TISKOVÁ INFORMACE MĚSTA DAČICE
V Dačicích diskutovali o rekonstrukci kulturního střediska
V pondělí 21. září 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil další kulatý stůl
na téma Rekonstrukce Městského kulturního střediska Dačice. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků,
který i celou akci moderoval: „Předmětem setkání bylo seznámit přítomné se zpracovanou studií
rekonstrukce MěKS. Hlavním cílem bylo dát přítomným prostor, aby vyjádřili svůj názor k tomu, co se
jim na studii líbí nebo nelíbí. Chtěli jsme také získat případné návrhy na doplnění či úpravu navržené
studie.“ O tom, že téma kulatého stolu bylo zajímavé, svědčila velká účast šedesáti diskutujících.
Kromě zástupců z města, městského úřadu a projektanta studie, byli přítomní mladí z místních škol a
další zájemci z široké veřejnosti, kterým dění kolem městského kulturního domu není lhostejné.
Původně byly městu navrženy čtyři studie rekonstrukce, z nichž stavební komise vybrala z pohledu
provozního - dispozičního, ale i z hlediska architektonického řešení tu nejvýhodnější. Tato studie byla
v rámci první části kulatého stolu detailně představena jejím zhotovitelem Milanem Špulákem.
K navržené studii starosta Karel Macků sdělil: „Rekonstrukcí dojde k celkové modernizaci vnitřních
prostor se zachováním historických prvků a k celkovému navýšení kapacity. Při rekonstrukci MěKS je
počítáno také s rozšířením prostor přístavbou do dvora, pod kterou je navržené parkování aut v
podzemí. Stávající sál bude i v budoucnu využíván na stejném místě. Při zbudování teleskopického
hlediště je počítáno s kapacitou 330 sedících diváků. Současné přísálí za hledištěm by bylo zrušeno a
v jeho místě vestavěno patro, kde vzniknou prostory šaten, skladů a dalšího zázemí. V přízemí
přístavby, která bude sloužit jako vstupní hala se schodištěm a bezbariérovým výtahem spojující
všechna podlaží, by byl zbudován vstup do šaten a do nově zřízeného minipivovaru. V dalším patře
přístavby, které bude v úrovni hlavního sálu, bude předsálí s rozšířeným barem. V původních
sklepeních vzniknou prostory pro hudební klub, případně vinárnu či čajovnu.“
Po seznámení se s koncepcí studie následovala práce ve skupinách, kdy přítomní hodnotili klady a
zápory studie a předkládali návrhy na doplnění či její úpravu. Pozitivně byla na studii hodnocena
zejména bezbariérovost, parkovací úprava v podzemí, využití sklepních prostorů pro mladé, dále
zázemí pro účinkující, vysouvací sedadla, moderní vzhled a patrové rozšíření prostor. K negativům
jednoznačně patřila výše rozpočtu, která činí téměř 97 milionů korun, dále časová náročnost samotné
rekonstrukce, obava z nedostatečného využití prostor a nízké kapacity parkovacích stání.
„Na podzim letošního roku bude zadána projektová dokumentace k rekonstrukci a přístavbě
kulturního střediska. Při jejím zadání samozřejmě zapracujeme navržené podněty z kulatého stolu.
Výhledově bude rekonstrukce kulturního střediska realizována nejdříve za dva roky. Protože se bude
jednat o velmi finančně náročnou investici, budeme určitě čekat na vhodnou grantovou příležitost“,
uzavřel starosta.
Kulatý stůl navazoval na jarní kulatý stůl s mládeží, který byl věnován sběru podnětů k rekonstrukci
MěKS před samotným zadáním konceptu studie.
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