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Miloslav Hradil
Čtyřčlenná koalice, která až

dosud vládla v Přerově, je mi-
nulostí. Sdružení Za prosperi-
tu Přerova a jeho místních čás-
tí (Prosperita), které už dříve
avizovalo vypovězení koaliční
smlouvy, tak učinilo ke včerej-
šku. Záměr odejít z koalice na-
víc potvrdili v úterý na společ-
né tiskové konferenci také
Nezávislí. 

Po jejich faktickém odchodu,
k němuž má dojít v horizontu ně-
kolika dnů, tak zbyde v koalici
pouze hnutí ANO a sdružení
Společně pro Přerov (SpP). Do-
hromady budou mít v zastupitel-
stvu jen 16 z 35 křesel. Dosavad-
ní koalice měla z původních
jedenadvaceti dvacet mandátů,
a to poté, co loni v srpnu opustil
SpP Tomáš Tužín, který byl na

kandidátce sdružení za Stranu
zelených. Podle předsedy koalič-
ní rady Petra Vrány z hnutí ANO
se zbylí členové koalice pokusí
najít nového koaličního partnera.

Za hlavní důvod odchodu
z koalice označil předseda zastu-
pitelského klubu Prosperity Ra-
dek Pospíšilík dlouhodobé roz-
pory uvnitř koalice. „Více než
rok jsme hledali cestu, jak je pře-
konat. Doufali jsme, že dojde ke
změně,“ uvedl Pospíšilík.

Podle něj panovaly zejména
rozpory nad tématy, ale nejen to.
„Vytýkali jsme koaličním part-
nerům chování čelných předsta-

vitelů města směrem k veřejnos-
ti, obstrukce při vyžadování in-
formací či odchody kvalifikova-
ných lidí z magistrátu,“
poznamenal Pospíšilík. 

Členové sdružení podle něj vy-
zvali své zástupce k odchodu
z koalice již letos v únoru. „Našim
partnerům jsme to sdělili. Chtěli
jsme jim dát ještě prostor a očeká-

vali jsme změnu, především v od-
povědnějším přístupu ve vedení
města, ale nestalo se tak,“ zdů-
raznil Pospíšilík, který v úterý pře-
stal být členem městské rady.

Z koalice chtějí odejít i Nezá-
vislí. „Reagujeme tím na odchod
Prosperity. Po jejím odchodu by
měla koalice jen křehkou většinu
jednoho hlasu, a to není perspek-
tivní. Je lepší dát v zájmu města
šanci jinému složení koalice,“ ře-
kl předseda zastupitelského klubu
Nezávislých Petr Hermély.

Jako jeden z důvodů odchodu
Nezávislých z koalice označil to,
že se nenaplnilo očekávání změ-
ny ovzduší v nově zvoleném za-
stupitelstvu. „Příkopy nebyly za-
rovnány, ale spíše se prohloubily.
Přerov si zaslouží zastupitele,
kteří spolu umějí komunikovat,“
zdůraznil Hermély.

Zástupci obou stran, které se

rozhodly odejít z vedení Přerova,
se přitom shodli na tom, že ne-
chtějí předčasné volby. „Chceme
se chovat odpovědně a podpoří-
me takový nový model vedení
města, který bude mít hlavu a pa-
tu,“ podotkl Pospíšilík.

„Přemýšlíme, že oslovíme i ji-
né subjekty,“ řekl Právu Vrána.
Pokud se podle něj nepodaří na-
jít nového koaličního partnera, je
ve hře i menšinová vláda ANO
a SpP, která by hledala podporu.
„I tato varianta je možná, byť je
to komunikačně náročné,“ zdů-
raznil Vrána.

Odmítl přitom důvody odcho-
du Prosperity a Nezávislých
z koalice. „Žádné pragmatické
důvody k jejich odchodu nejsou.
Je to možná snaha, aby menší
strany vyšly ze stínu těch větších.
Prostě komunální volby jsou už
za rohem,“ dodal Vrána.

