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úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

Zprávy z měst

ÚTERÝ 3. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Bývalý přerovský dopravce
dostal od radnice pokutu
Případ Přerov vs. slovenský dopravce SAD Trnava
pokračuje. Přepravce, který měl pro město zajišťovat
MHD, nyní dostal od magistrátu pokutu za to, že
u nás podnikal protiprávně. SAD Trnava to odmítá.
PŘEROV Přerovský magistrát udělil
pokutu společnosti Slovenská autobusová doprava Trnava, která
provozovala ve městě MHD do listopadu loňského roku. Podle zástupců města firma musí platit za
to, že na území Česka podnikala
protiprávně. Výši pokuty nechce
radnice prozradit. MF DNES se podařilo zjistit, že se jedná o 100 tisíc
korun.
Vyjádření dnes již bývalého dopravce se MF DNES nepodařilo
opakovaně získat. Podle přerovské
opozice je však pokuta nesmyslná,
protože za pochybením údajně stojí Přerov. Právě zdejší odbor dopra-

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty

vy měl totiž vydat slovenské společnosti licenci protiprávně. Zajímavostí je, že v současné době zajišťuje v Přerově MHD dceřiná společnost pokutované trnavské firmy –
Dopravní a logistická s. r. o.
„Je to pravda. Ukončili jsme nedávno správní řízení a slovenské
společnosti jsme uložili pokutu
v dolní polovině sazby stanovené
zákonem. Částku říci nemůžeme,
protože jde o správní řízení,“ uvedl
mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. Doplnil, že maximálně mohla firma dostat sankci až
půl milionu korun. Podle informací MF DNES penále nakonec do-
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Přerov vs. dopravce
Spor mezi Přerovem a SAD Trnava
začal loni v květnu, kdy dopravce
po pěti měsících ve městě skončil.
Jeho autobusy přitom měly Přerov
brázdit do roku 2019. Podle města
vypověděla firma smlouvu, protože
se „nevešla“ do plánovaných
prokazatelných ztrát a navýšení jí
nebylo doplaceno. Firma to odmítá.

pravce přišlo na sto tisíc korun.
Spor mezi Přerovem a přepravcem
začal už loni v květnu. Společnost
SAD Trnava totiž za nejasných okolností ve městě po pěti měsících
skončila. Její autobusy přitom
měly Přerovem jezdit až do roku
2019. Podle Přerova však vypověděla slovenská firma smlouvu s radni-

cí proto, že se „nevešla“ do plánovaných prokazatelných ztrát a magistrát jí odmítl navýšení doplatit.
S tím však dopravce nesouhlasil.
Tvrdil, že výpověď musel podat
kvůli rozhodnutí ministerstva, které firmě zakázalo provozovat MHD
v Česku, protože sídlí v cizí zemi.
Z celé situace přitom viní Přerov.
To si ostatně myslí i zdejší opozice. „Právě zdejší odbor dopravy vydal tendr na provozování MHD
jako mezinárodní, ačkoliv podle
zákona neměl. SAD Trnava se tak
do něj přihlásila, protože ji ani nenapadlo, že by magistrát mohl jednat protiprávně. Nakonec to byl
právě magistrát, kdo vydal slovenské společnosti licenci, ačkoliv neměl. Z tohoto důvodu se mi zdá pokuta neadekvátní,“ míní opoziční
zastupitelka Helena Netopilová.
Zástupci magistrátu jsou proti.
„Postupovali jsme v souladu se sta-

noviskem ministerstva, v němž
nám bylo sděleno, že ministerstvo
společnosti SAD nevydalo zvláštní
povolení. To přitom SAD Trnava
potřebovala k tomu, aby tu mohla
provozovat městskou hromadnou
dopravu. Dopravce si to měl sám
zajistit,“ uvedla vedoucí oddělení
dopravně správních agend magistrátu Ivana Bezroučková. Dodala,
že ve stanovisku ministerstva byl
přímo odkaz na to, že je město povinné dopravci uložit pokutu. Pokud se odvolá, bude se případem
ještě zabývat krajský úřad.
I přes vleklé spory založila trnavská firma v Česku dceřinou společnost a nakonec se v listopadu s magistrátem dohodla, že bude dál
provozovat MHD ve městě ještě
dva roky. Poté město vypíše nové
výběrové řízení a musí najít firmu,
která bude dopravu v Přerově provozovat dlouhodobě. Roman Helcl

