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PŘEROV Vládní Agentura pro soci-
ální začleňování v romských lokali-
tách odejde na konci června z Pře-
rova. Podle konzultanta agentury
Martina Navrátila je to kvůli pro-
blematické domluvě s magistrá-
tem. „Město se tím pádem zříká od-
borné spolupráce a zároveň i velké
částky peněz, na které mohlo do-
sáhnout,“ říká Navrátil.

Náměstkyně primátora Jarmila
Havlíčková oponuje že magistrát
nebyl spokojený s tím, co agentura
nabízela. „Problematika je složitá,
přesto doufáme, že spolupráce
s agenturou zůstane alespoň čás-

tečně zachována. Musíme se však
dohodnout na dalším postupu.
Jsme připraveni k dalšímu jedná-
ní,“ říká náměstkyně.

A o co ve sporu vlastně jde? Zá-
stupci vládní agentury tvrdí, že za
tři roky zprostředkovávali v Přero-
vě žádosti o evropské peníze, na-
příklad na rekonstrukci azylového
domu a nízkoprahového klubu Me-
tro, a především nabízeli možnos-
ti, jak zabránit například nezaměst-
nanosti Romů, záškoláctví nebo ni-
čení nájemních bytů. „Spolupráce
s magistrátem města však byla ne-
dostatečná. Účast města je přitom

podmínkou spolupráce s naší
agenturou. Navrhli jsme radě měs-
ta šest bodů, které by měly stávají-
cí stav zlepšit. Radní však tento ná-
vrh nepřijali – a proto jsme se roz-
hodli navrhnout odchod z lokali-
ty,“ vysvětluje ředitel agentury
Martin Šimáček.

Návrh byl prý shodný s tím, jaký
používají jeho kolegové v jiných
obcích. „Byl tam třeba požadavek,
aby se politici a samospráva účast-
nili naší práce. Bez účasti politiků
nebyla jednání efektivní a věci na-
bíraly průtahy. Také jsme požado-
vali, aby se dokončily věci, které
jsou už zpracované, ale město je
potom nedotáhlo do konce,“ popi-
suje Navrátil.

Podle mluvčího přerovského
magistrátu Bohuslava Přidala rad-
ní návrh neschválili, protože dopo-
ručili zachovat spolupráci mezi
agenturou a městem, jak se
k tomu zavázali v memorandu
o spolupráci z roku 2008.

„Nebyli jsme spokojeni s tím, co
agentura nabízela,“ řekla náměst-
kyně primátora Havlíčková. „Na-
značovali nám, že bychom mohli
dělat víc, například co se týká vý-

platy sociálních dávek a kontroly
školní docházky. Když se ale ba-
vím s našimi úřednicemi, je jasné,
že problematika je to velmi složi-
tá,“ dodává Havlíčková. Proti další
spolupráci se ale nestaví.

To nevylučují ani zástupci agen-
tury. „V případě potřeby budeme
poskytovat podporu v podobě kon-
zultací, přípravy projektů a při ve-
dení dalších integračních aktivit,“
říká Šimáček.

Přerov je jednou z pilotních lo-
kalit, kde agentura působí od své-
ho vzniku v roce 2008. Ve městě se
jí podařilo připravit řadu projektů
podporujících začleňování obyva-
tel sociálně vyloučených lokalit.
Jedním z nich byl i vznik poraden-
ského pracoviště podporující vy-
cházející žáky ze Základní školy Bo-
ženy Němcové, který měl dopad
na 250 osob. Roman Helcl
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Věra Martinová
zahraje v Sokolovně
Od tohoto týdne jsou v prodeji líst-
ky na hranický koncert české count-
ry zpěvačky a kytaristky Věry Marti-
nové s kapelou. Dvouhodinový kon-
cert v místní Sokolovně je napláno-
vaný na 23. března a Martinová bě-
hem něj zahraje své hity. (roh)

HRANICE

Stará střelnice
chystá svůj ples
Divadlo Stará střelnice v Hranicích
pořádá svůj vlastní ples, který pro-
běhne v prostorách spodního sálu
v pátek 25. února. Zahraje skupina
Kvatro Ostrava. Rezervace jsou
možné na čísle 581 602 187. (roh)

