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Pivovar teď čeká na lepší šanci

Prostory měšťanského pivovaru jsou unikátní, bohužel již deset 
let nevyužité. Tabule ze začátku milénia je svědkem lepších časů, 
kdy zde vystupovali zahraniční umělci. FoTo | jiří řezNík

Záměr Sportcentra byl 
sice smeten ze stolu, 
ale punc rizikového 
projektu mu zůstal. 

jiří řezNík

Broumov | Příležitosti a rizika. 
Tato dvě slova v souvislosti 
se získáváním dotací mohou 
vedle sebe balancovat jak 
na hraně propasti. 

A právě na příkladu jed-
němi opěvovaného a další-
mi proklínaného projektu 
Sportcentra, jenž měl vznik-
nout v bývalém měšťan-
ském pivovaru, uspořádala 
Transparency International 
v broumovském Informač-
ním centru debatu nazvanou 
Veřejné finance pod veřej-
nou kontrolou v Broumově.

„Naším cílem bylo sezná-
mit přítomné s pozitivy i ri-
ziky, které s sebou nesou ev-
ropské dotace. A to byl právě 
případ projektu Sportcent-
ra,“ říká Jiří Fiala z občan-
ského sdružení Naši politici.

Příchozí se z povolaných 
úst mohli seznámit nejen 
s obecným vymezením ko-
rupce, ale i s konkrétními 
kauzami z ostatních měst. 

Emoce kolem zamítnutého 
Sportcentra stále doutnají

Dominantním tématem 
večera byla minulá, součas-
ná i budoucí situace kolem 
zmiňovaného měšťanské-
ho pivovaru. Emoce, kriti-
ka, zvýšený hlas, rozporo-
vání - to vše nabídly vstupy 

dvou hlavních protagonistů. 
Na názorově opačných pó-
lech stanuli současný radní 
Arnold Vodochodský a bý-
valá starostka Libuše Růčko-
vá, která realizaci projektu 
Sportcentra obhajovala.

 V roli nestranného pozo-
rovatele všechno poslouchal 
programový ředitel Trans-
parency International Ra-
dim Bureš. 

„Je dobře, že ty názory za-
zněly. Rozumím tomu, že 
jsou vyhrocené. Za důležité 
považuji i to, že zde zazněla 
řada dalších nápadů,“ říká. 
Jako přínosný příklad zmí-
nil vstupy Petra Bergman-
na, který má s měšťanským 
pivovarem asi největší zku-

šenosti. Před více než deseti 
lety se mu pokoušel vdech-
nout život. Tehdy objekt žil 
díky nadšení dobrovolníků 
výstavami, koncerty či umě-
leckými dílnami. 

Radim Bureš rovněž klad-
ně hodnotil postup pracov-
ní skupiny, která se možným 
využitím pivovaru nyní za-
bývá. Nově se uvažuje o vy-
užití pro ZUŠ a knihovnu. 
„Myslím si, že mají dobře 
promyšlené kudy dál, ne-
chtějí to uspěchat. Jde o to, 
aby se při hledání konečné-
ho řešení měšťanského pi-
vovaru spojilo politické hle-
disko se zájmem místních 
občanů. Právě ti budou pří-
padný nový objekt využívat.“ 

Častý model: riziko nese město, zisk jde jinam
Broumov | Na cestě po čes-
kých a moravských městech 
byl Broumov jednoznačně 
nejmenší zastávkou, kde se 
Transparency International 
staví. Už asi nikoho příliš 

nepřekvapí, že obyvatelé 
osmitisícového města se po-
týkají s obdobnými problé-
my jako krajské metropole. 
V Plzni se řešilo referendum, 
které má zabránit stavbě ob-

chodního centra tam, kde ho 
lidé nechtějí. V Brně občané 
nemíní dovolit vedení měs-
ta, aby prosazovalo zájmy 
developerů a podnikatelů. 
No a v Ústí nad Labem se 
bouří proti tomu, aby ev-
ropské dotace podporovaly 
majetky ve vlastnictví poli-
tických představitelů.

Smlouva připravená pro 
nájemce nerealizovatelné-
ho Sportcentra Pivovaru, 
kterým měla být organizace 
APRB servisní, představova-
la podle názoru Radima Bu-
reše pro město určitá rizika. 
„Nechci hodnotit záměry 
zúčastněných. Když se však 
podíváme na připravovanou 
smlouvu, naplňuje vzorec, se 

kterým se často setkáváme - 
odpovědnost a rizika nese 
město a možné zisky směřu-
jí k podnikateli nebo k exter-
ní organizaci, která to provo-
zuje,“ není tento model pro 
Bureše neznámý.

Přesto by programový ře-
ditel Transparency Inter-
national Broumováky od 
možnosti dosáhnout na eu-
ropodporu neodrazoval. 

„Evropské dotace před-
stavují velkou příležitost 
i značná rizika. Zohlednění 
zájmu občanů, jejich zapoje-
ní do přípravy projektu a do 
jeho kontroly může rizika 
významně omezit. Budouc-
nost broumovského pivova-
ru za to stojí,“ dodal  (řez)

glosa

Židle, jejíž cena 
vás posadí
Jedna věc je dosáhnout 
na dotaci, druhá věc je 
přiřknuté prostředky účel-
ně využít. A ne zneužít. To 
je v kostce shrnuté téma, 
o němž se debatovalo v kon-
ferenčním sále broumovské-
ho Infocentra. 

A právě u tohoto sálu bych 
se na chvíli zastavil. Také 
zde se před časem investo-
valy evropské peníze. O tom, 
jak účelně byly využity, ob-
čas někdo hlasitě zapochy-
buje. Naposled si poznámku 
na adresu židlí v hledišti ne-
odpustil radní Arnold Vodo-
chodský. Copak o to, jsou 
pěkné, výrobce Sandler je 
špičková anglická firma, ale 
cena vám vyrazí dech: 7420 
korun za jednu. Jestli je to 
cena s daní nebo bez ní, je už 
skoro jedno. Bylo to oprav-
du třeba? Nestačila by židle 
za tisícovku nebo patnáct 
stovek. Ruku na srdce - kdo 
by si takovou židli koupil 
za své domů?

A ještě jeden postřeh. Při 
chvíli hledání na internetu 
se dá najít ta samá židle 
za 5000 korun. Rozdíl si vy-
násobte 288 - tolik židlí se 
kupovalo. O smysluplném 
vynakládání peněz mám 
já osobně rozhodně jinou 
představu. jiří řezNík 

 

KDE NÁs NaJDETE
Vážení čtenáři,

chcete si každý čtvrtek přečíst náš tý-
deník 5+2 dny, ale nechodí vám do poš-
tovní schránky?  Nezoufejte, určitě jste si 
všimli stojanů s naším týdeníkem, kde si 
noviny vyzvednete zcela zdarma. 

Týdeník 5+2 dny najdete již nyní v těch-
to stojanech:

Broumov
Tabák Štěpánová Marie, 
Stanislava Opočenského 91
Červený KoStelec
PMU CZ/Penny Market, 5. května 1404
Městská knihovna, Sokolská 293
Trafika, Sokolská 29
náchod 
PMU CZ/Penny Market, Běloveská 2085
Trafika Šašinková, ul. Kamenice
Potraviny Verner, T. G. M. 56-57
Potraviny Verner, Kostelecká 1204
Restaurace U Barešů, Tylova 1202

Kompletní seznam stojanů
najdete na straně 36
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