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Nebe nad Olomoucí
Diváci mohli vidět práci
a barevnou show tří
ohňostrojových firem.

» Pokračování ze strany B1
Podle Jiráska, který už ve volbách
nekandiduje, zastupitelstvo v dru-
hé polovině tohoto volebního ob-
dobí trend změnilo. „Schválili
jsme řadu koncepčních rozhodnu-
tí umožňujících čerpání evrop-
ských peněz,“ sdělil Jirásko. Měs-
to třeba připravilo projekt a žádost
o dotaci na rekonstrukci historické-
ho centra, po které volali lidé nej-
méně deset let.

Významné investice se ale poda-
řily i „za Kavříka“. Třeba přání ge-
nerací lidí dojíždějících na bicy-
klech do práce v Mohelnici z neda-
leké osady Libivá. V roce 2007 se
dočkali cyklostezky spojující obě
sídla. Dvanáct milionů šlo do opra-
vy krytého bazénu, miliony tehdy
město dalo do oprav komunikací.

Největší investice za posledních
deset let má ale Mohelnice pořád
před sebou. Jde o zmíněnou rekon-
strukci historického centra za osm-
desát milionů. Zatím se připravuje
první etapa, která přijde na nece-
lých pětačtyřicet milionů a Evropa
má stavbu podpořit pětadvaceti
miliony.

Nejtěžším úkolem pro Jiráska
bylo vyřešení krize v městském tep-
lárenství. Město sice před lety po-
stavilo novou kogenerační jednot-
ku, ale ta přivedla městskou teplár-
nu ESMO k bankrotu. Město zno-

vu zprovoznilo nehospodárnou
starou kotelnu. Po odpojení firmy
Siemens odebírající většinu tepla
hrozilo, že lidé budou mrznout. Ji-
rásko problém vyřešil. „Bylo potře-
ba jednat rychle. Město uzavřelo
smlouvu s firmou ČEZ – Energetic-
ké služby na výstavbu nové centrál-
ní kotelny a rozvodů. „Bylo důleži-
té, že jsme nemuseli nic investovat
a máme teplo za garantovanou
cenu,“ řekl Jirásko.

Změnu šéfa města uprostřed vo-
lebního období zhodnotila pozitiv-
ně šéfka mohelnické opozice Jana
Hamplová (Nezávislí). „I když byl

pan Kavřík Nejvyšším soudem na-
konec osvobozen, bylo pozitivní,
že musel opustit funkci starosty.
Pan Jirásko nepochybně přispěl ke
kulturnosti zasedání a zahájil pří-
pravu tolik potřebných projektů
pro město, o kterých do té doby ve-
dení města jen mluvilo,“ uvedla
Hamplová.

Jiráskův předchůdce Ladislav
Kavřík upozornil, že velké projekty
nejbližších let nejsou jen zásluhou
Jiráskova vedení. „Ty se připravo-
valy už roky předtím. To, že došly
do konkrétní podoby až nyní, není
až tak jeho zásluha,“ řekl Kavřík.

Přiznal, že na problémech s tep-
lem nese svůj díl viny. Přiznává, že
v zastupitelstvu chyběla věcná dis-
kuse. „Šlo o to, že skupina zastupi-
telů se vymezila proti mně a v tako-
vé atmosféře nebyla věcná diskuse
možná,“ konstatoval Kavřík.

Ten bude nyní bojovat o křeslo
starosty s advokátem Pavlem Něm-
cem (ČSSD), učitelem Petrem Wol-
fem (KSČM), informatikem Janem
Kubíčkem (KDU-ČSL), v čele Nezá-
vislých je advokátka Jana Hamplo-
vá a Věci veřejné vede historik
a podnikatel Martin Vaňourek.

Rostislav Hányš

Jak vypadaly poslední
čtyři roky v Mohelnici?
Město hlavně střídalo po
kauze s teplárnou
starostu Kavříka. Ten
se nyní chce vrátit zpět.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními.
Založte si své album na webových
stránkách www.rajce.net.

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.Tanečnice Pondělní Olomouc patřila ohňostrojovým slavnostem O meč

svatého Václava. 3x foto: ivo33.rajce.idnes.cz

Změníme náměstí Mohelnické náměstí dozná v dalších letech velkých změn. Městu k nim dopomohou peníze
z Evropské unie. Foto: Petr Janeček, MF DNES

Svatý Václav
V programu

nechyběla ani
postava českého
knížete Václava.

MOHELNICE (rš) Záko-
povou válku mezi ko-
alicí a opozicí musel
řešit Zdeněk Jirásko,
když v necelé polovi-
ně volebního období vystřídal ve
funkci starosty Mohelnice Ladisla-
va Kavříka. Zastupitelstvo přebíral
ve stavu, kdy mezi oběma skupina-
mi stála neprostupná zeď.

„Osobní půtky a třenice byly
roky hlavním bodem jednání za-
stupitelstva. Nepříznivé klima se
podařilo změnit a začaly se řešit
věci v čistě věcné rovině, zvýšila se
úroveň a kultura komunikace v za-
stupitelstvu,“ sdělil Jirásko.

Teprve za jeho „vlády“ začala
Mohelnice ve větší míře cílit na ev-
ropské dotace. Do té doby se sou-
středila spíš na finanční pomoc od
státu nebo Olomouckého kraje.
„Město prakticky nevyužívalo dota-
ce ze Strukturálních fondů Evrop-
ské unie, což byla velká škoda. Chy-
bu vidím v tom, že nebyla zpraco-
vána koncepce rozvoje města, ne-
byly připraveny podklady pro po-
dání žádostí a město si nevytvořilo
žádné finanční prostředky potřeb-
né pro spoluúčast,“ vidí problém Ji-
rásko.

