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■  Požár v bytě

Škodu za několik set tisíc ko-
run způsobil včera časně ráno 
požár v jednom z bytů ve třetím 
patře pětipatrového bytového 
komplexu na Vančurově ulici 
v Olomouci. Na místě zasahova-
li s  výškovou technikou kromě 
profesionálních hasičů i  dobro-
volní z  městských částí Chvál-
kovice a Černovír. „Zřejmě ne-
dbalostí při manipulaci s otevře-
ným ohněm došlo v  bytě 
k požáru sedacího vaku s poly-
styrenovou drtí,“ uvedl jako pří-
činu vzniku požáru mluvčí hasi-
čů Zděnek Hošák. Ke zranění 
osob při něm nedošlo. (mhr)

■  Podpoří
vrcholový sport

Dotační program na podporu 
vrcholového a  výkonnostního 
sportu dospělých pro příští rok 
vyhlásili přerovští zastupitelé. 
Pro sportovce je vyčleněno 3,8 
milionu korun. Zájemci mohou 
podávat žádosti od 9. do 16. led-
na. „Máme zájem spolupodílet 
se na udržení konkurenceschop-
nosti vrcholových sportovních 
klubů a  spolků v  kategorii do-
spělých. Chceme udržet spor-
tovní vzory a  idoly pro mladší 
generace sportovců,“ okomento-
val program přerovský radní 
Michal Zácha (ODS). (mhr)

■  Ceny za kulturu

Do konce prosince mohou li-
dé nominovat osobnosti i  vý-
znamné počiny na Ceny Olo-
mouckého kraje za přínos v ob-
lasti kultury. Vítěze jednotlivých 
kategorií vyhlásí krajské zastu-
pitelstvo, o ceně veřejnosti roz-
hodnou lidé prostřednictvím in-
ternetového hlasování v  průbě-
hu března. Ceny v  oblasti 
kultury uděluje kraj od roku 
2006. Novou kategorií bude ten-
tokrát cena za podporu v oblasti 
kultury. „V  jejím rámci budou 
oceněny osobnosti za mimořád-
né aktivity v  oblasti podpory 
kulturních hodnot, mecenášství 
a  sponzoringu,“ uvedl krajský 
radní Jan Žůrek (ProOl). Bližší 
informace lze získat na www.
cenykraje.cz. (VH)

Vlastní zpráva

Silné sněžení působilo pro-
blémy v  dopravě. Kvůli příva-
lům sněhu policie pro kamiony 
už v  neděli uzavřela silnici 
z Ostravice k hranici se Sloven-
skem. Na Bruntálsku a  na 
Opavsku řidiče potrápily sně-
hové jazyky. 

Ostatní komunikace v  níže 
položených částech Moravsko-
slezského kraje byly v  pondělí 
sjízdné, i  když s  velkou opatr-
ností. Zmiňovaná silnice mezi 
Ostravicí a  slovenskou hranicí 
se pro kamiony pravidelně uza-
vírá několikrát během zimy. 
Jeden ze dvou hlavních tahů 
z  Moravskoslezského kraje na 
Slovensko se totiž nesmí kvůli 
blízkosti přehrady Šance solit, 
protože přehrada slouží jako 
zásobárna pitné vody. 

Rozbředlý sníh natropil 
v  pondělí problémy některým 
motoristům po hustém nočním 
sněžení i  ve Zlínském kraji. 

Především na silnicích nižších 
tříd zůstala na vozovce vrstva 
kašovitého či uježděného sně-
hu. Provoz na některých silni-

cích komplikovala ledovka ne-
bo námraza. Ve Zlíně kolabo-
vala kolem 16. hodiny doprava.

Podle policistů se sněžení 

projevilo i  na zvýšeném počtu 
dopravních nehod. Na Zlínsku 
to bylo přes čtyřicet, většinou 
drobnějších událostí. K tragické 

nehodě došlo v noci na pondělí 
u Hulína na Kroměřížsku. Zra-
nili se při ní dva lidé. „Osmnác-
tiletý mladík zemřel na místě. 

Pětašedesátiletý muž byl po po-
skytnutí první pomoci převezen 
na chirurgickou ambulanci 
Kroměřížské nemocnice,“ uve-
dl mluvčí Zdravotnické zá-
chranné služby Zlínského kraje 
Josef Omelka. 

V Olomouckém kraji napad-
lo na silnice od jednoho do pěti 
centimetrů sněhu. Všechny se 
ale silničářům podařilo udržet 
sjízdné.

