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Krátce z regionu

Památný den: Kroměříž
nasvítí radnici a vyvěsí
sokolskou vlajku
Dokončení ze strany 1
„Nasvícení kroměřížské radnice v barvách české

trikolory – bílé, červené amodré – upozorňuje na
významné dny české státnosti i na svátky důleži-
tých institucí nebo organizací. A k nim Památný
den so-
kolstva
patří,“
uvedla
vedoucí
odboru
Útvar ta-
jemníka
kromě-
řížské
radnice
Petr Sva-
činová.
Památ-

ný den
sokolstva se v České republice slaví od roku 2019.
Je připomenutím událostí z roku 1941, kdy byla
rozpuštěna obec sokolská a zabaven její majetek.
Gestapo pak v tomtéž roce v noci ze 7. na 8. října
zatklo představitele sokolských organizací, které
poté vyslýchalo, mučilo a deportovalo do kon-
centračních táborů.
Sokol vznikl v roce 1862 a jeho zakladateli byli

Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. V Kroměříži byla
Tělocvičná jednota Sokol založena v roce 1865 na
popud samotného doktora Tyrše, který doměsta
přijel na pozvání pěveckého spolkuMoravan, aby
se zde ve dnech 19. a 20. srpna 1865 společně s
padesáti pražskými Sokoly účastnil svěcení mo-
ravanského praporu. (dmp) Foto: Město Kroměříž

Pacienti z UherskéhoHradištěmají nový
plicní pavilon. Přišel na 260milionů
Dokončení ze strany 1
„Jsemmoc rád, že přestav-

ba plicního pavilonu přinese
Uherskohradišťské nemoc-
nici nejen vyšší kvalitu péče,
ale i větší komfort pro paci-
enty našeho regionu a lepší
zázemí pro personál odděle-
ní. Velké poděkování patří
Zlínskému kraji, který je in-
vestorem stavby. Zrekon-
struovaný pavilon doplňuje
moderní komplex vzájemně
propojených budov a přímo
navazuje na centrální objek-
ty chirurgických a interních
oborů,“ sdělil předseda před-
stavenstva Uherskohra-
dišťské nemocnice Petr Slá-
dek.
Práce na rekonstrukci pa-

vilonu započaly na začátku
září v roce 2020. V první po-
lovině října 2022 bude zahá-
jeno stěhování jednotlivých
pracovišť, následně spustí
plný provoz většina oddělení.
„Přestavbu plicního pavi-

lonu vyčíslenou na necelých
260milionů korun včetně
DPH (bez započtení fotovol-
taiky) financoval Zlínský
kraj, který je vlastníkem bu-
dovy. Nábytek a lékařskou
technologii hradila Uher-
skohradišťská nemocnice
z vlastních zdrojů,“ přiblížila
financování mluvčí Uher-
skohradišťské nemocnice
Lucie Sedláčková.
Hejtman Zlínského kraje

RadimHoliš poděkoval ve-
dení Uherskohradišťské ne-
mocnice a pochválil jej za
aktivní přístup a nastolení
trendu plánovaných oprav
a rekonstrukcí jednotlivých
pavilonů. „Svou jasnou vizí
motivuje i ostatní nemocnice
v kraji a je jejich velkým
vzorem,“ poznamenal
hejtman při slavnostním
otevření zmodernizovaného
areálu.
Za dva roky oslaví Uher-

skohradišťská nemocnice

100 let. Do té doby by podle
Petra Sládka chtěli v nemoc-
nici dokončit další projekty,
mezi něž patří především re-

konstrukce „staré interny“,
přístavba na porodnicko gy-
nekologickém oddělení a re-
konstrukce spalovny. (pb)

VYŠŠÍ KVALITA PÉČE I KOMFORT PACIENTŮ. Zmodernizovaný
plicní pavilon Uherskohradišťské nemocnice nabídne nejen vyšší
kvalitu péče, ale i větší komfort pro pacienty. Foto: Lucie Sedláčková

Stavba kulturního centra
v Rožnověmůže pokračovat
Lhůty pro odstoupení od
smlouvy vypršely. Nevyu-
žila je ani stavební firma,
ani rožnovská radnice.

MICHAL BURDA

Rožnov pod Radhoštěm –
V první polovině září vypr-
šely lhůty pro odstoupení od
smlouvy týkající se výstavby
nového kulturního centra
v Rožnově pod Radhoštěm.
Možnosti nevyužila vítězná
stavební firma Navláčil ani
rožnovská radnice. Stavba,
která byla od počátku léta
přerušena, takmůže pokra-
čovat.
Podle sdělení radnice jsou

aktuálně dokončené zákla-
dové konstrukce a nadále
probíhají úpravy vnějších
ploch. Město nyní posuzuje
podklady stavební firmy
k žádosti o navýšení ceny za
hlavní stavbu.
„Na začátku června jsme

od zhotovitele obdrželi
oznámení o přerušení prací
na stavbě kulturního centra,“
připomněl starosta Rož-
nova Jiří Pavlica.
Hlavním důvo-

