcelo by to možno
viacej zelene/kvetináčov. Držím palce, nech sa vám podarí niečo vymyslieť.
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Dôležité je odstrániť z námestia autá, hluk a asfalt. Naopak námestiu je
potrebné dodať podľa možností rovnú plochu, bezbarierovosť pokiaľ to
bude možné, skryté parkovanie pre osobné autá. Dať na námestie čestné
miesto veľkým osobnostiam našich dejín, Štefánikovi (ktorý tam pred
mnohými rokmi bol naplánovaný), Štúrovi a Dubčekovi. Súsošie Cyrila a
Metoda. Rovnú plochu by bolo možné vytvoriť medzi kostolom a sporiteľnou od pomníka osloboditeľov smerom nad Podberan. Pod touto plochou vytvoriť veľké podzemné parkovisko. Verejné WC by zostalo v
podzemí. Podzemie s povrchom sprechodniť schodišťami a výťahmi. Na
povrch chodníkov v parku a plochy námestia použiť prírodný kameň (čo
najsvetlejší). Park od hlavnej cesty oddeliť proti hluku sklenými priehľadnými panelmi. Výsadbou ihličnanov a stále zelených drevín zmierniť
šírenie hluku po námestí. Mnohé námestia majú dorobené galérie, čo by v
prípade Hlohovca bolo problémom, lebo väčšina stavieb na námestí je
súkromných.
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- ako prvé by som riešil parkovanie v blízkosti pešej zóny. (čo najviac
zelene)
- ako druhé by som vytvoril prebudovaním chodníkov možnosti na letné
terasy. To je to čo nám chýba na pešej zóne oproti iným mestám.
- ako tretie by som vytvoril zelený park pre oddych s deťmi. Do ktorého by
som zakomponoval už stojace platany.
- neďaleko zeleného parku by som postavil fontánu na pitie. Bude využívaná určite športujúcimi deťmi. No musí byť pod úrovňou terénu a
funkčná, aby nebolo vody dookola viac ako v nej.
- za piate by som sa snažil oddeliť hlučnú hlavnú cestu od parku. Nejakou prírodnou, protihlukovou stenou.
- prechody do pešej zóny by som sa snažil vyriešiť nadchodmi, čo by odbremenilo možno hlavný ťah stredom HC od neustáleho prerušovania plynulosti.
- ďalej by som vybudoval vysokú oválnu protihlukovú stenu na ktorú by sa
dalo premietať, a pred ňu postaviť pódium. Na zadnej strane by mohol
byť erb HC viditeľný z prechádzajúceho auta.
- vznikol by tak priestor pre divadlo, koncerty, letné kino a podobne.
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Pocitam s tym ze bude tu vzdy dopravna tepna ci teraz velmi rusna alebo buducnosti keby
sa naslo ine riesenie dopravy. Tak isto vzdy bude parkovanie aut ako doteraz mozno s mensimi obmedzeniami.Vychadzam s toho ze Hlohovec je stare historicke mesto,ktoreho sucastou je farsky kostol s kaplnkou a s okolitymi sochami a susosiami.K tymto objektom by sme
mali mat uctu a primerane sa k nim chovat . To znamena,ze nemali by sa tam konat napr.farmarske trhy,vianocne trhy proste akcie kde je hurhaj priamo pred dverami chramu
okrem toho ze sa na to veriaci hnevaju,je to neucta k tymto miestam.Tieto akcie by sa mali
konat na pesej zone ktora je aj obchodnou zonou.To je moj prvy navrh.
Dalej k tomu skraslenie namestia Park na vychodnom okraji namestia by som spojil s
mensim parkom oproti domu sluzieb s tym ze cesta by bola zrusena.Tym by sa vytvoril velky
rozsiahli park kde by sa uz dalo nieco väcsie realizovat.Moj navrh je aby sa tam vybudovala
velka fontana z ktorej by siel potocik s umelymi kaskadami s preklenujucimi mostikmi a
dalsiou mensiou fontankou.V noci by to mohlo byt osvetlene farebnymi svetlami.
Teraz by som sa vyjadril k zapadnej strane namestia To by som nechal ako doteraz.Tu by sa
mali konat napr.prehliadky ludovych a historickych remesiel,historickych vojenskych prehliadok ktore su bezne v ceskych mestach,urcite to pride aj k nam dalej napr,prehliadky vozidiel veteranov,atd.Samozrejme aj den kvetov,alebo aj sutaze detskych kresieb na asvalte,atd.To by bolo namestie podla mojich predstav,a co sa tyka kaviarniciek a cukrarni to
zavisi o podnikatelov ako sa budu realizovat.
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JARMOK

CENTRÁLNA ZÓNA

VEREJNÁ PARTICIPÁCIA
09/2016
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1. Ako často navštevujete toto miesto?
Námes e sv. Michala

