
Н1: Да ли ће Ниш добити нову фонтану по угледу на београдску, ону на Славији?
четвртак, 11 јануар 2018 22:35

А да ли ће по угледу на београдску, ону на Славији, и Ниш добити добити фонтану?
Фонтану ће по свему судећи добити, али не баш такву... Наиме, ради се о предлогу
уређења ужег центра града, али јавност и критичари полемишу да ли се ради о добром
улагању у време када много људи тражи посао.

  

  

И не само о томе - помињу се и транспарентност јавне набавке, али и утицај руже
ветрова и стабилност терена.

  

Нови концепт нуди много више пешачких површина, и отвара полемику, шта са
слободним простором. Од свих новина јавност као да је чула само једну – нова фонтана
градиће се и у Нишу.

  

Грађани су различитог мишљења.
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"Али, Ниш не верујем да ће добити тако нешто, по угледу београдске".

  

"Мислим да нема потребе за двема фонтанама, ако ова није добра, нека се на њеном
месту направи нека друга".

  

"Потребно је, то је најбоље, као у Европи", каже један Нишлија.

  

"Људи се, да вам кажем, радују".

  

"Па мислим да би требало новац да се употребљава за запошљавање и нешто друго, а не
за фонтане".

  

"Ако би било скоро избора, можда би и било нешто, овако не верујем".

  

Док фонтану пореде и са београдском на Славији, у граду кажу да аналогија не постоји.
Ни у идеји ни у изгледу.

  

"Она се на том централном делу као једно решење наметнула и изашла као предлог. Оно
што је значајно је предлог је да сама фонтана буде у партеру", каже Никола Лечић,
главни урбаниста града Ниша.

  

То значи без музике и светлосних ефеката, а када се искључи вода остаје слободан
простор. ... а остаје и још једна фонтана, на само неколико метара даље.

  

"Имамо овде једну огромну фонтану, чесму, Нишаву, много водених површина. Биће
проблема и код нивелације терена", каже архитекта Хаџи Иван Реди.
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Нивелација терена је додатни посао који би градитељи вероватно могли да реше, кажу
стручњаци. Оно што не би јесте ружа ветрова.

  

Архитекта Хаџи Иван Реди износи други предлог, уместо фонтане споменик, јер би на
Тргу краља Милана, било логично да постоји и споменик краљу Милану. И то је за сада
једини јавно изнети предлог.

  

Нишка опозиција предлоге још не износи, али износи сумње.

  

"Сумњу што се тиче јавних набавки и извођача, јер имали смо ситуацију са
новогодишњом расветом. Они који раде у Београду, раде по Србији. Да ли су сада на
ред дошле фонтане?", пита се Миодраг Станковић из ДС.

  

На ред ће изградња фонтане доћи већ овог лета, ако све иде по плану. Следи
разматрање идејног решења, усвајање урбанистичког пројекта, пројекат за извођење
радова, па јавна набавка и извођење радова.

  

(Н1)
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