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Navzdory ničivému po-
žáru zůstane vzorkov-
na bývalé textilky Kar-
nola národní kulturní
památkou. Město z ní
chce vybudovat pláno-
vanémuzeum. Podle
policie založili oheň
dva nezletilí chlapci.
Krnovská památkářka
Andrea Šírovámíní, že
nemohlo jít o náhodu.
„Nebylo to z jejich hla-
vy,“ domnívá se žena.

KRNOV Požár bývalé textilky Kar-
nola v Krnově sice zdevastoval cen-
nou vzorkovnu látek, ale nezničil
národní kulturní památku nevrat-
ně a nezhatil záměr místní radnice
vybudovat z ní textilní muzeum.
„Původní výběrové řízení na re-

konstrukci budovy jsmemuseli zru-
šit. Ale připravíme nové. Doměsíce
pozměníme projekt muzea, na kte-
rý už jsme získali příslib 90milionů
korun z evropských dotací. Musí-
me do něj zahrnout i práce nutné
k obnově po požáru,“ říkámístosta-
rosta Krnova a současně náměstek
hejtmana Jan Krkoška.
S památkáři včera provázel spále-

ništěmministryni pro místní rozvoj
Kláru Dostálovou. Ta chtěla vidět,
jakou spoušť napáchal oheň, ale za-
jímalo ji hlavně to, zda je reálné po-
kračovat v budování muzea.
„Chtěla jsem se pobavit o tom,

zda je reálné udržet náklady do 123
milionů korun, což je limit stanove-
ný Evropskou komisí, stihnout rea-
lizaci do 30. 12. 2020 a udržet smy-
sl dotace poskytnuté na národní
kulturní památku,“ řekla Dostálová
s tím, že dostala kladné odpovědi.

Stroje půjdou opravit
„Vzorkovna Karnoly je i stále národ-
ní kulturní památkou,“ ujistila mi-
nistryni generální ředitelka Národ-
ního památkového ústavu Naděžda
Goryczková. „Podařilo se zachránit
velkou část vzorníků. Nyní jsou
vmrazírnách, čeká je postupné roz-
mrazování, vysoušení a restaurová-

ní. Stroje jsou sice poničené, ale
opravitelné tak, aby se daly prezen-
tovat v muzeu. Zatím nevíme, zda
bude možné obnovit i jejich funkci
kvůli zničeným elektromotorům,“
nastínila Goryczková.
Oheň vypukl v Karnole 20. prosin-

ce na dvou místech. Jedno z ohni-
sek bylo ve skladu nejstarších vzor-
ků látek z 19. století. Krnovská pa-
mátkářka Andrea Šírová měla
strach, že dřevěná podlaha v patře
prohořela, stroje se propadly do
přízemí a zbyla z nich hromada šro-
tu. „To se naštěstí nestalo. Pro mě
to znamenalo naději, že není vše
ztraceno,“ vyprávěla žena, která
první dny letošního roku společně
s dalšími lidmi trávila dokumentací
a balením zbytků vzorkovníků, pře-
hrabováním uhlíků a zachraňová-
ním drobných součástek strojů.

První ohnisko požáru odlákalo
hasiče, míní památkářka Šírová
Před pár dny policie informovala,
že podezřívá ze žhářství v Karnole
dvě nezletilé děti. Neupřesnila sice,
zda šlo o nehodu či úmysl, ani neko-
mentovala důvody, ale Šírová je
přesvědčená, že o nehodu ani náho-
du jít nemohlo.
„Myslím si, že to nebylo z hlavy

těch chlapců. Bylo to důmyslně vy-
myšlené s cílem zničit to nejcenněj-
ší ze vzorkovny,“ míní. Proč a kdo
by si požár přál, to žena netuší. Vy-
chází z toho, že oheň byl založený
na dvoumístech, přičemž první po-
žár podle ní plnil cíl odlákat pozor-
nost hasičů od hořící vzorkovny.
„První požár byl vidět z ulice. Te-

prve při jeho likvidaci slyšeli hasiči
detonace, a tak zjistili, že hoří i jin-
de. Jenže jim chvíli trvalo, než se do-
stali k ložisku ohně ve vzorkovně.
Všude bylo plno dýmu, neznali pro-
středí, je to takové bludiště. Když
hasiči viděli přes dvůr, že hoří vzor-
kovna, bylo už celé patro v plame-
nech. Kvůli velkému žáru nemohli
jít dovnitř, hasili jen přes okna. Nic
jiného jim nezbylo, ale voda napá-
chala další škody,“ dodává Šírová.
Policejnímluvčí Gabriela Holčáko-

vá nic nového k vyšetřování nesdě-
luje. „Bruntálští kriminalisté zjistili
informace, které směřují ke dvěma
nezletilým osobám. Pokračují ve
zjišťování okolností požáru,“ uvádí
s tím, že aktuální stav neumožňuje
policii poskytnout více informací.
Podle informací ČTK už si ale obvi-
nění vyslechli dva 14letí chlapci.
Holčáková to odmítla komentovat.