„Zatím se nám nějaké výraz-
nější sněžení vyhýbá. Sice sně-
žilo prakticky všude, nejvíce na 
Jesenicku, ale není to žádné dra-
ma. Jen v okolí Protivanova na 
Prostějovsku se tvořily sněhové 
jazyky. Všechno zvládáme. Ři-
diči však pochopitelně musí být 
opatrní,“ řekl Právu v  pondělí 
dispečer Správy silnic Olo-
mouckého kraje Jan Škrabal. 

Odloupnutý led
„Na silnicích to klouže. Po 

páté hodině ranní jsme na lince 
tísňového volání přijali už přes 
20 oznámení o dopravních ne-
hodách. Situace se ale postup-
ně zlepšuje, do pondělního po-
ledne přibylo už jen osm ne-
hod. Šlo o ťukance, plechařinu. 
Ve dvou případech byl na vině 
odloupnutý led z  náklaďáků,“ 
informovala Právo krajská
policejní mluvčí Jiřina Vybí-
halová. (hon, alf, pem)

Sněhové jazyky potrápily řidiče

Při tragické nehodě u Hulína zemřel osmnáctiletý mladík.
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Sice sněžilo prakticky 
všude, ale není 
to žádné drama. 
Všechno zvládáme 

Jan Škrabal,
Správa silnic

Pavel Karban

Od ledna se o  provozování 
lékařské pohotovostní služby 
(LPS) pro děti i dospělé v Ost-
ravě podělí všechny tři nemoc-
nice z moravskoslezské metro-
pole. Na zajištění pohotovostí 
dá v  následujících třech letech 
Moravskoslezský kraj zhruba 
12 milionů korun za rok.   

LPS pro děti i dospělé dosud 
zajišťuje Městská nemocnice 
Ostrava. Od ledna si však pone-
chá pouze LPS pro dospělé, za-
tímco LPS pro děti a dorost no-
vě převezme Fakultní nemocni-
ce Ostrava (FNO). A Nemocnice 
AGEL Ostrava-Vítkovice bude 
oběma vypomáhat personálně. 
„Dohodli jsme se také, že po 
ukončení ordinačních hodin 

kterákoli z  těchto tří nemocnic 
ošetří pacienta, který přijde 
a bude potřebovat základní péči 
odpovídající ošetření na LPS,“ 
upozornil náměstek ostravského 
primátora Zbyněk Pražák 
(KDU-ČSL).

LPS pro dospělé bude k dis-
pozici ve stávajících prostorách 
na Varenské ulici, a to ve všed-
ní dny od 17 do 22 hodin, o ví-

kendech a svátcích od 8 do 20 
hodin. LPS pro děti a  dorost 
bude fungovat v  Porubě ve 
všední dny od 16 do 22 hodin, 
o víkendech a svátcích od 8 do 
22 hodin. „Vyčlenili jsme k to-
mu prostory přímo na polikli-
nice v  ulici 17. listopadu, a  to 
na oddělení preventivní medi-
cíny a  pracovního lékařství, 
kde se nám podařilo vyklidit tři 

místnosti v 1. patře,“ sdělil ře-
ditel FNO Jiří Havrlant. 

Beze změny zůstane v Ostra-
vě zubní pohotovost. Tu bude 
i  nadále zajišťovat soukromá 
AJNA dental clinic v  areálu 
společnosti Ridera Sport na Zá-
vodní ulici v  Ostravě-Vítkovi-
cích. Ve všední dny bude mít 
otevřeno od 18 do 6 hodin, 
o víkendech nepřetržitě.

Dětská pohotovost se přesune do Poruby

Od neděle se na Horní ulici 
ostravského sídliště Dubina 
vrátily tramvaje.

Dopravní podnik Ostrava 
(DPO) tam dokončil moderni-
zaci trati, díky níž mohou jez-
dit tramvaje mezi zastávkami 
Josefa Kotase a  Václava Jiři-
kovského až osmdesátikilome-
trovou rychlostí. 

Jde o  čtvrtý úsek ve městě, 
kde mohou tramvaje touto 
rychlostí jezdit. Dosud to šlo 
na úsecích Nová Ves-Vodárna–

Svinovské mosty, Důl Záru-
bek–Hranečník a Kolonie Jere-
menko–Dolní Vítkovice.

„Jde o další úsek, na kterém 
po stavebních úpravách může-
me zvýšit rychlost tramvají, ale 
zároveň o první úsek v blízkos-
ti obydlené části města. Proto 
jsme trať doplnili o nízkou pro-
tihlukovou stěnu s vegetací. Na 
jaře ještě provedeme ozelenění 
trati,“ řekl generální ředitel 
a  předseda představenstva 
DPO Daniel Morys s  tím, že 

cestujícím přinese moderniza-
ce větší komfort. 

