
Komu vadí stavba altánu v lesoparku? 

 Často slyšíme, zejména od maminek, stížnosti, že pro děti není dostatek dětských hřišť a odpočinkových míst, 

která poskytují v letních dnech tolik potřebný stín. Město Velké Pavlovice před 12 lety zahájilo obnovu lesíku u 

zastávky ČD. Možná si mnozí z Vás vzpomenou, jak to tam před lety vypadalo. Obnova se stala naší srdeční 

záležitostí. Poprosili jsme občany, zda by, v rámci akcí „Zasaď si svůj strom“, vysadili své stromy. Dnes, po 12 letech, 

začínají být vidět výsledky této dlouhodobé činnosti. Za 2. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“ jsme získali 450 

tis. Kč, za které se do parku pořídily a zabudovaly herní prvky pro děti a zařízení skateparku. Dodnes tam však chybí 

zázemí pro odpočinek, místa k posezení.    

 Není nám lhostejné, jak tento park bude v budoucnu vypadat. Založili jsme Velkopavlovický okrašlovací 

spolek, který chce pomáhat ve zlepšování našeho společenského života. V letošním roce se nám podařilo zajistit 

příspěvky od našich členů a příznivců ODS s tím, že do parku zabudujeme altán, který bude sloužit jako zázemí 

k posezení pro maminky s dětmi či seniory, snad i jako zázemí pro možné letní grilování. Tento záměr jsem 

prezentoval jménem předsedy Velkopavlovického okrašlovacího spolku na jednání zastupitelstva města dne 28. 

srpna 2018. V zápise z jednání je v usnesení zapsáno:  „Zastupitelstvo města Velké Pavlovice bere na vědomí 

umístění altánu v lesoparku u vlakové zastávky na náklady Velkopavlovického okrašlovacího spolku“. 

Na základě tohoto projednání Velkopavlovický okrašlovací spolek altán objednal s termínem montáže dne 

19. září 2018. Jaké však bylo naše překvapení, když dne 4. září, byly na jednání rady města vzneseny připomínky ke 

stavbě altánu a požadavky na doložení dalších vyjádření. Na základě této informace VOS na další jednání rady města 

doložil žádost o souhlas s umístěním altánu na pozemku města (viz příloha). I tato žádost byla následně na dalším 

jednání rady města dne 18. září zamítnuta. I po opětovné žádosti a získání souhlasu od většiny členů zastupitelstva 

města, rada města dne 2. října znovu tuto žádost zamítla. Jako důvod pro své rozhodnutí uvedla obavy z nepořádku a 

růstu kriminality na tomto místě. To snad ani nemůže být důvodem, neboť s nepořádkem a růstem kriminality se 

bohužel můžeme setkat kdekoliv a na kterémkoliv jiném místě.  Pokud je vůle, dá se přece vše řešit. A co je více, 

dejme důvěru lidem! Máme špatné zkušenosti s vandaly, ale máme mnohem více těch dobrých, že si lidé všeho, co 

bylo vybudováno pro lepší život ve městě a jeho okolí váží, využívají toho a dokáží to i náležitě ocenit! 

Velmi nás tato reakce rady města zaskočila. Místo pro umístění altánu je vybráno a konzultováno s lidmi, 

kteří se o vybudování parku nejvíce zasloužili a mají zájem, aby byl park využíván všemi občany, ať už jsou to 

maminky s dětmi, důchodci či náhodní kolemjdoucí. Můžeme tento altán přemístit na soukromé pozemky, ale lepší 

místo pro něj nemáme! Pokud můžete, podpořte nás prosím v prosazení tohoto záměru! 

 

  