V Přerově se úplně rozpadla koalice

V koalici zbyde
pouze hnutí ANO
a sdružení Společně
pro Přerov

Petr Hermély (Nezávislí), Radek Pospíšilík a Jiří Pospíšil (oba Pro-
sperita) na úterní tiskové konferenci v Přerově (na snímku zleva).
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NEČEKANÉ PŘEKVAPENÍ HASIČI ZVLÁDLI. K požáru automobilu v podzemní garáži obchodního centra vyjížděli hasiči ve
Vsetíně. „Oznamovatel upozornil i na osobu uvnitř zakouřeného prostoru. Naštěstí šlo o cvičení,“ uvedl Pavel Řezníček z HZS Zlínské-
ho kraje. „Osobu, která byla nalezena a vynesena ze zakouřeného prostředí, imitovala tréninková figurína. Nečekaným překvapením byl
pro jednotku také simulovaný kolaps jednoho ze zasahujících hasičů,“ dodal Řezníček.
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Vlasta Hradilová
Nový okruh nazvaný Od ku-

chyně po půdu budou moci o ví-
kendu absolvovat u příležitosti
letošních Dnů evropského dědic-
tví návštěvníci hradu ve Štern-
berku. Okruh jim představí tech-
nické zázemí hradu.

„Provede návštěvníky i zre-
konstruovanou kuchyní, která
byla provozním srdcem každého
šlechtického sídla, v našem pří-
padě Lichtenštejnů,“ uvedl Jan
Gottwald z hradní správy.

Kuchyně z doby přestavby
hradu na přelomu 19. a 20. stole-

tí prošla za zhruba 3,5 miliónu
korun generální rekonstrukcí
včetně restaurátorských oprav
kachlových kamen a obkladů.
O víkendu v ní budou lidé moci
ochutnat hradní pokrmy.

Osobní výtah
z přízemí do patra

Prohlídka Od kuchyně po pů-
du představí na hradě mj. i osob-
ní výtah z přízemí do prvního po-
schodí a také výtah, kterým se
v době Lichtenštejnů dopravova-
lo jídlo. 

„Přes pokoje služebnictva i bý-
valých pánů hradu se návštěvní-

ci postupně dostanou až na půdu,
kde je čeká funkční strojovna vý-
tahu a prohlídka rozlehlých půd-
ních prostor hradu,“ dodal Gott-
wald.

Výstava zdarma
Hrad bude po oba dny otevřen

od 10 do 16 hodin. Zdarma bude
možno navštívit v rámci víken-
dového programu výstavu Lie-
chtensteinská dominia Střední
Moravy.

Šternberk je jedním z nejstar-
ších hradů severní Moravy. Ma-
jetkem Lichtenštejnů se stal v ro-
ce 1699. Dlouhou dobu poté
však nebyl využíván a chátral.
Teprve v roce 1886 bylo rozhod-
nuto o jeho generální rekon-
strukci podle projektu vídeňské-
ho architekta Karla Gandolpha
Kaysera v duchu romantického
historismu. 

Loni na hradě zaznamenali re-
kordní počet turistů. Přišlo jich
sem 60 689. Počet návštěvníků tu
přitom roste pravidelně již od ro-
ku 2004, kdy jich na hrad zavíta-
lo zhruba 16 tisíc. 

Ve Šternberku předvedou technické zázemí hradu

Pět mužů a jednu ženu stíhají
kriminalisté ve Zlínském kraji
v rozsáhlém případu daňového
podvodu a poškození finančních
zájmů Evropské unie. Stát měli
připravit předběžně o šedesát mi-
liónů korun. Na vyšetřování spo-
lupracují s Finančním úřadem
pro Zlínský kraj v rámci projek-
tu Zlínská Kobra.

„Vyšetřovatel obvinil pět mu-
žů a jednu ženu ve věku od 34 do
56 let z krácení daně, poplatku
a podobné povinné platby ve for-

mě spolupachatelství a dva z mu-
žů a společnost ze Starého Měs-
ta navíc z poškození finančních
zájmů Evropské unie. Všichni
jsou stíháni na svobodě a hrozí
jim až desetiletý trest odnětí svo-
body,“ informovala Právo mluv-
čí Zlínského krajského policejní-
ho ředitelství Lenka Javorková. 

Obvinění měli podle policie
v roce 2014 vytvořit účelový ob-
chodní řetězec firem, ve kterém
vystavovali doklady o nákupu
a prodeji provozního zařízení do-

daného do společnosti ze Starého
Města na projekt, který byl finan-
cován z operačního programu ži-
votního prostředí Fondu soudruž-
nosti EU. 

