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Jiří Růžička
Vrátit na pulty českých prode-

jen chutné a čerstvé české ovoce
a zeleninu chce nově vzniklé
družstvo pěstitelů Čerstvě utrže-
no. Sídlo má ve Zlíně a sdružuje
farmy ve Velkých Němčicích
a Velkých Bílovicích na Břeclav-
sku, Smržicích na Prostějovsku
a Mutěnicích na Hodonínsku.

Ty se zaměřují na skleníkovou
produkci rajčat ze segmentu
cherry odrůd, ale i další polní ze-
leninu. První produkce se pod
značkou Čerstvě utrženo objeví
v regálech českých obchodních
řetězců na přelomu roku 2017

a 2018. Dodávky budou celoroč-
ní.

„Vystupovat na trhu pod spo-
lečnou značkou s sebou přináší
mnoho výhod. Společně naplá-
nujeme na základě zájmu zákaz-
níků, co budeme pěstovat, spo-
lečně budeme silnější při
vyjednávání o podmínkách s ob-
chodními řetězci, společně bude-
me lépe nakupovat, společně bu-
deme dělat marketing a společně
budeme sdílet zkušenosti při pěs-
tování,“ řekl člen představenstva
odbytové organizace Čerstvě utr-
ženo Jiří Stodůlka.

Pro české producenty je podle
jeho slov příkladem fungující

sdružení pěstitelů rajčat na Slo-
vensku. V rámci odbytové organi-
zace OVOZELA pokrývají svojí
produkcí téměř polovinu z celko-
vé produkce slovenských rajčat.

Odbytová organizace Čerstvě
utrženo plánuje v dlouhodobém
horizontu zvyšovat produkci ze-
leniny a ovoce. „Přestože má
Česká republika vynikající kli-
matické podmínky pro pěstování
ovoce a zeleniny, jsme na po-
sledním místě v produkci ovoce
a zeleniny na obyvatele ze všech
států Evropské unie,“ dodal Sto-
důlka. 

Některé obchodní řetězce ale
nechtějí svým zákazníkům iden-

titu farmářů prozradit a nutí pěs-
titele dodávat rajčata v obalech
pod svými privátními značkami.
Česká vlajka, logo Čerstvě utrže-
no a jasné sdělení na obalu, kdo
a kde rajčata vypěstoval, usnadní
zákazníkovi orientaci při nákupu
našich produktů. „Právě zacho-
vání identity jednotlivých farmá-
řů při budování společné značky
vnímáme jako velmi podstatný
aspekt komunikace. Naši farmá-
ři se nebojí jít s kůží na trh a za-
ručit se za kvalitu svého výrobku
na obalu vlastnoručním podpi-
sem i fotografií,“ doplnila Moni-
ka Zábojníková z družstva Čer-
stvě utrženo.

Do českých obchodů míří Čerstvě utrženo
Policisté museli v neděli opa-

kovaně vyjíždět do areálu pře-
rovského výstaviště, kde se ko-
nala ptačí burza. Kradlo se tu
a došlo i na polévání lidí fekálie-
mi. Právo o tom informoval v pon-
dělí policejní mluvčí František
Kořínek.

Fekáliemi řešil neshody čtyři-
cetiletý muž. „Podle prvotního
šetření měl přistoupit k jednomu
z vystavovatelů a po krátkém
rozhovoru na něho a dvě ženy
stojící poblíž vylít z přinesené
plastové nádoby hnědou zapá-
chající tekutinu, pravděpodobně
fekálie. Poté se útočník pokusil
nádobu muži nasadit na hlavu
a z místa utekl,“ uvedl mluvčí.

Na útěku byl podle něj muž
zadržen přivolanými policisty,

kterým se k činu přiznal. „Jako
vysvětlení uvedl, že tímto s na-
padeným řešil vzájemné nesho-
dy týkající se obchodních záleži-
tostí,“ konstatoval Kořínek. Nyní
muži hrozí za výtržnictví až dva
roky vězení.

Policisté na výstavišti řešili
i dvě krádeže. „V prvním případě
dosud nezjištěný pachatel využil
nepozornosti devětašedesátiletého
muže a z tašky přes rameno mu
odcizil peněženku s 500 eury
a osobními doklady,“ řekl mluvčí.