TOVAČOV

Zloděj si z kůlny
odnesl sekačku
Někdy mezi pátkem a nedělí se ne-
známý zloděj vloupal do kůlny za
rodinným domem v Tovačově. Od-
stranil visací zámek a odnesl si mo-
torovou sekačku. (roh)

KOJETÍN

Havárie řidičky
poničila stromky
V pátek ráno jela třiačtyřicetiletá ři-
dička od Kojetína na Chropyni. Na
kluzké cestě nezvládla řízení, skon-
čila v příkopě a narazila do několi-
ka stromků. Žena utrpěla lehké zra-
nění. Škoda činí 80 tisíc. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU (roh) Když
byla vloni vystavená nedaleko vstu-
pu na zámecké nádvoří z Bratrské
ulice v Lipníku nad Bečvou, lidé si
ji oblíbili. Zastupitelé se proto roz-
hodli, že si dílo Marka Břusky kou-
pí, aby bylo ve městě nastálo.

Jenže originál je neprodejný,
a tak se její autor rozhodl vyrobit
přesnou kopii. Řeč je o plastice
s názvem In aqua aequitas II. Měst-
skou kasu vyjde na 45 tisíc korun.

Podle Blanky Prudilové ze zdejší-
ho odboru školství a kultury si plas-
tika s vodním prvkem o své místo
v Lipníku vlastně řekla sama. Na
stejném místě byla vystavená loni

v rámci výstavy Kov ve městě. Teh-
dy ji zapůjčila soukromá umělecká
škola Ave Art Ostrava a kurátorka
výstavy Marcela Kleckerová ji
umístila právě do míst, kterými se
vstupuje na zámecké nádvoří.

„Lidem se umělecké dílo líbilo
natolik, že jsme se rozhodli vyho-
vět jejich přání a objekt koupit. Na-
víc tím i citlivě oživíme nově zre-
konstruovaný prostor vstupu na
zámecké nádvoří,“ popsala Prudi-
lová, podle které autor plastiky prá-
vě vyrábí její kopii. Originál je totiž
neprodejný.

„Kovaná plastika vzniká v mé os-
travské dílně jako parafráze mé dří-

vější práce. Ta původní vyhrála
první místo na kovářském Sympó-
ziu prostorových forem v Ostra-
vě,“ říká o svém díle autor Marek
Břuska. „Název plastiky je In aqua
aequitas II. Odkazuje k latinskému
přísloví: In vino veritas, tedy ‚Ve
víně je pravda‘ a znamená ‚Ve
vodě je čistota‘. Chtěl jsem tím vy-
zdvihnout krásu, průzračnost a
zdánlivou jednoduchost a lehkost
proudící vody,“ dodává Břuska.

Plastika bude hotová začátkem
května a stane se v pořadí již desá-
tým stálým exponátem v měst-
ském souboru plastik zdobících ko-
vářský Lipník nad Bečvou.

Česká špička V hale Spartaku Přerov bojovali
badmintonisté o titul mistra republiky. Mezi muži vyhrál Petr
Koukal, nejlepší ženou se stala Kristína Ludíková.

Agentura pro sociální začleňování končí v Přerově.
Žádala po politicích, aby se podíleli na chodu
agentury a docházeli na její jednání. Spolupráce
s radnicí byla podmínkou. Teď město přijde o peníze.

Návrat krále
Petr Koukal vybojoval v Přerově pátý

titul, ačkoli ještě v prosinci prodělával
chemoterapii. 3x foto: honza62.rajce.net

FAKTA

Co dělá agentura?
Instituce spadá pod vládu. Od roku
2009 se v 13 lokalitách snažila
zlepšit situaci sociálně slabých lidí,
především Romů. Okamžitý
odchod ohlásila v Holešově, který
stěhuje Romy do kontejnerů.
Odchodu z Přerova lituje – rozjela
tu „sociální firmu“, která shání
práci dlouhodobě nezaměstnaným

Vystavte fotografie
na Rajče.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.

