Tatroska a Green Smatroll

Sršni do druhé ligy

Harcovna SKAkala v rytmu SKA

Rožnovský florbal slaví
úspěch
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Soláni zavítal pan
Silvestr Kazmíř
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Na projektu kulturního centra spolupracuje komora architektů
Poučeno z minulého nezdaru,
předstupuje nyní město před
architektonickou obec se záměrem vystavit v Rožnově pod Radhoštěm víceúčelové kulturní centrum. Zatímco loni Česká komora
architektů (ČKA) prohlásila soutěž za neregulérní a nedoporučila
svým členům zúčastnit se jí, na
novém záměru už komora s městem spolupracuje. „Naši výzvu už
Česká komora architektů schválila. Tím pádem je účast autorizovaných architektů bezproblémová,“
potvrdil vedoucí odboru investic
Marek Moll.
Ortel ČKA je pro město klíčový,
neboť všichni tři vybraní účastníci
vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže jsou členy komory.
To, proč komise bude nakonec
vybírat ze studií pouze tří dopředu
oslovených architektů, má podle
Molla své jasné důvody v neúspěchu předchozí soutěže. „ČKA
napřed prohlásila soutěž za neregulérní. Poté, když byly podmínky upraveny podle připomínek
ČKA, stejně se do soutěže nikdo
nepřihlásil. Kdybychom soutěž

vyhlásili stejným způsobem, riskovali bychom, že se do soutěže
opět nikdo nepřihlásí,“ vysvětlil
Moll. O soutěž loni projevilo
zájem jedenáct architektů, kteří
si vyzvedli dokumentaci, nikdo z
nich však s ničím konkrétním ve
stanovené lhůtě nepřišel.
Náš odbor ve spolupráci s
mětským architektem a předse-

Kino ustoupí novému VKC.

Architektonický ateliér z Prahy,
Kuba & Pilař architekti z Brna a
Ing. arch. Zdeněk Trefil z Valašského Meziříčí.

Podle regulí soutěže jsou všichni tři architekti povinni předložit
své návrhy v říjnu tohoto roku.
Svou prezentaci před komisí si
odbudou o několik dní později.
Porota bude podle požadavků
ČKA složena tak, že její nadpoloviční většina musí být z řad
nezávislých odborníků na vyhlašovateli soutěže, tedy na městu.
„Složení nezávislé části komise
ještě není stoprocentně známo,“ doplnil Moll. Podle něj ale
nároky ČKA na složení komise
budou splněny.
O výstavbě víceúčelového kulturního centra na místě současného kina Panorama se v Rožnově
mluví už delší dobu. Hlavním
důvodem je nedostatečné zázemí
pro pořádání kulturních akcí. Souhlasné stanovisko k výstavbě dali i
obyvatelé Rožnova během veřejné
diskuse. Centrum by nabídlo prostory pro konání koncertů, výstav,
projekci filmů (kino) a mnoho
dalších. Své prostory by zde měly
mít také neziskové organizace
města a další zájmová uskupení.
O tom, jestli bude součástí stav-

Oblast záměru.
by také knihovna, se doposud
neví. Architekti přesto mají studii vypracovat včetně knihovny.
„Nicméně je podmínkou, aby v
případě, že se postaví jen víceúčelové kulturní centrum, aby mohlo
toto fungovat a být provozováno
zcela samostatně bez ohledu na
to, jestli v další etapě bude, či
nebude realizována knihovna,“
řekl Moll.

Město projde blokovou očistou

Na návštěvě u bordelářů

ALE

Foto: Archiv SR

dou komise výstavby vybral po
celé republice dvacet významných renomovaných ateliérů.
Ty jsme postupně oslovovali s