Investice do takřka tříměsíč-
ní rekonstrukce ani ne kilometr 
dlouhého úseku byla 85 milio-
nů korun. Část prostředků při-
tom uhradila evropská dotace.  
Podle Moryse bude DPO po-
kračovat v  modernizaci tram-
vajových tratí i v dalších letech. 

„Příští rok nás čeká investi-
ce na Nádražní ulici a přespří-
ští rok na ulici 28. října,“ do-
dal. (plk)

Na ostravské sídliště Dubina
se vrátil tramvajový provozOlomouc by měla mít příští 

rok příjmy 3,017 miliardy korun 
a  výdaje 3,181 miliardy korun. 
Předpokládá to rozpočet, který 
schválilo městské zastupitel-
stvo. Schodek 164 milionů ko-
run má radnice pokrýt z letošní-
ho sedmdesátimilionového pře-
bytku hospodaření a  pomocí 
úvěru.

Na nové investice je v rozpoč-
tu určeno 133,9 mil. korun a na 
rozestavěné projekty 99,3 milio-
nu korun. Na obnovu a  rozvoj 
vodohospodářské infrastruktu-
ry příští rok plánuje radnice vy-
členit 104,8 milionu korun.

Provozní výdaje města mají 
příští rok proti letošku vzrůst 
z  2,210 miliardy na 2,659 mi-
liardy korun. Z  toho výdaje na 
mzdy činí bezmála 620 milionů 
korun. Na letošní rok schválený 
rozpočet předpokládal výdaje 
na mzdy 543 milionů korun.

Celkové příjmy města mají 
meziročně vzrůst o 290 milionů 
korun a  výdaje o  291 milionů 
korun. Radnice předpokládá, že 
příští rok poklesne zadluženost 
města. V závěru letošního roku 
činí 1,819 miliardy korun, na 
konci příštího roku to má být 
1,679 miliardy korun. (mhr)

Plánují vyšší výdaje

Vladimír Klepáč

Osobností Moravy pro rok 
2022 si veřejnost zvolila mla-
dého amatérského meteorologa 
a  fotografa Michala Viktorýna 
ze Strážovic na Kyjovsku. 

Když si před deseti lety zalo-
žil na sociální síti Facebook 
profi l Počasí online Morava, 
netušil, že z  nich vytvoří kul-
tovní záležitost. Nyní jej sledu-
je 80 000 lidí. Není divu, proto-
že Michalovy předpovědi jsou 
přesné na 98 procent. Přestože 
je mu počasí jen pouhým ko-
níčkem, loni předpověděl tor-
nádo.

Nadšenec vytváří profi l srd-
cem a své zprávy o počasí pro-
kládá fotografi emi z  nejkrás-
nějších koutů Moravy. Mnozí 
již mají zažito, že pokud se 
v  médiích objeví informace 

o  hrozících přívalech sněhu, 
podívají se na profi l Počasí on-
line Morava, jak tomu ve sku-
tečnosti bude. Viktorín často 
katastrofi cké scénáře mírní 
a laikům vysvětluje, jak praco-
vat s meteodaty.

V  letošním ročníku ankety 
Osobnost Moravy 2022 se za-
pojilo do internetového hlaso-
vání dvacet tisíc lidí. Viktorýn 
získal zhruba polovinu hlasů.

Předpověděl i tornádo
„Díky za každý hlas pro mě, 

nebo pro kohokoli ze soutěží-
cích. I když já si tohle (ocenění) 
nezasloužím. Počasí dělám, 
protože mě baví, a  hlavně pro 
vás,“ napsal amatérský meteo-
rolog na svůj profi l a  obratem 
získal od svých věrných odbě-
ratelů 4300 lajků.

V minulosti získali cenu pri-

máš Hradišťanu Jura Pavlica 
nebo mistři světa v kolové, bra-
tři Jindřich a Jan Pospíšilovi. 

Asi zatím nejzásadnější 
předpověď nadšence, který 
o  svém soukromí moc nemlu-
ví, se týkala tornáda na Břec-
lavsku a  Hodonínsku. O  mož-
nosti, že může přijít tornádo 
při stávajících podmínkách, 
napsal Viktorín na svůj profi l 
22. června 2021. O dva dny na-
stala zkáza.

Již tradiční anketu Osobnost 
Moravy pořádá sdružení Mo-
ravská národní obec. „Na no-
vém vítězi oceňujeme přede-
vším to, že svým fanouškům 
vysvětluje meteorologii s  ne-
uvěřitelnou lehkostí, takže se 
orientují i  ve složitých ma-
pách,“ řekl Právu za pořadatele 
ankety místopředseda obce 
Stanislav Blažek. 

Láska k počasí mu vynesla titul Osobnost Moravy

Amatérský meteorolog a fotograf Michal Viktorýn.
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