Několik netransparentních
předprodejů pak mělo zastřít
skutečný stav a celou dodávku
zneprůhlednit. Obvinění vědomě
deklarovali nepravdivé údaje
o termínu skutečného pořízení
a účelově navýšili cenu jednotli-
vých technologických celků tak,
aby společnost ze Starého Města

mohla z poskytnuté dotace vy-
čerpat maximální možnou část-
ku. Současně došlo v obchodním
řetězci také ke zkrácení DPH. 

Kriminalisté zajistili na účtech
obviněných 10 miliónů korun
a 10 nemovitostí. Finanční sprá-
va v rámci daňového řízení zajis-
tila v této věci finanční prostřed-
ky na bankovních účtech
a v hotovosti přes čtyři milióny
korun a uplatnila zástavní práva
na nemovité a movité věci v ob-
jemu způsobené škody. (zrj)

Kobra šetří podvod za šedesát miliónů
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Nový okruh zavede návštěvníky
i do kuchyně hradu Šternberk. 

Lidé ve Zlínském kraji kvůli
zvýšeným cenám másla kontak-
tují malé producenty i farmáře.
Zájem o máslo je veliký. Velký
výrobce však v kraji není, pro
farmáře jde však jen o vedlejší
produkt, řekla ředitelka krajské
agrární komory Jana Brázdilová.

Doslova nával zájemců o máslo
zažívá v poslední době majitel
biofarmy v Rožnově pod Radhoš-
těm na Vsetínsku Miroslav Horut.

„Lidé teď volají jako šílení, dřív
jim bio máslo přišlo drahé, teď by
ho každý chtěl. Rozdíl mezi bio
máslem a máslem ze supermarke-
tu je teď už jen pár korun,“ řekl
Horut, který čtvrtku másla prodá-
vá za 54 korun. „Jde však jen

o vedlejší produkt, týdně vyrobím
asi 20 kilogramů, víc není mož-
né,“ uvedl majitel farmy.

Máslo v kraji vyrábí i mlékárna
NET PLASY v Bystřici pod Hos-
týnem na Kroměřížsku. „Čerstvé-
ho másla vyrábíme vzhledem
k aktuálním výkupním cenám
smetany v Evropě minimum.
Omezili jsme výrobu. Dřív jsme
řádově vyráběli 80 tun čerstvého
másla měsíčně, v současné době
je to zhruba deset tun. Máslo je za
tyto ceny těžko prodejné,“ uvedl
jednatel firmy Robert Pospíšil.

Jedním z důvodů, proč podle
něj roste cena másla, je skuteč-
nost, že český zákazník vyhledá-
vá české máslo. (ČTK, zr)

Lidé ve Zlínském kraji
shánějí máslo u farmářů

Jedním zraněním skončila 
v pondělí na silnici v katastru ob-
ce Bílá Lhota-Měník na Olo-
moucku havárie traktoru, jehož ři-
dič převážel na přívěsu balíky
sena. Právo o tom informovala po-
licejní mluvčí Irena Urbánková.

„Podle prvotních informací
měl traktor při projíždění zatáčky
dostat smyk. Vyjel mimo komu-
nikaci, kde poškodil svodidla
a dopravní značení. Následně se
přívěs převrátil a vyklopil náklad
ze srázu,“ uvedla mluvčí.

Jeden z balíků o hmotnosti
zhruba 300 kg spadl u komuni-
kace na uložené dřevo, které zde
chystal 58letý muž na pořezání.
„Dřevo následně popadalo na
muže. Ten utrpěl zranění,“ kon-
statovala mluvčí.

Alkohol byl jak u 23letého ři-
diče traktoru, tak i u zraněného
muže vyloučen orientačními de-
chovými zkouškami. „Předběžně
byla celková škoda vyčíslena na
31 000 korun,“ upřesnila policej-
ní mluvčí (mhr)

Balík spadlý z přívěsu
traktoru způsobil zranění

Osmnáctiletý mladík má na
svědomí požár, který vypukl v ne-
děli krátce před zavírací dobou
v marketu na ulici Denisova v Pře-
rově. Zapálil v regálech vystavené
zboží. Policistům se pachatele
podařilo dopadnout v pondělí.

„Při požáru bylo zničeno přes

100 balení rýže a další zboží bylo
znehodnoceno. Zničeny byly také
plechové regály,“ řekla Právu
v úterý policejní mluvčí Miluše
Zajícová. Mladík podle ní k pod-
pálení zboží použil přinesený tu-
hý podpalovač. Hrozí mu až rok
vězení. (mhr)

Zapálil zboží v marketu