Vaším objektivem Aktuální události z dění v Olomouckém kraji, tentokrát silvestrovská plavecká show v Bečvě na snímcích Josefa Čecha

na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

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

Krátce
LIPNÍK NAD BEČVOU

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Přednáška pozve na
cyklovýlet kolem země
Na kole kolem České republiky.
Tak se jmenuje přednáška, kterou
v pondělí 9. ledna pořádá v Lipníku nad Bečvou Akademie III. věku
i pro zájemce z řad veřejnosti.
Přednášející Aleš Pátek své vyprávění začne v jídelně domu s pečovatelskou službou v 16.30. Vstupné je 10 korun, akademici mají
vstup zdarma.
(roh)
PŘEROV

Požár vyhnal z Husovy
ulice patnáct lidí
K požáru do Husovy ulice vyjížděli
na Silvestra hasiči. Ve sklepení jednoho z obytných domů hořely odpadky a z oken budovy se valil hustý dým. Na místě zasahovaly tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Záchranáři prostory
sklepení ochladili přetlakovou ventilací a odvětrali. Postupným proléváním, prohrabáváním a kontrolou s pomocí termokamery se
oheň krátce před 17. hodinou podařilo zlikvidovat.
(roh)

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Stačí klik a lidé
v Hranicích se na
webu dočtou, jaký
vzduch dýchají
HRANICE (roh) Obyvatelé Hranic
budou mít od letošního léta stejné
privilegium, jako mají třeba Olomoučané nebo Přerované. Na
stránkách svého města se totiž dozví stav ovzduší v jejich okolí. Podle toho pak budou moci plánovat
například procházky s dětmi nebo
si rozmyslí, kdy je lepší příliš nevětrat.
Informace pro ně sesbírá a vyhodnotí dvanáct měřicích bodů
rozmístěných po Hranicích. „Tyto
body už sice máme od loňského
července. Ale zatím pouze sbírají
informace. Z celoročního měření
pak odborníci vytvoří modely, podle kterých se bude ovzduší hodnotit. Díky tomu se pak lidé na našem webu dozvědí například to, kolik prachu poletuje ve vzduchu v jejich okolí,“ nastínil mluvčí zdejší
radnice Petr Bakovský.

Město trpí svou polohou
Prašnost je podle něj ve městě vleklým problémem, kterým se odborníci zabývají roky. Hranice totiž
trpí svou polohou – leží v Moravské bráně. „To znamená, že údolím ohraničeným kopci se k nám
přímo dostává hlavně spad z Ostravska, proti kterému jsme bezbranní,“ vysvětluje Bakovský.
Město si proto před časem nechalo vypracovat program snižování emisí a program zlepšení kvality
ovzduší. „Podle něj se nyní řídíme.
Vysazujeme zeleň, více kropíme
ulice ve městě a městské technické
služby dokonce koupily kvalitnější
stroj na čištění silnic,“ vypočítal
mluvčí s tím, že nejnověji se město
připojilo k dalšímu programu s názvem Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, jehož cílem je najít
cesty na snížení polétavého prachu ve městě.
„Takže kromě měřicích bodů
chystáme i přesný výpočet emisí
z dopravy, který nám konečně
přesně řekne, jak nám auta znečišťují vzduch. Zároveň chceme také
vytipovat největší znečišťovatele
ve městě. Spolupracujeme i s podniky, které se do programu dobrovolně zapojily,“ popsal Bakovský.
V plánu jsou podle něj i světelné
informační tabule na některé z hranických budov. Na nich by lidé
mohli online sledovat nejen informace o ovzduší, ale také o případných povodních.
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Kde se v Hranicích
měří emise
Masarykovo náměstí, ulice
Bělotínská (dvě vybraná místa),
Olomoucká, Tovární, Mlýnská,
Teplická, Skalní, tř. 1. máje (dvě
vybraná místa) a lokality v místních
částích Velká a Drahotuše.