Ve druhém případě podle něj
zloděj okradl pětasedmdesátile-
tého muže. Z kapsy mikiny mu
odcizil peněženku s 2200 korun
a doklady. I oběma zlodějům
hrozí v případě dopadení až dva
roky ve vězení. (mhr)

Na ptačí burze se kradlo
i polévalo fekáliemi

Miloslav Hradil
Radní Přerova chtějí oficiálně

vyhlásit oblasti ve městě, kde je
zvýšený výskyt sociálně nežá-
doucích jevů. To by mělo omezit
příliv dalších sociálně nepřizpů-
sobivých lidí do nich. Konkrétně
má jít o šest dlouhodobě problé-
mových ulic: Dluhonská, Huso-
va, Kojetínská, Škodova, Tova-
čovská a Tovární. 

„Speciální opatření má pomo-
ci, aby se tu sociální situace dál
nezhoršovala,“ řekla Právu
mluvčí přerovského magistrátu
Lenka Chalupová s tím, že radní
města pověřili náměstka primá-
tora Tomáše Navrátila (ANO),
aby podal přerovskému magi-
strátu žádost o vydání opatření
obecné povahy, které vyčleňuje
ulice, v nichž lidem závislým na
dávkách nebude vyplácen dopla-

tek na bydlení. „Umožnuje nám
to letos přijatá novela zákona
o hmotné nouzi. Chceme tímto
snížit nežádoucí jevy, které se
vykytují hlavně v těchto oblas-
tech,“ uvedl Navrátil, který má
ve vedení města na starosti so-
ciální oblast.

Podle něj jsou všechny tyto
čtvrti problematické právě kvůli
sociálně nepřizpůsobivým lidem,
kteří tam žijí. Těch by se už opa-
tření nedotklo, ale mělo by vliv
na nově příchozí. Nastěhovat by
se tam sice mohli, ale bez nároku
na dávku, která jim hradí bydle-
ní.

„K žádosti se budou muset vy-
jádřit dotčené strany – například
orgán sociálněprávní ochrany dě-
tí nebo Policie ČR. O tom, zda
opatření vejde v platnost, bude
jasno přibližně do dvou měsíců,“
dodala mluvčí.

Přerov chce omezit příliv
lidí do některých

problémových ulic

Miloslav Hradil
Dojít si pro pitnou vodu do

cisterny nebo čekat, až jednou
či dvakrát denně poteče z ko-
houtků, musejí již přes dva
týdny obyvatelé Kozlova. Ob-
ce, která vznikla teprve na po-
čátku loňského roku vyčleně-
ním z vojenského újezdu
Libavá.

Má svůj vlastní zdroj vody, ale
ta někde na trase od vodárny uni-
ká do země. „Někde to teče, je

zřejmě prasklé potrubí, ale ne-
můžeme pořád najít kde. Víme
jen, kde porucha určitě není, a na
trase odkud kam by měla být. Já
sám jsem z toho už zoufalý,“ 
řekl Právu technik Obecního úřa-
du v Kozlově Erik Anger.

Obci zatím nepomohly ani
specializované firmy z Ostravy,
Olomouce a ze Šternberka, je-
jichž pracovníci se již také sna-
žili místo, kde voda uniká, najít.
Nepodařilo se jim to ani za vy-
užití moderní techniky. Nejde

přitom o žádný malý únik. „Jed-
ná se o šest a půl kubíku vody za
hodinu,“ poznamenal technik,
s tím, že kvůli poruše nelze do-

sáhnout tlaku potřebného k to-
mu, aby se vodu podařilo dostat
i do vyšších pater domů.

Přitom celá obec spotřebuje

denně v průměru jen zhruba pat-
náct kubíků vody.

„Pitnou vodu lidé mají. Je ta-
dy přistaven kontejner, který je
neustále doplňován, a já se sna-
žím alespoň jednou dvakrát den-
ně pustit čerpadlo. Voda sice ne-
doteče do vyšších pater, ale
v přízemí si lidé mnohou aspoň
vyprat či napustit vodu do ký-
blů,“ konstatoval Anger.

Jednou z možných příčin,
proč se dosud nepodařilo najít
místo, kde voda uniká, je podle

něj to, že jednotlivé, před desít-
kami let vybudované potrubní
větve se nedají postupně odsta-
vovat. Tento problém by mělo
odstranit vybudování nových
přípojek, jejichž potrubí by
mohlo být položeno v případě
příznivého počasí ještě tento tý-
den.

„Vše se chystá, ale počasí je
opravdu zásadní. Někde je totiž
potrubí až v hloubce dva a půl
metru,“ zdůraznil technik. Nové
vedení vody už podle něj nebude

z litiny, ale z plastu. „Instalová-
ny budou také nové ventily, aby
se jednotlivé větve daly od sebe
oddělit. Pak by mělo být snazší
najít místo, kde uniká voda
a ztrácí se tlak,“ dodal Anger
s tím, že obec ještě v průběhu in-
stalace nových přípojek osloví
specializované firmy, které by jí
pak mohly s nalezením závady
pomoci. 

