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U izgled daruvarskoga gradskoga trga, ali i ostalih dijelova grada posljednjih se godina podosta ulagalo kako bi taj grad
dostojno nosio nekoliko puta osvojenu titulu najljepšega kontinentalnoga malog grada. No ono što je do sada narušavalo
izgled gradskoga trga bila je derutna zgrada tamošnjega hotela Slavonije, koji je u svojim najboljim vremenima bio ukras
daruvarskoga trga i središte gradskih dogaðaja. No, napokon je i tomu došao kraj.
Spomenik kulture
Tvrtka Dani kupila je 91 posto vlasnièkoga udjela u tome objektu te zapoèela temeljitu obnovu. Kako je rekao Niko Dadiæ,
vlasnik tvrtke, kako je rijeè o zaštiæenom spomeniku kulture njegov æe se vanjski izgled, koji je komunistièka vlast
devastirala, pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika vratiti u prvobitno stanje.
Skup projekt
I interijeru æe biti vraæen sjaj od prije 100 godina. U podrumu æe na 400 "kvadrata" restoran s autohtonim jelima, a u
prizemlju banka.
- U poslovni dio u prizemlju preselit æemo našu knjižaru i papirnicu. Uredit æemo i 156 "kvadrata" dijela koji nije u našem
vlasništvu i to vanjski u skladu s cjelokupnim ureðenjem a unutarnji do roh-bau verzije pa æe ga dalje ureðivati njegovi vlasnici
- kaže N. Dadiæ.
Kako navodi, cijeli bi projekt trebao stajati oko 13 milijuna kuna, s tim da æe banka o vlastitu trošku sama ureðivati interijer
svoje poslovnice. S obzirom na to da je rijeè o ulaganju u spomenik kulture, Dadiæ oèekuje i financijsku potporu
Ministarstva kulture, ali i na osnovi spomenièke rente, potporu Grada Daruvara.
Kako navodi Dadiæ, hotel koji bi uz sadržaje u podrumu i prizemlju na katovima trebao imati urede, dva stana i u potkrovlju
sedam luksuznih apartmana, svoja bi vrata korisnicima trebao otvoriti u proljeæe sljedeæe godine. Kako doznajemo devet
postotni suvlasnici su Nikol i Simon Kajtazi. No buduæi da juèer nisu bili dostupni nismo uspjeli doznati njihove
planove.Autor: Michael Palijan
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