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S častějšími kontrolami rych-
losti budou muset počítat řidiči 
na silnicích ve Zlínském kraji.

„Nepřiměřená rychlost patřila 
v minulém roce k příčinám nej-
tragičtějších nehod, a  proto se 
letos budeme na tuto problema-
tiku mnohem více zaměřovat,“ 
naznačila mluvčí Krajského ře-
ditelství policie ČR ve Zlíně 
Lenka Javorková.

V loňském roce policie šetřila 
ve Zlínském kraji 4215 doprav-
ních nehod, což je ve srovnání 
s  rokem 2016 nárůst o  171 ne-
hod. „Při dopravních nehodách 

zemřelo 24 osob, což je o tři mé-
ně než v  roce 2016. Jedná se 
o doposud nejmenší počet usmr-
cených osob ve Zlínském kraji. 
Poklesl počet řidičů, kteří zavi-
nili dopravní nehodu pod vli-
vem alkoholu či drog. „Alarmu-
jící je naopak skutečnost, že 
u více než dvou třetin podnapi-
lých řidičů byla zjištěna hladina 
alkoholu přesahující 1,5 promi-
le,“ sdělila mluvčí.  

Nejčastější příčinou doprav-
ních nehod v roce 2017 ve Zlín-
ském kraji byl nesprávný způsob 
jízdy, následně se jednalo o do-

pravní nehody nezaviněné řidi-
čem, například lesní zvěří, další 
příčinou byla nepřiměřená rych-
lost jízdy a  v  neposlední řadě 
nedání přednosti v jízdě. 

Počet mrtvých na silnicích 
Olomouckého kraje, který loni 
meziročně klesl ze 40 na 24 
obětí, je podle zástupců policie 
nejnižší od vzniku kraje v  roce 
2010. 

Počet obětí dopravních nehod 
klesl především na silnicích 
Olomoucka a  Přerovska. Uvedl 
to vedoucí služby dopravní poli-
cie Dušan Věženský.

Nejčernějším rokem v historii 
kraje byl rok 2015, kdy zemřelo 
51 lidí. „Je to podle mne zapří-
činěno i  lepším stavem vozidel, 
která jsou lépe vybavena. Ale 
jde možná i o lepší práci policis-
tů,“ řekl náměstek ředitele pro 
vnější službu Petr Tománek.

Počet obětí klesl ve všech 
okresech kromě Prostějovska, 
kde naopak počet narostl mezi-
ročně o tři na čtyři oběti. Na Je-
senicku už třetí rok na tamních 
silnicích nezemřel nikdo. Nejví-
ce počet obětí poklesl na Olo-
moucku, a to ze 13 na čtyři, a ta-

ké na Přerovsku, a  to ze 14 na 
šest obětí. 

Loni policisté připravili spe-
ciální akci ve spolupráci s kole-
gy z Moravskoslezského a Jiho-
moravského kraje. Akce Sever 
– Jih byla zaměřena na páteřní 
tah směrem na Rakousko nebo 
Polsko. 

„Zjistili jsme především ne-
přiměřenou rychlost. Stalo se, 
že konkrétní řidič byl za rych-
lost na měřené trase pokutován 
vícekrát. Je to novinka, ve které 
budeme pokračovat,“ uvedl To-
mánek.  (jr, ČTK)

Příčinou tragických nehod byla loni rychlost

Na zámku ve Vizovicích na 
Zlínsku začaly opravy. Počítá se 
s  rekonstrukcí komínů a krovů, 
vyměňovat se bude i střešní kry-
tina. Práce si vyžádají asi deset 
miliónů korun, řekla kastelánka 
Jana Pluhařová.

„Akce bude probíhat ve třech 
etapách podle jednotlivých kří-
del. Určitě nebude celý zámek 
obalený v  lešení. Navíc práce 
přizpůsobíme návštěvnickému 
provozu, aby byl neomezený, co 

nejméně narušovaný, za tím 
účelem se v letních měsících ta-
dy pracovat nebude,“ uvedla 
kastelánka.

Střecha zámku se z  původní 
tmavé barvy změní na červe-
nou. „Pro obyvatele Vizovic to 
bude nezvyklé, ale je to věc, 
kterou my moc vítáme, protože 
se vracíme k  původní podobě 
zámecké střechy, která tady byla 
až do 70. let 20. století,“ řekla 
Pluhařová.