Nevyloučil přitom, že půjde
o tytéž firmy, jejichž pracovníci
již v Kozlově byli.

Kozlov řeší, kde prasklo potrubí
Nové vedení vody 
už nebude z litiny,
ale z plastu

FLORA LÁKALA. Zhruba 26 tisíc návštěvníků zavítalo na podzimní veletrh Flora, který v neděli v podvečer skončil na olomouckém
výstavišti. Bylo jich o přibližně 500 více než loni. Návštěvníky lákala na výstaviště nejen celonárodní výstava ovoce, zeleniny a škol-
kařských výpěstků, ale i festival gastronomie a nápojů Olima či podzimní zahradnické trhy. Letos poprvé bylo také možné spatřit mezi-
národní přehlídku ovoce Europom. (VH)
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n Rozdá medaile

Sedm osobností z třinácti na-
vržených získá letos Cenu města
Přerova – medaili Jana Amose
Komenského. Rozhodli o tom
zdejší městští zastupitelé. Letos
má být 23. října udělena sběrateli
fotografií Přerova Jiřímu Rosmu-
sovi, mykologovi Jiřímu Polčáko-
vi, turistovi Stanislavu Dostálovi,
učitelce Dagmar Bouchalové, fo-
tografu Janu Čepovi a in memo-
riam archeologovi Janu Mikulí-
kovi a lékaři Janu Vignatimu. 

n Utrpěl pracovní úraz

Pracovní úraz utrpěl v neděli
v hranické firmě 51letý zaměst-
nanec. Vstoupil do prostoru pro
vysokozdvižné vozíky v době,
kdy tudy jeden projížděl. Zachy-
til jeho pravou nohu. Poranění si
vyžádá zhruba osmitýdenní léče-
ní. (mhr)

DESKA PŘIPOMÍNÁ OBĚTI. Třináct zaměstnanců poštovní-
ho úřadu Olomouc 1 a telegrafního stavebního úřadu v Olomouci,
kteří obětovali své životy během druhé světové války, připomíná
pamětní deska, která byla včera odhalena v prostorách hlavního
vstupu na poštu na Horním náměstí v Olomouci. (VH)
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Miloslav Hradil
Celkem 25 zaměstnavatelů

a 15 škol se představí ve čtvrtek
v přerovském hotelu Jana na tře-
tím ročníku Burzy práce a vzdě-
lání. Určena je všem, kteří se na
vstup na trh práce teprve připra-
vují, ale také těm, kteří uvažují
o změně profese či vhodné re-
kvalifikaci. 

„Návštěvníci se dozvědí čerst-
vé informace z trhu práce. Ve-
letržní formou se jim představí
významní zaměstnavatelé z Pře-
rovska a širokého okolí. Na mís-
tě budou i zástupci středních
a vysokých škol s vazbou na pře-
rovský region, o jejichž absol-
venty mají zaměstnavatelé nej-

větší zájem,“ uvedla ředitelka
Kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Přerově Ilona Kapounová.

Na každém ze stánků budou
zaměstnavatelé poskytovat infor-
mace týkající se náplně práce
jednotlivých profesí, požadavků
na vzdělání, postupů při zapra-
cování nových zaměstnanců,
možností profesního rozvoje, be-
nefitů nebo třeba firemní kultury. 

V návaznosti na požadované
vzdělání pak návštěvníci mohou
kontaktovat zástupce středních
odborných a vysokých škol
a probrat s nimi podmínky stu-
dia, nabízené rekvalifikace nebo
mohou získat bližší informace
o zázemí školy. 

Součástí akce bude i poraden-

ství, které návštěvníkům poskyt-
nou specialisté Úřadu práce ČR.
Obracet se na ně budou moci
s dotazy i zaměstnavatelé.

„Naším společným cílem je
poskytnout všechny aktuální in-
formace, které návštěvníkům po-
mohou v orientaci a v konečném
rozhodování, jaké vzdělání či ja-
kou profesi zvolit. Zájemcům
o práci doporučujeme vzít si s se-
bou několik výtisků profesního
životopisu s kontaktními údaji
a informacemi o získaném vzdě-
lání a praxi,“ dodal regionální
manažer Svazu průmyslu a do-
pravy ČR Richard Koubek. Akce
potrvá od 9 do 17 hodin. Vstup
a veškeré poradenství jsou zdar-
ma.

Na burze práce se lidé dozvědí,
jaké profese se jim vyplatí studovat