Hrozící krizi ve výrobě tepla ve
městě zažehnal operativně a bez
průtahů. Novou kotelnu odpovída-
jící na míru potřebám města posta-
vila společnost ČEZ – Energetické
služby. „Pro město bylo důležité,
že nemuselo nic investovat a má
teplo za garantovanou cenu,“ řekl
Jirásko.

Lidé v Mohelnici čekali, že za
ODS půjde do voleb jako lídr. Čle-
nové strany ale prosadili jako lídra
Kavříka. „Být na desátém místě
jsem odmítl. Stejně tak jako kandi-
daturu za jinou stranu, protože
převlékat kabát rozhodně nehod-
lám,“ podotkl Jirásko.

Vaším objektivem Fotografie událostí v Olomouckém kraji z rajce.net. Ohňostrojová show O meč svatého Václava v Olomouci na snímcích Ivo Kotase

Čtenost deníků v Olomouckém kraji
MF DNES 67 tisíc čtenářů

Deník 54 tisíc čtenářů

Metro 50 tisíc čtenářů

Právo 19 tisíc čtenářů

Lidové noviny 10 tisíc čtenářů

Děkujeme Vám, 
vážení čtenáři, za vaši přízeň. 

Redakce MF DNESvěk čtenářů 12–79 let, zdroj: MEDIA PROJEKT 4. Q 2009 - 1. Q 2010

nejčtenější 
seriózní noviny 
v Olomouckém kraji
MF DNES v Olomouckém kraji posílila pozici nejčtenějšího seriózního deníku. Ukázal to 
nový průzkum Mediaprojektu o čtenosti deníků v České republice. Každý den si zprávy 
z regionu v MF DNES přečte skoro sedmdesát tisíc lidí. 

MOHELNICE (rš) Před
Kavříkem a po Kavří-
kovi. Tak hodnotí
uplynulé volební ob-
dobí nesmiřitelná
opoziční šéfka Jana Hamplová (Ne-
závislí). Díky jejímu trestnímu
oznámení byl odsouzen a přišel
o všechny funkce. Změnu šéfa měs-
ta uprostřed volebního období
zhodnotila pozitivně. „I když byl
pan Kavřík Nejvyšším soudem na-
konec osvobozen, bylo pozitivní,
že musel opustit funkci starosty.
Zdeněk Jirásko nepochybně při-
spěl ke kulturnosti zasedání a zahá-
jil přípravu tolik potřebných pro-
jektů pro město, o kterých do té
doby vedení města jen mluvilo,“
uvedla Hamplová.

Podle ní měl Kavřík skončit
hned po minulých volbách, a ne až
po necelých dvou letech. „Po vol-
bách vyšlo najevo, že městská tep-
lárenská společnost, jejímž byl jed-
natelem, je před bankrotem. Dů-
sledkem je smutný fakt, že v tom-
to volebním období Mohelnice de-
finitivně ztratila vliv na cenu tepla
a ztratila velký zdroj příjmů,“ řekla
Hamplová. Přiznala, že ji zaskoči-
lo, že Jirásko už nekandiduje. „Je
všeříkající, že mohelnická ODS se
ho zbavila. Myslím, že je to škoda.
I když ne vše se mu povedlo, změ-
nil práci zastupitelstva jednoznač-
ně k lepšímu. Bez urážek jsme de-
batovali o problémech. V tom
jsme si rozuměli. Očekávala jsem,
že v dalším období to bude zase
o kus lepší,“ řekla Hamplová.

Jméno lídra ODS Hamplovou šo-
kovalo. „Respektuji rozhodnutí čle-
nů strany, ale musím říct, že to je
těžko stravitelné sousto. On jedno-
značně pochybil a upřímně se di-
vím, že znovu kandiduje. Jak je vi-
dět, má pořád dost příznivců,“ po-
dotkla Hamplová.

Inventura na radnici.
10 měst v novém seriálu

Divím se ODS,
že ji vede Kavřík.
To je těžko
stravitelné sousto

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

stovky dalších automobilů za výhodných podmínek na

BEZPLATNÁ LINKA 800 100 550

519 000 Kč
FORD MONDEO 2.0 TDCi kombi
ŠEDÁ THUNDER METALÍZA

REFERENČNÍ VŮZ č. 124530
r. výroby: 2010, najeto: 16 494 km

model 2010

469 999 Kč
ŠKODA OCTAVIA II 1.9 TDi
STŘÍBRNÁ METALÍZA

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ č. 122580
r. výroby: 2010, najeto: 200 km

model 2011

529 900 Kč
VW TIGUAN 1.4 TSi BMT
STŘÍBRNÁ METALÍZA

NOVÝ VŮZ č. 126273
r. výroby: nový, najeto: 0 km

799 900 Kč
ŠKODA SUPERB II
Combi 2.0 TDi CR DPF 4x4
ČERNÁ METALÍZA

NOVÝ VŮZ č. 126140
r. výroby: nový, najeto: 0 km

model 2011Automobily skladem!
Nejen výhodná cena
a bohatá výbava,
ale i možnost hned odjet.

www.AutoSystem.cz

model 2010

Jirásko vytáhl
Mohelnici z krize,
do voleb ale
překvapivě nejde


