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PETR SKÁCEL

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Bude to
největší investice v historii města a v Rož-
nově pod Radhoštěm se o ní už dlouhou
dobu horlivě diskutuje. Nové kulturní
centrum za 325 milionů nyní dostalo od
zastupitelů zelenou.

Jedna věc je jasná: kultura v Rožnově
pod Radhoštěm strádá a potřebuje nové
sídlo. Otázkou však, zdali je ideálním ře-
šením takto drahá stavba. Navíc s ohle-
dem na to, že se město zároveň pustí do
opravy a přístavby knihovny za 80 milio-
nů korun.

Příznivci a odpůrci stavby se na tom ne-
shodnou. Jako by v jejich pohledech proti
sobě stály dva světy. Vládnoucí menšino-
vá koalice ANO a Zdravý Rožnov tvrdí,
že ve městě dlouhodobě chybí větší pro-
stor, kde by se mohly konat kulturní či
společenské akce a kongresy. Proto radni-
ce zbourá kino Panorama a na jeho místě

postaví budovu s velkým sálem pro 340
a malým pro 120 lidí, nebude chybět ani
venkovní scéna nebo foyer.

Odkládání by přineslo další
zdražení, míní starosta
„Třicet let řešíme, jak kultuře ve městě
pomoci. Rožnov kulturní centrum potře-
buje a věřím, že jsme rozhodli správně.
Jakékoliv oddalování přinese jen další
zdražení,“ uvedl starosta Jiří Pavlica
(ANO).

Zásadní otázkou jsou finance. Kulturní
centrum a knihovna vyjdou dohromady
na více než 400 milionů korun. Město má
nyní uspořených 110 milionů, 15 milionů
získá od kraje a 65 milionů dostane od stá-
tu na zateplení obou budov, které budou
nízkoenergetické.

„Teď se nám však jeví, že dotace by bě-
hem roku mohla být ještě vyšší,“ nazna-
čil Pavlica. „V operačním programu mi-

nisterstva životního prostředí se peníze
zatím příliš nečerpají. Ministerstvo nás
vyzvalo, ať do toho jdeme, podobné pro-
jekty se příliš nedělají a potřebují refe-
renční stavby.“

Důležité přitom je, že knihovna i „kul-
turák“ musejí být hotové do konce příští-
ho roku, aby byla splněna podmínka dota-
ce.

Pořád ale platí, že většinu peněz zapla-
tí radnice. Zastupitelé proto kývli na čer-
pání již dříve přijatého úvěru 127 milio-
nů korun a město si vezme i nový úvěr
170 milionů.

„Úvěry si ale bereme jen proto, aby-
chom mohli začít stavět. Pokud získáme
slíbené dotace, možná úvěr ani nevyčer-
páme v plné výši,“ konstatoval zastupitel
a bývalý starosta Radim Holiš (ANO), po-
dle něhož jsou podmínky úvěru nastave-
né velmi výhodně a lze jej splatit předčas-
ně a bez sankcí.
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Luxusní centrum pojme stovky lidí, nebude chybět ani venkovní scéna nebo moderní foyer. První návštěvníky by tu
měli přivítat už koncem příštího roku. FOTO | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Václav Noid Bárta
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Dostal jsem
se z temného
dna. Teď radím
kamarádům,
když nevědí
kudy kam

Kultura za 300milionů
Rožnov pod Radhoštěm postaví moderní centrum, část lidí projekt kritizuje
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„Zvýšíme sice dluh města, ale zároveň
splatíme dluh, který vůči kultuře ve
městě máme,“ poznamenal zastupitel
Petr Kopecký (Zdravý Rožnov).

Pohled části opozice na stamilionové
investice je ovšem výrazně odlišný.
„Hrozí nám riziko nekontrolovatelného
zadlužení, které zastaví další investice
v Rožnově na řadu let dopředu,“ varuje
lidovec Jaromír Koryčanský.