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
OlomoucZprávy z měst

Emoce Za víkend sehrála elita v Přerově 150 utkání.
Hala byla divákům přístupná za symbolické vstupné.

Romové přišli o zastánce, stěžoval
si na přístup přerovské radnice

Chtěli ji lidé O nákup plastiky si v Lipníku řekli sami obyvatelé. Dílo ozdobí vstup na nádvoří. 2x foto: Městský úřad Lipník n. B.

Originál je neprodejný. Jeho
autor vyrábí pro město repliku.

PŘEROV (ČTK) Obyvatelé Přerova
by se měli v nejbližší době dočkat
druhého nového mostu. Po Tyršo-
vě mostu, který se nyní buduje,
chystá radnice postavit také novou
lávku pro pěší a cyklisty U Tenisu.
Dosavadní most přes řeku Bečvu
v tomto místě poškodily minulé po-
vodně a je v havarijním stavu. Zá-
stupci města již mají v ruce 12 návr-
hů budoucí podoby lávky, předlo-
žit je nyní chtějí obyvatelům.

„Lávku jsme provizorně opravi-
li, ale nevydrží dlouho. Odborníci
mluví o dvou až třech letech,“ řekl
tajemník radnice Jiří Bakalík.

Firmy z Přerova, Prahy či Brna
předložily městu 12 návrhů. Cena
na vybudování nového mostu se
podle nich pohybuje od 18 do
35 milionů korun. Návrhy budou
moci lidé spatřit od 1. března na vý-
stavě v městském informačním
centru. „Bude to podobně jako
s Tyršovým mostem, veřejnost do-
stane možnost se k návrhům vyjád-
řit na internetu,“ doplnil mluvčí
radnice Bohuslav Přidal.

Současná lávka u tenisových
kurtů je prohnutá a město mělo
s mostem problémy během povod-
ní. Budoucí most, který má lávku
nahradit, by měl být naopak vykle-
nutý tak, aby nebyl omezen zvýše-
ným průtokem Bečvy. Vybudování
nové lávky v lokalitě u tenisových
kurtů má přerovská koalice také ve
svém programovém prohlášení.
Most má zároveň zlepšit propojení
s oblastí lagun. Kromě lávky U Te-
nisu se loni v polovině roku pustila
přerovská radnice do dlouho plá-
nované stavby nového Tyršova
mostu přes řeku Bečvu.

Lipník koupí sochu, ve sbírce jich má už deset

HRANICE (roh) Učitelka z hranické
Základní školy 1. Máje Irena Kolá-
řová má nakročeno k tomu, aby se
stala nejoblíbenějším učitelem re-
publiky. Společně s Ivanou Barto-
ňovou ze Základní školy a základní
umělecké školy Strání na Uhersko-
hradišťsku totiž uspěla v regionál-
ním kole ankety Zlatý Ámos.

Žáci o ní tvrdí, že je nezapome-
nutelná a jedinečná. Proto ji do
soutěže přihlásili. „Byla jsem tím
velmi mile překvapená, ale musím
říci, že to je zásluhou mých žáků.
Já jsem jen nastoupila do rozjeté-
ho vlaku a snažím se to nepoka-
zit,“ říká s úsměvem.

Obě postupující vybrala pěti-
členná odborná porota na základě
přihlášek, pohovorů se všemi kan-
didáty a obhajob návrhů samotný-
mi žáky, které se uskutečnily před
slavnostním vyhlášením. Obhajo-
by měly podobu vtipných skečů a
scének, při kterých vždy tři žáci
svého pedagoga představili a vy-
světlili, proč je tím nejlepším.

„Hraničtí se představili scénkou
ze soudní síně. Semifinálové kolo
je naplánované na 10. března v Pra-
ze na ministerstvu kultury. Ze se-
mifinále postoupí 6 nejlepších do
březnového finále,“ říká mluvčí
hranické radnice Petr Bakovský.

Bečvu překlene
další most. Město
postaví novou
lávku U Tenisu

Učitelka z Hranic
se může stát
hvězdou kantorů

Vaším objektivem Mistrovství republiky v badmintonu na snímcích Jana Pořízka


