
Asfalt v parku aneb „S křížkem po funuse“ 

 
Dovoluji si (podle reakcí některých zastupitelů si dovoluji dost) tímto polemizovat (ač s křížkem po 

funuse) s článkem -rb- (to asi není rhytm and blues – promiň, Romane :-) . 

Tento článek, zveřejněný ve Zpravodaji 02/2021, se týká  a dotýká vybudování Skateparku v parku 

(jak se to rýmuje…) 

 

Tak tedy: 

 

-rb- 

V parku u Sokolovny, který aktuálně není veřejností příliš využívaný … 

 

-pd- (že by punk death ?) 

Co je to nevyužívaný park? Naprosté popření základní definice parku: Funkce parku je především  

estetická a relaxační (wiki).                                                        

Samozřejmě pokud se nejedná o park zábavní, k čemuž toto rozhodnutí dospělo. 

 

-rb- 

V současné době máme v obci velkou skupinu mládeže, u které jsme zaznamenali obrovský nárůst 

zájmu o toto sportovní vyžití. Schází jim ale vhodné prostory. Proto jsme se rozhodli přizpůsobit 

jejich potřebám část parku. 

 

-pd- 

100% pro vybudování takového areálu, ale 100% proti jeho umístění do středu historického parku, 

vybudovaného panem Jar. Koubou, abit. mělnické školy, v r. 1940 (viz Pamětní kniha obce 

Meziříčí, str. 327). 

 

-rb- 

Skatepark v rozměru 6x30m bude zbudován na rovinaté zpevněné asfaltové ploše. 

 

-pd- 

Zbudování takovéto asfaltové „plotny“ může v horké budoucnosti, jež nás zřejmě čeká, výrazně 

změnit mikroklima pro zbytek parku – a nemyslím tím jenom stromy …všechno souvisí se vším … 

(Mimochodem „Asfalt v parku“ by byl dobrý název kapely – mohla by hrát třeba destruktivní rock) 

 

-rb- 

Náš park tím získá opět na atraktivitě. 

 

-pd- 

Co je to atraktivita parku? 

Tento park, i přes neumětelské zásahy minulého i současného vedení obce (pokus o vysazení 

smrků, vykácení pustorylu věncového – nepravý jasmín – jehož vůně chybí, zničení hnízdišť ptáků, 

vysazení sakur napříč habrovou bránou, jež sama o sobě je velice „atraktivní“ a v jiných parcích, 

kterých jsem viděl mnoho, nemá obdoby atd…) si stále zachovával svou funkci, genius loci. 

 

-rb- 

Přiláká k návštěvě nejen mládež, ale i další aktivní občany všech věkových kategorií. 

 

-pd- 

Hm, a co my „neaktivní“ občané? Koupíme si prkýnko na kolečkách, hodíme pár triků a pak si 

zajdem do „klidové zóny“ na parkoviště u školky?  

(nic proti Bašákovejm výtvorům, moc hezké …) 



-rb- 

Areál tak získá zcela nový význam v životě obce … 

 

-pd- 

Ano, nelze jinak než souhlasit. 

 

-rb- 

Naše mládež bude mít možnost realizovat aktivity, které ji opravdu zajímají a baví. Ostatně z jejich 

středu i myšlenka na vybudování hřiště vznikla. 

 

-pd- 

Toto je prachsprosté sbírání plusových bodů u mladé generace na úkor generací starších a starých, 

na úkor tradičního pojetí parku, díla těch, kteří věděli, co činí … na rozdíl od … 

 

-rb- 

A nebude skácen jediný strom. 

 

-pd- 

Ó, jaké to ekologické dílo … 

 

Vím, mohl jsem se vyjádřit na veřejném zasedání k tomuto tématu, ale nevěděl jsem o něm. 

To není výtka, to je moje chyba. Od jisté doby (tenkrát to bylo podobné) „dění“ v obci nesleduju, 

přesto se stěhovat (jak mi bylo z řad zastupitelstva navrženo) nehodlám. 

Ani si nechci zakládat politickou stranu (taktéž zastupitelská rada nad zlato), sázel jsem na selský 

rozum. Bohužel, zrovna si šel asi koupit skejt … 

Vím, že můj názor sdílí hodně lidí, ale asi si to nechtěj rozházet „na obci“. 

„Moje“ obec to není, já jsem Broumovák, tam by se (ani na mnoha jiných místech) něco takového 

stát nemohlo.  

Howgh! 

S pozdravem „Ničíte, co jste nesázeli“    Petr Ducháč 

 

 Chtěl bych mít  

tento článek zveřejněný ve Zpravodaji a na obecních stránkách – předem děkuji … 

 

 

 

 

 

 

 