Město totiž ještě nemá dotace oficiál-
ně přidělené. Samosprávám navíc ros-
tou náklady za energie a naopak se dá
čekat pokles na straně daňových pří-
jmů.

Cena se zvedla na více
než dvojnásobek
„Koalice neměla dělat souběžně dva
tak velké projekty,“ je přesvědčená
Markéta Blinková (ODS). „Knihovna
mohla počkat, její přístavba se sálem
pro 80 lidí je zbytečná. Kousek dál je
Brillovka s vlastním sálem a dva sály
budou i v nedalekém kulturním cen-
tru.“

Koryčanský by zase preferoval od-
koupení Společenského domu, který
vlastní holding Synot. „Z dotací by se
dal opravit a pro akce by to stačilo,“
míní Koryčanský. „Kulturní centrum je
megalomanská stavba a její cena se ješ-
tě navýší za vybavení interiéru.“

Velké emoce budí i konečná cena za
„kulturák“. Před lety se mluvilo o zhru-
ba 140 milionech korun, nyní je cena
dvaapůlkrát vyšší. Podle Holiše, který
jako starosta celý projekt sedm let chys-
tal, se cena zvedala průběžně podle ob-
jemu práce a zvyšování kvality prove-
dení.

„Zdražila i celá stavařina. Důležité je
však říct, že jdeme do výstavby budovy
v nejvyšším energetickém standardu
a hi-tech provedení. Je to nabušená kon-
strukce, která je sice dražší, ale originál-
ní a vypadá nádherně,“ podotkl.

Holiš také upozornil, že město při
soutěžení dodavatelů rozdělilo veřej-
nou zakázku na šest částí, aby cenu sra-
zilo, co nejníže to půjde. Tím podle něj
ušetřilo přibližně 50 milionů korun.

„Jenže veřejná soutěž se konala v nej-
horší možnou dobu, kdy byly ceny na
stavebním trhu nejvyšší. Město mohlo

počkat, teď už se zase zlevňuje,“ reago-
val Jan Kučera, bývalý místostarosta
a současný zastupitel za Nezávislé Rož-
nováky.

Ve vedení města byl až do loňského
září a na přípravě kulturního centra
i knihovny se podílel. „Jsou to budovy,
které město posunou dál a kultuře po-
můžou. Ale klidně jsme mohli udělat
soutěž znova a počkat, až bude jistota
přidělení dotace,“ řekl Kučera. „Kdyby
se ušetřilo dalších padesát milionů, šlo
by je dát na další investice.“

Krizový scénář? Rožnov
prodá městské byty
Právě obava z omezení jiných investič-
ních akcí v Rožnově je dalším argumen-
tem opozice. Ať už jde o proměnu zane-
dbaných sídlišť a vyřešení potíží s par-
kováním, výstavbu sportovní haly, za-
teplení školky na Koryčanských Pase-
kách, či rekonstrukci náměstí 1. máje
nebo náměstí před Teslou.

„Rožnov potřebuje obecný rozvoj,
ne pouze v oblasti kultury,“ podotkla
Blinková.

Radnice už stopla chystaný nákup bu-

dovy pošty, kde mělo být jediné sídlo
městského úřadu. Coby nejzazší varian-
tu připouští rovněž prodej zbytného ma-
jetku, v úvahu připadají například měst-
ské byty. Naopak polikliniky či lesů se
zbavovat nechce.

„Celkově ale není třeba panikařit.
Jsme v dobré ekonomické kondici, obě
velké investice si můžeme dovolit a pus-
tíme se i do dalších. Počítáme s tím
i v nejvíce pesimistickém scénáři,“ do-
dal starosta Pavlica.

Majitel vyhořelé Chaty
TesákMiroslav Nakládal
mluví o podpoře
veřejnosti i touze místo
znovu obnovit.