! Zpozaroha
Rožnov je krásné město. Velké tak
akorát, navíc v krásném prostředí
Beskyd. Ne tak po zimě. Kdybych
jej měl personifikovat, přirovnal
bych jeho zanesené kouty ulic k
člověku, který je špinavý až za
ušima. Kdybych nemluvil veřejně,
ale důvěrně mezi svými jako právě nyní, nebál bych se jej dokonce
označit za „špinavé jako prase“.
Kdo za to může? Odhlédneme-li
od obecně vděčných viníků – fackovacích panáků – úředníků, či
současné „vlády města“ a nadneseme-li se nad nekonečný boj
místních rádobypolitiků (rozuměj
kecálistů a diletantů), musíme
uznat, že počasí je opravdu mocným hráčem, který v tomto případě určuje pravidla hry.
Když se začátkem dubna jeden
dva dny oteplí, nasadím sandály
a procházkou s holýma nohama
zahajuju letní sezonu. Nic mě
nerozlítí více, když se domů vracím
s chodidly umouněnými, jako bych
si právě rubnul šichtu někde v ostravsko-karvinské uhelné pánvi.
Existuje však řada lidí trpící
chorobným hnidopišstvím, kteří
by byli úplně nejraději, kdyby se
město uklízelo až někdy v květnu, kdy už sníh nehrozí. Pak
se podle nich předejde tomu, že
úklid se dělá nadvakrát a „ušetří
se peníze“.
Nerad bych někdy k těmto spořílkům zašel na návštěvu. Na třikrát
vyluhovaný pytlík pigi čaje a plísní olezlý hrnek nejsem zvědavý.
V tomto případě bych nízké účty
za spotřebovanou vodu hostitelům
nepochválil.
Lukáš Martinek, šéfredaktor

nabídkou účasti v soutěži. Jakmile se podařilo získat tři, výběr
jsme zastavili. Chtěli jsme právě tři,“ informoval Moll. Tímto
způsobem si město zajistí, že
obdrží minimálně tři návrhy
zpracování budoucího kulturního centra. Zároveň všichni
tři soutěžící obdrží za studie
odměny. Soutěžícími jsou L&P

Během zimního období provádělo město Rožnov pod Radhoštěm údržbu ulic. Ta spočívala v odklízení sněhu a posypu
komunikací. S ústupem sněhové pokrývky musí přijít také
bloková očista města. Ta začne
koncem března a potrvá měsíc.
Jejím účelem je uvolnit veškeré
vozovky, parkoviště i chodníky ve městě od posypového
materiálu, který se na těchto
komunikacích usadil v průběhu
zimních měsíců, kdy pro jejich
údržbu bylo využíváno různých
druhů těchto posypových materiálů.
„Žádáme motoristy o vstřícnost a o vyklízení parkovišť a
jednotlivých stání v daných
termínech a tím umožnění
bezproblémové očisty,“ uvedl
Pavel Solanský z odboru správy

CO
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majetku MěÚ Rožnov s tím, že
očista v místech uvedených v

VÁM

harmonogramu bude probíhat
v čase 6.00 – 15.00 hodin. Výji-

Odklizené hromady sněhu se proměňují v nevzhledné hromady posypového materiálu.
Foto: L. Martinek
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mečně se můžou práce protáhnout až do 17.00 hodin.
Majitelé vozidel budou o
plánované očistě informováni
nejpozději sedm dní před jejím
zahájením prostřednictvím přenosných značek. „Jejich instalací dochází k místní úpravě
silničního provozu a stání na
komunikacích,“ doplnil Solanský. Provozovatelé vozidel, kteří nebudou značení respektovat,
budou upozorňováni strážníky
Městské policie.
„V případě nepříznivého počasí budou termíny plánovaných
prací v průběhu očisty aktuálně
upravovány. Bližší informace
poskytne odbor správy majetku
Městského úřadu na telefonním čísle 571 661 126,“ uzavřel
Solanský.
-lum(Pokračování na straně 2)

SLAVIL.

Foto: Repro/MěÚ Rožnov
O tom, kolik bude celý projekt
stát se dá zatím pouze spekulovat. Rámcově se odhaduje částka
okolo stamilionů korun. Město
se však bez peněz z EU do stavby
pouštět nebude. Vhodná výzva
pro přihlášení projektu se očekává v příštím roce. V optimálním
případě by se s výstavbou kulturního stánku mohlo začít nejdříve
v roce 2011.
-lum-