Ulica M.R.Štefánika

denne

14%
viackrát do týždňa

Starý rínok

denne

20%

viackrát do týždňa

28%

40%

15%

denne
15%

20%

asi raz do týždňa

asi raz do týždňa

viackrát do týždňa

33%

asi raz do týždňa

20%
10%

asi raz za 2 týždne

asi raz za 2 týždne

23%

19%

9%

21%

asi raz za 2 týždne

13%

raz do mesiaca alebo menej

raz do mesiaca alebo menej

raz do mesiaca alebo menej

2. Ako by ste hodno li celkovú kvalitu miesta? (v rozmedzí 1 - 4, pričom 1 je najlepšia kvalita a 4 najhoršia)
Ulica M.R.Štefánika

Námes e sv. Michala

Starý rínok

6%

9%
1

25%
32%

20%

15%
1

2

2
33%

3

2

3
4

4
37%

17%

1

38%

3

28%
40%

4

3. Za najväčšiu kvalitu tu považujem:
Pánska záhrada; pekné prostredie; zámok; zámockú záhradu;
Námes e sv.
Michala
výhľad z veže; centrum; historický potenciál; kaviarne; obchody; služby na jednom mieste; fontána; lavičky; kostol; pešia zóna; potenciál miesta; architektúra; zeleň; parkovisko;
Ulica
M.R.Štefánika pešia zóna; cukráreň; obchody; príjemné prostredie; potenciál miesta; služby;
Starý rínok
park?? (okolo parkoviska je to park??); fontána; sedenie; parkovisko; potenciál miesta; stromy;
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5. Akým ak vitám sa tu najčastejšie venujete?
Námes e sv. Michala

iba tadiaľ prechádzam

7%

čakám na niekoho
trávim tu voľný čas

18%
29%
9%

zdržujem sa tu s
priateľmi
iné

iba tadiaľ prechádzam

10%

nakupujem tu

22%

15%

Ulica M.R.Štefánika

13%

Starý rínok

iba tadiaľ prechádzam
15%

nakupujem tu
42%

11%

nakupujem tu
35%

čakám na niekoho

16%

trávim tu voľný čas

6%

zdržujem sa tu s
priateľmi
iné

18%

čakám na niekoho
trávim tu voľný čas

5%

10%

zdržujem sa tu s
priateľmi
iné

19%

6. Čo vám tu chýba? / Čo by ste si tu priali mať?
Viac ak vít pre de a mladých ľudí; viac lavičiek; viac zelene; stojany na bicykli
zeleň; fontány; parkovacie miesta - zlepšiť, zadarmo; viac kultúry; čistota; detské preliezky; šmyskľavka; viac lavičiek; veľké nákupné centrum; nočný život; spoločenské ak vity; nákupné
Námes e sv. centrum; čistota; viac umenia - sochy, plas ky; zvýšiť potenciál cest. ruchu sprístupnením podzemia pod mestom; kaviarne s terasami; centrum turist. informácií a info o pamiatkách; viac
Michala
pešej zóny; viac sedenia; stojany na bicykle; novinový stánok; zmena na pešiu zónu; bez autovej zóny / zrušiť parkovisko; bicykle na prenájom; hlavný stage; cyklotrasa s napojením na
hrádzu; priestor na hry pre de ; menej asfaltu; sprístupnenie kaplnky; všeobecne zamerané múzeum; spojiť pešiu zónu a námes e; hodiny; dláždené chodníky;
Ulica
zeleň a kvety; fontány; čistota; lavičky; fontánky na pi e; čistota; kaviarne s terasami; informačné tabule - prehladný plán mesta; vytvorenie cyklochodníka; prístup bicyklom na eto
M.R.Štefánika miesta; reštaurácie; zrušenie pešej zóny; dom kultúry; welnes centrum; huslista; priestor na hry pre de ; cyklopruh;
parkovacie miesta; lepšia fontána; čistota; stojany na bicykle; lavičky; mul funkčné ihrisko; priestor na hry pre de ; umenie v parku; gastro point; zaujímavé posedenie; všetku je tu staré a
zničené; hudobné ak vity cez víkend;

Starý rínok

7. Aký je váš vzťah k miestu?
Námes e sv. Michala

bývam v blízkos

Ulica M.R.Štefánika

12%
23%
43%

bývam v blízkos

Starý rínok

16%

bývam v blízkos
20%

pracujem v blízkos

pracujem v blízkos

pracujem v blízkos

42%

19%
36%

chodím sem za účelom
nákupu / vybavovania
9%

iné

12%
chodím sem za účelom
nákupu / vybavovania

42%

chodím sem za účelom
nákupu / vybavovania
26%

iné
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iné

