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TISKOVÁ ZPRÁVA (23. 9. 2014)
Zkolaudováno! Kulturní dům v Hořicích na Šumavě prošel rozsáhlou modernizací
Na
nadcházející
zimní
sezónu
je
dokonale
připraven kulturní dům v
Hořicích na Šumavě. Stálí
návštěvníci budou možná
překvapeni, jaké změny se
zde v uplynulých měsících
udály. Nová okna, topení,
podlaha tanečního sálu,
jeviště... Kulturní dům má za
sebou
rozsáhlou
modernizaci, která byla
úspěšně dokončena v září.
V první řadě došlo k zateplení celého objektu, jež obci ušetří až 90 tisíc korun ročně. Celý
projekt stál 3, 3 miliony korun, z čehož 90 procent pokryla dotace ze Státního fondu
životního prostředí.
„Téměř po třiceti letech prošel revitalizací i interiér budovy. Zrenovovali jsme podlahu
tanečního sálu, máme kompletně nově udělané jeviště, nové záclony a závěsy, vše se po
dlouhé době vymalovalo a řádně uklidilo,“ vyjmenoval Martin Madej, starosta Hořic na
Šumavě. Zároveň dodal, že byla důkladně opravena i střecha objektu.
Kromě zaměstnanců obce se na modernizaci kulturního domu podíleli i členové místního
divadelního souboru Rolnička. „Kulturní dům je jako nový. První, kdo bude moci rozsáhlé
práce ocenit, budou naši senioři. Jejich pravidelné setkání, které jsme v důsledku úprav museli
posunout, proběhne již 1. října,“ řekl Martin Madej.
Další akce se uskuteční o deset dní později. 11. října do kulturního domu zavítá populární
bavič Josef Alois Náhlovský. Na jeho představení naváže taneční zábava, o kterou se postará
Náhlovského kapela Kozí bobky. „Vstupenky na tuto akci se již dají zakoupit v předprodeji na
našem obecním úřadě,“ dodal starosta.
Hořice na Šumavě jsou kulturně založeny. Každoročně se v obci koná řada divadelních
vystoupení, koncertů či třeba trhy na náměstí. Kulturní dům zde má tedy své opodstatnění a
díky letošním pracím bude ještě dlouhé roky sloužit svému účelu.
Foto: Kulturní dům (archiv obce).
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