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Mezi budovami moderních krásně barevných bytových domů, se tyčí pod
zlatavě zářícím sluncem tyčí zaostalá pochmurně vypadající budova, která není
příliš vysoká. Na zdi této budovy se lepí různé nevhodné grafity. Nedaleko
odtud se nachází parkoviště pro auta, které uklidněně zapadá do střapatě
rostoucího trávníku. Bohužel bývá obsazeno tmavými popelnicemi a
kontejnery na různý odpad. Směrem od Brněnské ulice za nevysokou budovou
s potravinami trčí jako kůl v plotě pochmurné garáže. Okolo těchto garáží roste
volně rozvětvená zeleň, která působí jako by to místo smutně zarůstalo.
Chodníky ochotné poskytnout lidem snadnější chůzi působí neudržovaně a
špinavě. Když by si chtěli unavení lidé sednout a trochu si vydechnout,
nenajdou zde ani potřebnou lavičku, ale ani užitečný odpadkový koš, který by
určitě snížil zatížení ohroženého životního prostředí odpadky.
A jak to jde změnit?
Pod pohádkově třpytivé kopci Klucanina by mohly vyrůst dvě veselejší budovy
a začlenit se do prostředí s vysokými bytovými domy. Další výhoda, která by
s tímto krokem souvisí, je větší možnost pestrosti obchodů a služeb v nově
vzniklých velkých prostorách. Ve spodním patře tohoto nově vzniklého
moderního domu by potraviny mohly zůstat. V dalších patrech by mohly být
vyhovující prostory například pro malebnou cukrárnu, kavárnu či holičství.
Spravením a rozšířením parkoviště by se uvolnily zanedbávané prostory za
potravinami. Pobočka České pošty by tudíž mohla sídlit ve druhé navazující
moderní budově. V dalších nově vzniklých novotou provoněných místech této
budovy by mohly vzniknout pobočky jiných firem. Líný chodník lemující
parkoviště by se opravil a přibyly na něm toužené lavičky a odpadní koše. Díky
zprovoznění Brněnské ulice by to tu vše bylo velice snadně dostupné a jistě tím
pádem i žádoucí. Místo působí smutně a na možnosti, které tyto prostory
nabízejí, velmi nevyužité. Navíc v dnešní době obrovských obchodních domů
a hlučných supermarketů, by toto místo bylo příjemně klidné a podporovalo by
malé živnostníky.
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