JANA FUKSOVÁ

RAJNOCHOVICE | Rodina Miroslava
Nakládala je s chatou na Tesáku spojená
desítky let. Jeho otec byl zdejším zaměst-
nancem ještě za minulého režimu, když
chatu provozoval státní podnik Restaura-
ce a jídelny. V devadesátých letech budo-
vu odkoupil a vítal v ní hosty každý den
včetně svátků a nedělí až do minulého pát-
ku. Kvůli technické závadě chata vyhoře-
la do základů. „Od čtyř let jsem tady prak-
ticky vyrůstal, je to bolestné. Ale dává
nám obrovskou sílu, že lidé chtějí na ob-
novu chaty přispět, že k ní tolik lidí má
silný vztah,“ říká Miroslav Nakládal, kte-
rý se v chatě po týdnu střídal v obsluze s
otcem.

Takže vás podpora překvapila?
Myslel jsem si, že jako společnost jsme
na tom hůř, toto jsem nečekal. Lidé jsou
skvělí. Měl jsem během pár hodin sedm-
desát zmeškaných hovorů na telefonu.

Takže jste se rozhodli znovu chatu po-
stavit?
Už nejde couvnout. Je to jen pár dní, ale
podporuje nás spousta lidí, známých, ka-
marádů, řada z nich má firmy, chtějí ně-
jak pomoct. A my jim chceme ukázat, že
jsme to nevzdali. Je toho hodně, ale v ko-

nečné fázi chceme chatu postavit v tako-
vé podobě, jak si ji všichni pamatujeme,
včetně interiéru.

Co máte teď v plánu?
Teď řešíme náhradní vnitřní prostory

v jedné ze sousedních stávajících budov,
to bychom měli vědět během týdne. Chce-
me tam nabídnout jednoduchý provoz, tři
až pět jídel, nějaký guláš, řízek. Nejde
nám o zisk, ale o to, abychom udrželi za-
městnance. Obec Rajnochovice vyhlásí

na obnovu chaty veřejnou sbírku, protože
lidé po ní volají. Dokonce už sbírají vla-
ječky, které nám visely pod stropem. A
chceme také pro návštěvníky co nejdřív
otevřít venkovní stánek s občerstvením,
který už domlouváme. Jsem rád, že
máme všichni tady pořád hodně práce, že
můžu nějak zaměstnat i rodiče, aby nemu-
seli nad tou ztrátou tolik přemýšlet. Jinak
by nás to semlelo, je to srdeční záležitost.

Vy jste v době požáru v chatě byl...
Vím, že jsem šel přiložit, a když jsem se
vracel, už jsem viděl dým, vytáhl jsem
ven strýce a pak už to byly momenty.
Vzal jsem hasičák, ale oheň byl rychlý
a už byl vidět i zvenku z oken. Však to
byla dřevěná stavba z roku 1934.

Podařilo se alespoň něco zachránit?
Zůstala stát železná konstrukce garáže na
dřevo a také se zachovala mramorová des-
ka s nápisem chata Tesák a nadmořskou
výškou, která visela tady před chatou na
takovém dřevěném sloupku. Jako malý
jsem po ní lezl. Stála před chatou, pak
jsme ji dali pryč, protože ztrouchnivěla.
Bylo mi to líto a nedávno jsem udělal no-
vou a ona požár přežila. Tak ji z místa teď
dáme pryč a pak ji zase před novou chatu
vrátíme.

ODVOZ ZDARMA
Za Váš autovrak vyplatíme

1500 až 3000Kč

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Vystavení IHNED PLATNÉHO

dokladu o ekologické likvidaci
autovraku NAMÍSTĚ

Tel.: 777 550 621
Autovrakoviště Třebětice

Miroslav Nakládal chce vyhořelou chatu znovu postavit. FOTO | Z. NĚMEC

INZERCE

Rožnov postaví kulturák za stamiliony

„Je to bolestné, ale
lidé nám dávají sílu“


