Alfred Skene
Bürgermeister 1864 - 1866 starosta
*1815, †1887, Ritter, Industrieller (Tuchfabrik), deutsches
Mitglied des österreichischen Reichsrates, Abgeordneter des
Mährischen Landtages, widmete sein Jahresgehalt – 7 000
Gulden - gemeinnützigen Zwecken. Er entstammte dem
schottischen Hochadel. Nach ihm wurde die Skenegasse, heute
Nádražní, benannt.

Erweiterungsarbeiten in der Elisabethstraße
(Husova). Diese Straße war im Regulierungsplan als
Regierungsviertel vorgesehen. Geplant waren dort
Kultur- und Verwaltungsinstitutionen, Schulen, die
Universität. Dieses Viertel sollte entlang einer
Achse vom Obelisk (1818, Ende der NapoleonKriege) am Franzensberg, heute Denisanlage und
der (Roten) Christus-Kirche (H. Ferstel 1865 im Stile
der norddeutschen Backsteingotik, heute KomeniusKirche, erstes evangelische Gotteshaus in diesem
Teil Europas)entstehen. Die Architekten - Elite der
Donaumonarchie beteiligte sich: F. Fellner, H.
Hellmer, E. v. d. Nüll, A. S. v. Siccardsburg, G.
Wanderley, H. Ferstel, T. Hansen. Für die Pflasterung
der Straße setzt der Bürgermeister arbeitslose
Weber ein.

Der frühere Festungsgürtel (das Glacis)wurde durch Grünanlagen
parkähnlich umgestaltet. Dieser Park gilt als das erste bedeutende
Beispiel der Ringstraßen – Parks in Böhmen und Mähren. Ab den
sechziger Jahren entstanden hier Linden - Alleen, Blumenbeete,
Kaffeehäuser, Konzert- und Wetterpavillons, Denkmäler, etc.

Skene begann eine Reform der Armenverwaltung.
Sie betraf Armenhäuser für Frauen und Männer,
Waisenhäuser für Buben und Mädchen.

Gesetze und Bevölkerungsentwicklung veranlaßten
Skene neue Schulen bauen zu lassen. Er führte auch
die Leibeserziehung (Turnen) in den Schulunterricht
ein.

*1815, †1887, rytíř, průmyslník (majitel textilní továrny),
německý člen Rakouské říšské rady, poslanec Moravského
zemského sněmu. Daroval svůj roční plat – 7 000 zlatých – pro
obecní účely. Pocházel ze skotské šlechty. Byla po něm
pojmenována ulice Skenegasse, dnešní Nádražní .

Pokračoval ve výstavbě ulice Eliščiny třídy (Husova).
Tato ulice měla sloužit v regulačním plánu jako
vládní čtvrt. Plánovaly se zde kulturní a správní
instituce, školy, univerzita. Tato čtvrť vzniknout
podél osy od Obelisku v denisoyvých sadech (1818,
konec napoleonských válek) k Červenému kostelu
(H. Ferstel 1865, ve stylu severoněmecké gotiky z
pálených cihel, jako kostel J. A. Komenského - první
evangelický kostel v této části Evropy). Na stavbě
budov na Husově ulici se podílela elita architektů v
tehdejší monarchii: F. Fellner, H. Hellmer, E. v. d.
Nüll, A. S. v. Siccardsburg, G. Wanderley, H. Ferstel,
T. Hansen. K vydláždění ulice najímá starosta
nezaměstnané tkalce.

Dřívější opevnění (Koliště) bylo přebudováno na parkovou celeň.
Tento park byl prvním významným příkladem pro zakládání parků
na okružních třídách v Čechách a na Moravě. Od 60. let zde vznikají
lipové aleje, květinové záhony, kavárny, koncertní pavilony, pomníky,
atd.

Skene začal s reformou, zabývající se postavením
chudiny. Ta se týkala chudobinců pro ženy a muže a
sirotčinců pro chlapce a dívky.

V souvislosti se změnou zákonoů a rozvojem občanské
společnosti nechal Skene stavět nové školy a do školního
vyučování zavedl tělesnou výchovu.

