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Kulturní centrum vyroste v místě současného kina do dvou let
Absence vyhovujících prostor pro
pořádání kulturních akcí v Rožnově pod Radhoštěm je už řadu
let problémem. T klub – kulturní
agentura využívá několik míst podle typu programů. Společenský
dům, jehož sál si pronajímáme, je
nevyhovující, a to jak prostorově,
tak technicky, neboť tam lidé špatně vidí i slyší. Kino, které pochází
z roku 1951, je v havarijním stavu
a navíc je zde pořádání akcí omezeno prostorem. Za promítacím
plátnem není zázemí pro účinkující
ani místo pro kulisy a schází tam
také šatny pro účinkující. A budova
T klubu z roku 1928 je ve špatném
stavu a navíc se v ní dají pořádat
jen drobné pořady do počtu čtyřiceti lidí. Systém využívání několika
prostor je organizačně a personálně velmi náročný.
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Kompozice jednoduchých hmot opláštěná dřevěnými panely. Budově dominuje velké foyer s průhledem
do parku, který vzniká před školou. Položení na soklu
se slavnostním nástupem podtrhuje význam budovy
pro město i pro celý region. Autoři profesionálně vyřešili akustiku a celkově provoz a vhodné uspořádání
interiéru. Tak hodnotí návrh na stavbu víceúčelového kulturního centra brněnské projektové kanceláře Archteam městský architekt Jan Horký. Vítězná
varianta, kterou vybrala odborná komise ze třinácti

předložených možností, dodržela všechny požadavky, které město na budoucí podobu kladlo. Například
cena neměla přesáhnout sto milionů korun bez DPH.
„Jedním z požadavků také bylo, aby byla budova
postavena v pasivním standardu, tedy aby měla co nejmenší provozní náklady. Dále jsme se zabývali funkčností budovy, ale také dodržením minimálního počtu
sedadel v obou sálech a jeho zasazení mezi okolní
zástavbu,“ vysvětlila místostarostka Kristýna Kosová.
Návštěvníci i pořadatelé akcí budou podle ředitelky

T klubu – kulturní agentury spokojeni. „Budou mít
možnost pohodlně sedět, uvidí na pódium, uslyší, budou mít k dispozici odpovídající sociální zařízení a nebudou ve stísněném prostředí bez možnosti větrání
a klimatizace,“ přiblížila Lenka Vičarová.
Bude podle ní možné splnit i požadavky účinkujících i kapacitní a technické požadavky návštěvníků
a firem. K dispozici bude sál s elevací a kapacitou kolem tří set osmdesáti návštěvníků a kinosál s elevací
a kapacitou kolem sto dvaceti hostů.

„Návrh zahrnuje atrium, dětský koutek, provozní
kanceláře, letní terasu i letní scénu s možností občerstvení. Objekt je navržen provozně jednoduchý,
funkční, univerzální a s nízkými provozními náklady. Pokud bych měla shrnout, tak řeknu, že vítězná
varianta dobře řeší základní provozní požadavky, je
velmi chytrý a budova vypadá přívětivě i na pohled,“
popsala Lenka Vičarová.
Město nyní osloví vítězný tým, se kterým bude sepsána smlouva na přípravu potřebné projektové do-

kumentace. „Až poté bude možné zpřesňovat časový
harmonogram. Pokud budu optimistický, stavět by se
mohlo začít příští rok. Rádi bychom stihli otevření
v roce 2019,“ nastínil starosta Radim Holiš.
Ne všichni zastupitelé ale stavbu vítají. „Víceúčelové kulturní centrum bylo vždy v prioritách města, ovšem s ohledem na jeho možnosti a potřeby.
Město je v dobré finanční kondici, ale ne zásluhou
tohoto vedení, ale zodpovědným přístupem k finanční politice toho minulého. Ale dobré časy se

mohou mávnutím proutku změnit. Navíc si pamatuji plamenné diskuze k zastřešení zimního stadionu,
úvěr za něj je dodnes nesplacen. Částka za kulturní
centrum a knihovnu je mnohem vyšší a stavět se
má opět z vlastních zdrojů,“ upozornila například
Markéta Blinková.
Podle Václava Mikuška nebude cena dodržena.
„Jestli se dnes bavíme o sto dvaceti milionech, tak
já jsem přesvědčen, že konečná suma přesáhne sto
padesát milionů korun,“ řekl zastupitel.
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Velké foyer s průhledem do parku. Repro: MěÚ Rožnov p. R.

Velký sál nabídne přes tři sta osmdesát míst. Repro: MěÚ Rožnov p. R.

KNIHOVNA VYSTAVUJE NÁVRHY NA PŘÍSTAVBU. Výstava soutěžních návrhů na přístavbu je otevřena od pátku 13. ledna do 28. února v podkroví městské knihovny. Lidé se tak mohou seznámit s vizemi
osmnácti architektonických kanceláří. Za nejzdařilejší zvolila odborná komise návrh týmu architektů Karla Kubzy, Milana Joji a Anny Bařinové. „Jsme rádi, že porota hlasovala jednomyslně. To
nám dává sílu plán realizovat,“ řekl na vernisáži starosta Radim Holiš. Vítězný návrh podle ředitele městské knihovny Pavla Zajíce splňuje všechny požadavky, které byly na přístavbu kladeny.
„Vzniká nová kvalita, která není ani extravagantní, ani konzervativní. Čeká nás ještě dlouhá a nelehká cesta, avšak věřím, že na jejím konci bude stát knihovna, která svými prostorami odpovídá
požadavkům obyvatel. A v ní se pak, slovy Albuse Brumbála, dostane pomoci každému, kdo o ni požádá,“ řekl Pavel Zajíc.
(bur), foto: Alexandra Buršíková, MěÚ Rožnov

