Jak je to opravdu s „odp rci všech staveb“?
V b eznovém Zpravodaji vyjád il pan Ivan Hála názor, že naše ob anské sdružení je zásadn proti
jakékoli stavb v Masarykov tvrti a že kdyby se dalo na naše hlasy, nestál by ani plavecký areál na Kraví
ho e.
Protože daná tvrzení nejsou pravdivá, když nevycházejí ze znalosti všech informací, rádi bychom v c
uvedli jednou provždy na pravou míru. Plavecký areál vznikl již za minulého režimu jako „Areál zdraví“. P i
plánování kryté haly p ed 12 lety naše sdružení primárn navrhovalo, aby bazén byl umíst n v nižší poloze,
blíže k ulici Údolní. Tedy krytý bazén by – oproti mín ní pana Hály – existoval, ale jen mírn jinde, šetrn ji
a prakti ji. A to z ryze racionálních d vod : návšt vníci by to m li blíž k zastávce MHD, automobilová
doprava by nebyla zatažena tak hluboko do rekrea ní zóny Kraví hory, nezni il by se atraktivní výhled na
tvr z oblíbené vycházkové cesty atd. Nezanedbatelný byl i fakt, že vyšší poloha prodražila stavbu vinou
skalnatému podloží o desítky milión korun, které mohly být vynaloženy ú eln ji – t eba hned na další
bazén.
Mýtus, že by OSM bylo „zásadn proti všem stavbám“, lze lehce vyvrátit na p íkladu p estavby
brn nské hv zdárny. Ta – a moderní – byla promyšlená a p im ená, a proto s tímto zám rem žádný
problém nevznikl. Ono totiž sta í, když se investor zajímá o názor místních, dop edu jim projekt p edstaví a
zasadí jej citliv do okolí; tedy když výsledkem není asto nenápaditá a hlavn p edimenzovaná
developerská „krabice“, která charakter místa nerespektuje. Ostatn však nikdy nejsme jediní, kterým se
takové plány nelíbí – první se ozývají a jsou aktivní sousedé nebo ada nelhostejných obyvatel. Nap íklad u
plánované bytovky Neumann se proti sedmipodlažnímu objektu vyjád ily stovky lidí. Zatímco my myslíme
rozumem i srdcem, investo i „myslí pen zi“. I proto se asi neshodneme.
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