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Sečovce (platformy)

B/ Komunitné centrum so štartovacím bývaním pre všetkých,
ktorí chcú
Vo vyšších poschodiach prepájateľné bytové
jednotky s priestrannou pavlačou, rozšírenie posuvnými stenami podľa potreby a obsadenosti domu. Minimum vybavenia,
základné potreby, pre mladých i starých.

B/ Komunitné centrum so štartovacím bývaním pre všetkých,
ktorí chcú
Oživenie parteru mesta komunitným centrom
(tanečná, krúžky, šičky, kino, prednášky a i.). Rozčlenený na
variabilné jednotky so zázemím, ktoré je možné podľa aktuálnej
potreby prepájať skládacími stenami.

B/ Komunitné centrum so štartovacím bývaním

A2/ Obľúbený futbal
A1/ Amfiteáter

C1/ Sečovský central park — „gulička“
C/ Sečovský central park

C2/ Sečovský central park — voda

D/ Spoločný dopravný terminál

↑ Schwarzplan Sečoviec M 1:5000
↓ Pôvodný stav na mieste komunitného centra /bod B

C2/ Sečovský central park — voda Po meste roztrúsené
zostatkové a nevyužívané zelené plochy a okolie miestneho
potoka sú zcelené do jedného centrálneho parku. Ten ponúka
okrem prechádzok aj priestor pre rôzne aktivity, previazanosť
s námestím a trhmi. Potok je pri bývalej hlavnej stanici (ktorá
je presunutá do terminálu so železničnou východnejšie — na
mape bod D) rozšírený na nehlbokú vodnú plochu, ktorá slúži
v lete ako osvieženie, pobytový bod a v zime ako klzisko.

↓ Pôvodný stav na mieste central parku „guličky“ /bod C1

C1/ Sečovský central park — „gulička“
Zemný val, symbol,
kruh, ktorý všetko spája pri rôznych událostiach i detských
hrách. Vymedzuje priestor, severne ponecháva námestie pre
trhy, vianočný strom a i. Návštevník si sadá na jeho vonkajšiu
stranu a pozoruje atmosféru, prípadne sa presúva do vnútra
„guličky“, kde v tieni stromu prebieha iný program.

↓ Pôvodný stav na mieste central parku /bod C2
A2/ Obľúbený futbal		
Betónové stĺpy ako bránky medzi
osadou a hranicou mesta na už existujúcej vyšlapanej elipse
z hrania futbalu, ktorá je vidieť na orto mapách; bolo by krásne
tu raz usporiadať turnaj.

↓ Pôvodný stav na mieste amfiteátru /bod A1 na mape

A1/ Amfiteáter
V mieste, ktoré je prirodzeným centrom
osady si postavili spolu s duchovnými kapličku. K tomuto
významnému bodu by mohol vo vedľajšom svahu pribudnúť jednoduchý amfiteáter — spevnené kamenné opierky ako sedáky
a udupaná hlína ako pódium v krojoch z komunitného centra.