dem podle něj
bylo neschválení
změny subdo-
davatele dřevě-
né konstrukce,
společnosti Ta-
ros Nova, kterou
společnost Navlá-
čil prokazovala svou
kvalifikaci během ve-
řejné soutěže. Změnu sub-
dodavatele zamítli rožnovští
radní kvůli riziku ztráty již
schválené dotace ve výši 50
milionů.
„Dalším důvodem pro pře-

rušení prací byly nevyřešené
vady v projektové doku-
mentaci, které nám byly za-

sílány průběžně. Jednalo se
cca o sedmdesát výtek,
z nichž sedmnáct je skutečně
opodstatněných, avšak ne-
brání a nebránily pokračo-
vání v realizaci stavby,“ řekl
Pavlica.
Zmíněná lhůta pro od-
stoupení od smlouvy ze

stranyměsta pro
porušení smlou-
vy o dílo zho-
tovitelem vy-
pršela 5. září.
Ve čtvrtek
8. září pak
uplynula lhů-
ta pro odstou-
pení od smlou-
vy ze strany zho-

tovitele.
Ani jedna ze stran této

možnosti nevyužila a režim
přerušení prací byl ukončen.
„Nyní očekáváme, že dojde k
uzavření smlouvymezi spo-
lečností Navláčil a společ-
ností Taros tak, abymohly
pokračovat práce na dílenské
dokumentaci a nebyl ohro-

žen termín dokončení stav-
by, na který je vázané získání
dotace,“ sdělil Pavlica.
Otázkou prozatím zůstává

možné navýšení ceny za
kulturní centrum. Ta už nyní
činí více než 360milionů
korun.
Právě financování náročné

stavby je nejčastěji terčem
kritiky vedení města ze stra-
ny opozičních zastupitelů.
Dodavatelská firma navíc

nyní žádá navýšení ceny.
„Podpisem smlouvy jsme
deklarovali, že chceme po-
stavit centrum a zavázali že
to splníme. Ovlivňují to ale
některé podmínky, které se
během stavby změnily. Jedna
z nich je válka na Ukrajině.
Ceny šly nahoru,“ vysvětloval
na nedávném zasedání za-
stupitelstva zástupce firmy
Navláčil.
Rožnovská radnice si podle

starosty Pavlici k žádosti
o navýšení ceny za hlavní
stavbu vyžádala dodání pod-
kladů, které by prokázaly

mimořádné navýšení jed-
notlivých položek rozpočtu.
„Podklady, které jsme ob-

drželi, budeme posuzovat.
Využití finanční rezervy až
do výše deseti milionů ko-
run, která byla schválena za-
stupitelstvemměsta, je poté
v kompetenci radyměsta,“
uvedl starosta Jiří Pavlica.
Městomá v současnosti na

stavbu Kulturního centra
získané dotace ve výši
65milionů korun. „Tyto do-
tace se budou s téměř sto-
procentní jistotou zvyšovat.
Aktuálněmáme podanou
žádost o navýšení dotace
z 50 na 120milionů korun
a také jsme podali žádost
o dotaci na vnitřní vybavení
kulturního centra ve výši
30milionů korun. Ze Zlín-
ského kraje jsme obdrželi
dotaci ve výši 15milionů.
V ideálním případě získáme
díky dotačním programům
finanční podporu celkově ve
výši 165milionů,“ shrnul
starostaměsta.

BUDOUCÍ PODOBA. Vizualizace budoucí podoby nového kulturního centra v Rožnově pod Radhoš-
těm. Zdroj: Město Rožnov pod Radhoštěm

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
ÚTVARU ELEKTROÚDRŽBY
Kvalifi kační předpoklady:
•  Vyučen v oboru elektrikář, činnosti dle vyhl.50/1978 Sb
•  Oprávnění pro práce na VN výhodou
•  ŘP nejlépe skupiny B, C 
Práce v ranních směnách, v případě znalostí práce na VN i 
směnování v 11 hodinových směnách, dle domluvy.

Nabízíme:
• práci v perspektivní společnosti se zahraniční účastí
• možnost rychlého profesního růstu a dalšího vzdělávání
• výhodné platové podmínky s progresivním růstem
• nadstandardní sociální program

Se zaslanými doklady bude zacházeno v souladu s předpisy ochrany osobních údajů. 

Životopis s uvedením adresy, telefonických nebo e-mail kontaktů 
zasílejte na adresu: Cement Hranice, akciová společnost, útvar 

personálně správní, 753 01 Hranice, nebo na výše uvedený e-mail.

e-mail: jkosinova@cement.cz | www.cement.cz
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Rada města Valašské Meziříčí 
vyhlašuje 

konkursní řízení 
na vedoucí pracovní místo

ředitele/ředitelky
Mateřské školy Valašské Meziříčí, 

Kraiczova 362, okres Vsetín, příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup 1. 1. 2023.                  
Lhůta pro podání přihlášek do 31. 10. 2022.

Úplné znění vyhlášení konkursu na: 
www.valasskemezirici.cz – úřední deska


