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Plánovaná stavba kulturáku se prodražuje
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Je to jen pár měsíců, co rožnovští
zastupitelé odsouhlasili zastropování ceny pro stavbu víceúčelového
kulturního centra na 110 milionech
korun bez daně z přidané hodnoty, a to včetně vybavení interiérů,
nákladů na infrastrukturu, parkovacích stání a venkovních úprav
okolí. Zdálo se, že přes tuhle částku
takzvaně nepojede vlak. Teď se ale
cena navýšila o dalších třicet milionů. S částkou 141 milionů korun
bez DPH předstoupili před zastupitele členové vedení města s tím, že
navýšení původně předpokládané
částky vyplynulo z architektonické
soutěže.
„To, co jsme nachystali a v architektonické soutěži nechali odborníky nakreslit, je funkční, efektivní
a provozně výborné a levné,“ zdůvodnil místostarosta Jan Kučera.
Navýšení nákladů si vyžádá například splnění podmínek na to,
aby budova nebyla energeticky náročná. Takzvaný pasivní standard
budou u nových staveb v budoucnu
vyžadovat vyhlášky Evropské unie.
Další peníze pak budou potřeba
i na vybavení jevištní technikou.
„Mám pocit, že jsme se stali obětí klamu. Před rokem jsme byli ujištěni, že limitní částka bude činit sto
deset milionů, a že pokud by měla
být vyšší, zastaví se to. Teď jsme
se dostali na sto čtyřicet milionů,
což je s daní sto osmdesát milionů, a pochybuju, že jsme na konci.
Všichni víme, že tam ještě něco
chybí, například, že v té částce není
započítána cena za bourání kina
a další věci,“ poznamenal opoziční

Nové rožnovské kulturní centrum by mohlo přijít na 141 milionů. S takovou zprávou
přišlo před zastupitele vedení města. Navýšení původně předpokládané částky vyplynulo z architektonické soutěže. Podle opozičních poslanců cena poroste.

Vypracováním projektové dokumentace byla pověřena společnost Archteam, tedy vítěz architektonické soutěže. Zdroj: Archteam
zastupitel a bývalý starosta a místostarosta Václav Mikušek.
Množství peněz, které bude muset město vynaložit na stavbu, se nelíbí ani opoziční zastupitelce a bývalé starostce Markétě Blinkové.
„Jsem přesvědčena o tom, že Rožnov kulturní centrum potřebuje.
Ale už těch sto deset milionů, které
prošly zastupitelstvem, byly o třicet milionů dál, než pro co jsem si
myslela, že jsem ochotná zvednout
ruku. Když si selským rozumem
spočítám, na co budeme mít, a na
co ne, tak s navýšením částky nemohu souhlasit,“ zdůvodnila.
Podle koaličního zastupitele Petra Kopeckého ale pořád platí, že

město do kulturního zařízení nedá
víc než 110 milionů. „Další peníze
bude muset sehnat jinde, buď z dotace, nebo od sponzorů,“ slíbil.
Kdy by mohla být stavba zahájena,
zatím není jasné. Původně se hovořilo o příštím podzimu, tento termín
ale padl. Projekt je nyní ve fázi upřesňování projektové dokumentace.
„Tím, co jsme na zastupitelstvu
schválili, říkáme, že chceme něco
pořádného naprojektovat. Měli
jsme verze, které byly do sto deseti milionů, pro ně se ale nenašla
shoda a nesouhlasíme s nimi, protože by Rožnov nikam neposunuly.
Úkol pro nové vedení města, které
projekt dostane připravený, tedy

bude sehnat peníze tak, aby ostatní investice nebyly zastaveny,“ řekl
starosta Radim Holiš.
Vypracováním projektové dokumentace byla pověřena společnost
Archteam, tedy vítěz architektonické soutěže. Podle ředitelky T klubu
– kulturní agentury obsahuje návrh
vše, čím by mělo kvalitní zařízení
disponovat.
„Návštěvníci i pořadatelé akcí budou, podle mého názoru, 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.

Rožnov láká turisty, jejich počty rok za rokem rostou
Jurkovičova rozhledna má za sebou
další rekordní sezonu. Už pátou
v řadě. Vůbec nejvyšší počet turistů
ale zaznamenal také Rožnov pod
Radhoštěm. A tradičně hojně navštěvované je také Valašské muzeum v přírodě.
Na Karlův kopec si letos vyšláplo
42 tisíc návštěvníků, což je o téměř
dva tisíce více než loni. V roce 2015
hlásila rozhledna 34 tisíc lidí, v roce
2012 to bylo přitom jen 18 tisíc lidí.
Výrazně vzrostl především počet českých hostů. Vzrostly samozřejmě také příjmy z prodeje vstupenek a zboží,“ přiblížil mluvčí
města Tomáš Gross s tím, že Jurkovičova rozhledna letos generuje
zisk ze vstupného ve výši 855 tisíc
korun, což je dvanáct tisíc více než
před rokem.
Na Karlův kopec se kromě domácích návštěvníků podívali také

K nejnavštěvovanějším akcím ve skanzenu patřily Velikonoce
Foto: Alexandra Buršíková
na Valašsku, na něž přišlo téměř sedmadvacet tisíc lidí.

hosté ze Slovenska, Polska, Velké
Británie, Německa, ale také z Chile, Japonska, či Vietnamu a USA.
Pro turisty je už léta atraktivní Valašské muzeum v přírodě. K 30. říjnu do něj zavítalo přes 270 tisíc lidí.
„K nejnavštěvovanějším akcím
patřily třídenní Velikonoce na Valašsku, na něž přišlo téměř sedmadvacet tisíc lidí a dvoudenní Starodávný jarmark, který si nenechalo
ujít přes deset tisíc hostů,“ řekla
mluvčí skanzenu Pavlína Polášková.
Rekordní návštěvnost má letos
také rožnovské Turistické informační centrum (TIC). Zatímco
za celý rok 2012 jeho služeb využilo jen devatenáct tisíc lidí, letos
k poslednímu říjnu to bylo pětatřicet tisíc turistů. Mezi nejčastější
zahraniční návštěvníky TIC patří
Slováci, Němci, Poláci nebo Holanďané.
(bur)