Práce by měly trvat do polovi-
ny příštího roku, není však vy-
loučeno, že hotovo bude už do 
konce letošního roku.

Zámek je národní kulturní 
památkou, spravuje jej Národní 
památkový ústav. 

Objekt nechal vystavět v po-
lovině 18. století olomoucký 
kanovník a  pozdější králové-
hradecký biskup Heřman Han-
nibal z  Blümegenu. Stavbou 
pověřil význačného brněnské-

ho architekta Františka Antoní-
na Grimma, který navrhl zá-
mek v  tehdy moderním fran-
couzském stylu. Na počátku 19. 
století přešlo panství příbuzen-
skou linií na rod Stillfriedů, 
kteří ho vlastnili do roku 1945. 
Po druhé světové válce převzal 
správu zámku stát a  od roku 
1948 je přístupný veřejnosti. 
Součástí areálu je zámecká za-
hrada v anglickém a  francouz-
ském stylu.  (ČTK, zr)

Na vizovickém zámku začaly opravy

Aleš Fuksa

Obyvatelé Zubří na Vsetín-
sku nesouhlasí s výstavbou kry-
tého bazénu, který měl být sou-
částí multifunkčního centra. 

V referendu se pro vznik ba-
zénu vyslovilo 1029 voličů, pro-
ti jich bylo 1904. Celkem je ve 
městě 4497 oprávněných voličů.

„Referendum je platné a  zá-
vazné. To znamená stop stavbě 
krytého bazénu. Rozhodnutí ob-
čanů budu respektovat. Na pon-
dělí máme svolanou městskou 
radu, kde se poradíme na dalším 
postupu, cop se týká využití 
prostoru zchátralého koupališ-
tě,“ sdělil Právu starosta Zubří 
Lubomír Vaculín (ČSSD).

V referendu věnovaném bazé-
nu hlasovali obyvatelé města už 
potřetí. Otázka referenda, které 
se konalo současně s prvním ko-
lem prezidentských voleb v pá-
tek a dnes, zněla: „Jste pro krytý 
bazén ve městě Zubří?“. 

Bazén byl jednou z  plánova-
ných součástí rozsáhlého kom-
plexu s  wellness službami, ven-
kovním koupalištěm, kuželnou, 

lékařským domem a  komunit-
ním domem pro seniory. 

Zuberští radní v pondělí roze-
berou další možnosti. V  úvahu 
připadá rekonstrukce venkovní-

ho bazén a  s  tím související 
stavba lékařského domu a  do-
mova pro seniory, který by vy-
rostl v  sousedství areálu zchát-
ralého koupaliště. „Nebo je 

možné, že celý projekt odpíská-
me,“ řekl ČTK starosta.

Odhadované náklady na vý-
stavbu krytého bazénu s  wel-
lness centrem, venkovním kou-

palištěm a novou kuželnou čini-
ly 130 miliónů korun bez DPH. 
Stavět se mělo původně začít už 
loni v  červenci. Na dalších mi-
nimálně 60 miliónů má přijít lé-

kařský dům a  komunitní dům 
pro seniory. Na obě etapy už 
město získalo stavební povolení, 
do příprav projektu investovalo 
podle Vaculína přes pět miliónů 
korun.

Odpůrcům bazénu vysoké ná-
klady dlouhodobě vadily, obá-
vali se zadlužení města. Naopak 
jeho zastánci včetně starosty 
tvrdili, že areál pozdvihne kva-
litu života ve městě. Potřebný 
úvěr by prý radnice byla schop-
na splatit za pět let. 

„Výsledky referenda vyjádři-
ly názor lidí. Referenda se zú-
častnilo 66 procent voličů. Bylo 
to nejobjektivnější vyjádření 
názoru občanů Zubří. Stavba za 
160 miliónů by znamenala ab-
solutní zátěž pro město. Tato 
částka se rovná pěti ročním in-
vesticím, které má město z roz-
počtů k  dispozici. Ročně míří 
na investice podle nezávislého 
auditu maximálně třicet milió-
nů volných peněz. Znamenalo 
by to, že vyčerpáme na pět let 
tyto peníze jen na stavbu bazé-
nu,“ řekl Právu zastupitel Vla-
dimír Krupa (Koalice ODS 
a svob. pro Zubří). 

Venkovní koupaliště by moh-
lo podle Krupy stát zhruba še-
desát miliónů. „Jsem pro, aby se 
udělala architektonická soutěž, 
jak by se dal prostor využít a va-
rianta s  koupalištěm je jednou 
z možností,“ dodal zastupitel.