Ledová koupel Na počest přerovského rodáka
Františka Venclovského se v Bečvě poslední den v roce
2011 smočilo jednadvacet otužilců. 4x foto: 1pepa.rajce.net

Kina Snímek Moje krásná učitelka v Zábřehu

Výstavy Snový svět Jana Zrzavého v muzeu

Olomouc

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

Nový Jičín

Jeseník

MOZARTEUM

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO KVĚTEN

VODNÍ TVRZ

Městských muzeí v Žitavě a sbírka
Wolfganga Sternlinga
Trvá do 12. února

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Zámecké nám. 1, tel. 584 401 070

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

O mašinkách

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

Filmart: A.I. Umělá inteligence

19.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Přerov

Pražská 41, tel. 585 809 999

Přizdis*áči

15.00, 17.10, 19.20, 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

18.15, 20.30
16.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

Černá hodina 3D
Kocour v botách 3D

17.00, 19.00, 21.00
15.00

Čechova 49, tel. 581 202 216

KINO NADSKLEPÍ

17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO

Bastardi 2
Černá hodina 3D

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.30
17.30
20.50

20.00
18.00

20.00

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727

Zábřeh

KINO SVĚT

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO RETRO

Alvin a Chipmunkové 3
Poupata

Kocour v botách
Šťastný Nový rok

14.30, 16.30
18.30, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Alvin a Chipmunkové 3
Poupata
Velká vánoční jízda 3D

16.00, 18.00
20.10
14.00

Moje krásná učitelka

17.30

Krnov

Zlín

KINO MÍR 70

GOLDEN APPLE CINEMA – VELKÉ KINO

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

Černá hodina 3D
Přizdis*áči

20.00
17.45

Šťastný Nový rok
Věc: Počátek

DIVADLO HUDBY – GALERIE

BUDOVA ŠPALÍČKU

Denisova 47, tel. 585 223 565

Uprkova 17, tel. 582 330 603

Srdce sluncem

Neznámý svět drobných savců
Trvá do 26. února

Trvá do 27. února

GALERIE MONA LISA

Horní nám. 7, tel. 581 250 544

Pojďme spolu do Betléma
Trvá do 30. ledna
Povídání o mašinkách Trvá do 26. února

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

Člověk tvůrce: Hlína
Trvá do 29. ledna
100 let šumperské radnice a Starý
Šumperk
Trvá do 15. ledna
Štědrý den v proměnách času
Trvá do 8. ledna

Uničov

MUZEUM

20/12

nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

GALERIE U MINORITŮ

Jan Zrzavý ve fotografiích Václava
Chocholy
Trvá do 29. ledna
Novinky ve sbírkách muzea
Trvá do 30. ledna
Snový svět Jana Zrzavého
Trvá do 29. ledna
Vánoční svět historických hraček
Trvá do 22. ledna

Uničovští

Trvá do 14. ledna

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101

České Vánoce

Trvá do 11. ledna

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

17.00
19.30

MUZEUM KOMENSKÉHO

Horní nám. 20, tel. 585 226 828

Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali: Revizor
Trvá do 18. ledna
19.30

18.00

Prostějov

Lafayettova 9, tel. 585 221 983

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Farní 14, tel. 583 414 539

Jiří Antonín Heinz (1698-1759)
Trvá do 19. února

GALERIE U MLOKA – P-CENTRUM

Valašské Meziříčí

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

Andělové
Trvá do 8. ledna
Jiří Suchý
Trvá do 29. ledna
Opičí král a Expo 2010
Trvá do 8. ledna
Skleněná inspirace II Trvá do 8. ledna

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

Kocour v botách
18.00
Mission: Impossible – Ghost Protocol
20.00

Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060

Trvá do 14. ledna

Olomouc

Rožnov pod Radhoštěm

KINO UNIČOV

Rodina je základ státu

20.00
18.00

Perfect Days – I ženy mají své dny
17.00, 19.30

Uničov

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

Alvin a Chipmunkové 3
Moneyball
Rumový deník

Kroměříž

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Pražská 41, tel. 585 809 999

Paranormal Activity 2
Záměna

KINO HVĚZDA

Šťastný Nový rok

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hranaři
Velká vánoční jízda

Mission: Impossible – Ghost Protocol
14.20, 17.10, 20.00

Denisova 47, tel. 585 514 111

Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu
Trvá do 26. února
Spojeni křížem: Umělecké poklady

ZÁMEK

Haškova 217

Trvá do 29. ledna

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 29

Výstava betlémů

Trvá do 8. ledna

ŠATLAVA – MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205

Dějiny jednoho města: Cheb/Eger
Trvá do 8. února

Pernštýnské nám. 176/8

Vikýřovice

Miroslav Malina: Obrazy Trvá do 31. ledna

MUZEUM SILNIC
Hraběšická 203, tel. 583 211 688

Přerov

Cesta do dětských let

Trvá do 15. ledna