Karnola zůstává památkou

Počasí v kraji více informací
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Ve vzorkovněMinistryně promístní rozvoj Klára Dostálová se včera v do-
provodu památkářek Nadi Goryczkové (vlevo) a Andrey Šírové prošla vyho-
řelou vzorkovnou v krnovské Karnole. 2x foto: Alexandr Satinský,MAFRA
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Budoucí muzeum Textilní stroje i vzorníky látek, které přečkaly ničivý požár
v Karnole, by seměly do tří let stát součástí nového textilníhomuzea.

INZERCE

OPAVA Tři pohledávky za více než
9 milionů korun přihlásila u Kraj-
ského soudu v Ostravě ve svém in-
solvenčním návrhu proti opavské-
mu podnikateli Radimu Masnému
společnost Raiffeisenbank.
Ta po soudu požaduje vyhlášení

konkurzu a své tvrzení podporuje
v insolvenčním návrhu informace-
mi o dalších věřitelích. Těm má
Masný dlužit další miliony korun.
Kromě skutečností zveřejněných

v insolvenčním návrhu ale banka
konkrétnější být nechce.
„Z důvodu zachování bankovní-

ho tajemství tyto záležitosti neko-
mentujeme,“ řekla Petra Kopecká,
tisková mluvčí Raiffeisenbank.
Radim Masný nepopírá, že na něj

byl podán návrh na vyhlášení kon-
kurzu.

Současně ale říká, že se jej pro-
blém osobně příliš nedotýká.
„Já to považuju za úlet, banka za

seriózní,“ řekl na otázku, jak vnímá
podaný návrh na vyhlášení konkur-
zu. „Já to neřeším, řeší tomí právní-
ci, já se o to nestarám. Taková věc
se stát může, je to pro každého, to
patří k životu. Donald Trump taky
třikrát zkrachoval.“

ProblémůmáMasný
podle všeho více
Návrh na vyhlášení konkurzu ale
není jediný finanční zádrhel,
s nímž se Masný v současnosti
podle všeho potýká.
V návrhu banka poukazuje na mi-

nimálně jedenáct exekučních říze-
ní, která jsou proti opavskému pod-
nikateli vedena.

Dříve se přitomMasný pohyboval
ve zcela jiných finančních pás-
mech.
Vyučený sklář, pracující jistý čas

jako námořník, začal po revoluci
podnikat a propracoval se až k vlast-
nictví pivovaru Ostravar. Akcie pro-
dal a podnikal dál. Slavná byla na-
příklad koupě podniku Chemapol.
Ten ale během pár týdnů zkracho-
val. Vlastnil i akcie společnosti Petr-
cíle, která měla získat část akcií ně-
kdejší Nové huti.
Problémy má nyní třeba i společ-

nost Draft-Ova, kterou Masný mini-
málně spoluvlastní. Jen firma PRV
ProFin – CZ po ní v insolvenčním ří-
zení požaduje 365 milionů korun,
ve stejném řízení pak přihlásil po-
hledávku za 170 milionů korun tě-
šínský podnikatel Marian Kuś. (sta)

Havířov

Řidič šel rovnou
do vězení
Pod vlivem drog řídil v sobotu třia-
třicetiletý muž své auto na Národní
třídě v Havířově. K tomuměl zákaz
řízení. „V rejstříku trestů měl 11 zá-
znamů, 5 o zákazu řízení. V neděli
byl odsouzen ke 4 měsícům věze-
ní. Po soudním jednání byl převe-
zen do věznice,“ řekla policejní
mluvčí Zlatuše Viačková. (ova)

Krnov

Mladík podomně
nabízel energie
Mladíka, který v bytovém domě
v krnovské Sovově ulici nabízel lev-
nější energie, zajistili strážníci. „Po-
rušil vyhlášku o zákazu podomní-
ho prodeje. Přestupek bude řešit
správní orgán obce,“ uvedla mluv-
čí města Dita Círová. (ova)

Známý podnikatel Radim
Masný míří do insolvence


