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Tisková zpráva
Event centrum u Památníku Velké Moravy
Realizací projektu Event centrum u Památníku Velké Moravy získá Staré Město a
jeho návštěvníci místo, ve kterém si budou moci vyjít na procházku s dětmi, posedět
a strávit příjemný volný čas. Vznikne nové horní náměstí mezi kostelem Svatého
Ducha a Památníkem Velké Moravy. Z náměstí pak povedou široké schody, pod
kterými vznikne nové předsklepí stávajícího jezuitského sklepa, sociální zázemí,
informační centrum s multimediální projekcí, která bude poskytovat pohled z věží
kostela a majáku Šrotík. Rekonstruovaný historický jezuitský sklep (založen roku cca
1650) nabídne prostory pro ochutnávku vín, besedy u cimbálu, zázemí pro účinkující
při koncertech, popřípadě výstavy nebo přístřeší při nepřízni počasí. Důležitou částí
pak samozřejmě bude dolní náměstí, které vychází z kostelní architektury
kruhovitých prvků. Právě v těchto místech vzniknou prostory pro oddech a relaxaci
s vodním prvkem a mobiliářem laviček a odpadkových košů. Celá lokalita dostane
nové osvětlení. Samozřejmostí bude bezdrátové připojení na internet, místa pro
parkování automobilů a kol včetně nové výsadby zeleně. Jedná se o část, která
poskytne dostatečný prostor pro pořádání koncertů na mobilním podiu, prodejní trhy,
prezentaci a taky možnost vzájemného setkávání obyvatel města, jejich odpočinku a
příjemně stráveného volného času. Investice Event centrum u Památníku Velké
Moravy bude spolufinancována 8 523 744 Kč z Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Morava a to z prioritní osy Cestovní ruch, oblasti podpory 2.3.2
Veřejná infrastruktura a služby. Ostatní finanční prostředky ve výši 21 mil korun
budou investovány z vlastního rozpočtu města.
Druhá etapa řeší okolí kolem Památníku Velké Moravy od ulice Na Valech, dále celý
prostor, který v současné době slouží jako zařízení staveniště kostela až po
autobusovou zastávku náměstí Velké Moravy. Investice pod názvem: Rozcestí Velké
Moravy by měla být zahájena v první polovině roku 2014 a dokončena do května
roku 2015. Náklady jsou odhadovány na 14 mil. Kč s tím, že z Regionálního
operačního programu NUTS II Střední Morava bychom měli čerpat 65% způsobilých
nákladů. Vizualizace náměstí budou uveřejněny na internetových stránkách města.
Příprava centrálního náměstí započala již v roce 1993 a realizace II. etapy bude
vyvrcholením dlouhodobé snahy, kterou si zastupitelé města předsevzali.
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