Obyvatelé Zubří krytý bazén nechtějí

Starosta Zubří Lubomír Vaculín v areálu zchátralého koupaliště, kde měl stát komplex krytého bazénu.
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Referendum je 
platné a závazné

Lubomír Vaculín, 
starosta Zubří

Jesenická radnice vybuduje 
osm sociálních bytů, které po-
skytnou zázemí lidem v  těžké 
životní situaci. Vyřešit by měly 
především jejich momentální 
bytovou krizi. Byty vzniknou 
rekonstrukcí bytového domu 
v  Tylově ulici, náklady vyjdou 
na téměř 9,5 miliónu korun. 
Většinu částky pokryla dotace, 
uvedl mluvčí radnice Richard 
Kapustka. Nové bydlení sociál-
ního charakteru radnice připra-
ví letos.

Nové sociální bydlení pomůže 
v Jeseníku řešit situaci lidí, kteří 
se dostanou do bytové nouze 
a  nemají dostatek peněz. Jde 
o  situace, kdy se rodina napří-
klad ocitne bez nájemní smlou-
vy, potřebuje se osamostatnit 
v  bydlení nebo je v  obtížné ži-
votní situaci spojené s krizí. 

„Opravený bytový dům bude 
součástí prostupného sociálního 
bydlení, které bude navázáno na 
sociální práci s jednotlivci a ro-
dinami, již budou v bytech byd-
let. Cílem je v  rámci koncepce 
bydlení města mít ošetřenu část 
obyvatel s  nižšími příjmy 
a  v  obtížných životních situa-
cích,“ podotkl vedoucí odboru 
sociálních věcí a  zdravotnictví 
Jiří Kovalčík. 

Dům v  Tylově ulici nebyl 
podle zástupců radnice vybrán 
náhodně, ale na základě analýzy 
domů, ve kterých jsou sociální 
byty. „Objekt bude sloužit pro 
byty různých velikostí, lidé bu-
dou mít také k dispozici novou 
prádelnu se sušárnou a  sklepní 
prostory,“ uvedl vedoucí odděle-
ní investic jesenické radnice Jiří 
Uher.  (ČTK, zr)

Jeseník vybuduje v Tylově 
ulici osm sociálních bytů

Firma Imopra 
z Nivnice 

přijme nové 
zaměstnance

Firma Imopra z  Nivnice na 
Uherskohradišťsku, která je od 
loňska dceřinou společností Tři-
neckých železáren, rozšiřuje 
svou výrobu. 

V uplynulých dnech zakoupila 
v sousedství svého areálu výrob-
ní halu o  rozloze přibližně 800 
metrů čtverečních. Díky ní zvýší 
svou výrobní kapacitu zhruba 
o  třetinu, řekla Petra Macková 
Jurásková, mluvčí fi rem ve sku-
pině Třinecké železárny – Mora-
via Steel. Kupní cenu společnost 
nezveřejnila. Imopra zaměstná-
vá přibližně 60 lidí z okolí, jejich 
počet by se po dokončení rozší-
ření výroby měl navýšit. „Spo-
lečnost bude muset přijmout lidi 
navíc, jejich přesný počet však 
nyní ještě neznáme,“ dodala 
mluvčí.  (ČTK, zr)

Muzeum bude 
uzavřeno

Muzeum Kroměřížska bude 
od čtvrtka 18. ledna zhruba na 
dva měsíce uzavřeno pro veřej-
nost. Uvedl jeho ředitel Jiří 
Stránský. Omezení souvisí s po-
kračující rekonstrukcí historické 
budovy muzea v Kroměříži.

Opravy začaly loni. Aktuálně 
mohou zájemci v budově navští-
vit jen výstavu s názvem V mu-
zeu straší. Naposledy je k vidění  
17. ledna.   (ČTK, zr)

POŽÁR V PANELÁKU. Šest jednotek hasičů vyjíždělo v sobotu k požáru osmipatrového byto-
vého domu v Brumově-Bylnici. Ve druhém patře hořel botník na chodbě. Obyvatelům domu se 
plameny podařilo zlikvidovat ještě před příjezdem jednotek pomocí domovního hydrantu. „Díky 
rychlé reakci nedošlo k rozšíření požáru do dalších prostor. Lidé zabránili nemalým škodám,“ 
sdělil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.   (alf)
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