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Nejistá budoucnost
staré olomoucké tržnice
Na jaře koupil budovu
tržnice Pavel Široký.
Má s ní ambiciozní plány, ty ale podmiňuje
možností pracovat
i s přilehlými trhy. Ty
provozuje společnost
podnikatele Richarda
Morávka na pozemcích města. Tři hráči
se musejí dohodnout.
Jakub Mikel
redaktor MF DNES
OLOMOUC Před necelým půl rokem změnila historická budova tržnice v centru města majitele. Za bezmála 40 milionů ji od firmy vlivného podnikatele Richarda Morávka
koupili obchodník Pavel Široký
s manželkou. „Jedná o skvělé místo
a svým způsobem i architektonický
skvost, kterých v Evropě už moc
není. Navíc má celé území okolo tržnice obrovský potenciál, který hod-

láme plně využít,“ vysvětluje důvody koupě Široký pro MF DNES.
„Zatím to místo působí velmi nevzhledně a zanedbaně. Je vidět, že
se několik posledních desítek let nenašel nikdo odvážný, kdo by tohle
centrální místo a spojku mezi starým a novým městem chtěl vyřešil
ve prospěch všech Olomoučanů,“
tvrdí Široký.
Podnikatel, jenž obchoduje v zahraničí s automobily, by chtěl z industriálně laděné budovy udělat
živý prostor, kombinovaný s prodejem domácích produktů od místních farmářů. Inspiruje se přitom
v zahraničí. „V první řadě je potřeba připravit studii celého území
a samozřejmě kvalitní architektonický návrh rekonstrukce tržnice
samotné. Obsah tržnice uvnitř je zatím ve stadiu úvah,“ říká.
Bez nájmu pozemků
se neopravuje
Ačkoliv se zdá, že by po dlouhých letech mohlo dojít konečně ke změně,
vše nakonec může opět skončit ve
slepé uličce. Široký totiž trvá na
tom, že do opravy budovy se pustí
až tehdy, když bude moci pracovat i s přilehlými pozem-

ky, na nichž se pořádají trhy. „Oprava tržnice se začne realizovat teprve
tehdy, jakmile budeme mít s městem vyřešeny další otázky, jako je
dlouhodobá nájemní smlouva a podobně,“ uvedl. „Pokud najdeme společnou řeč, tak se bude postupovat
v přípravě projektu dál až do finální
fáze realizace. Pokud by se to ale někde zadrhlo, tak by to byla komplikace pro další vývoj,“ říká.
Pozemky patří městu a do roku
2022 je má pronajaté pořadatel
trhů – společnost Tržnice Hopa. Ta
patří do portfolia aktivit podnikatele Richarda Morávka. Ostatně právě od Morávkovy firmy Široký na
jaře historickou budovu koupil.
Pronájem ploch farmářům si však
Morávek ponechal. Široký již své
plány s tržnicí představil vedení
města, se nímž řeší, co bude
tedy dál. „My jsme se s panem Širokým potkali a konzultovali jsme jeho vize.
Zároveň jsme se ba-

vili o řešení toho prostranství kolem, tedy od lávky k tržnici,“ potvrdil primátor Miroslav Žbánek. „Oni
budou chystat nějakou ideovou studii. Zároveň proběhla schůzka se
současným nájemcem těch prostor. Ten nám sám představil svou
vizi, jak by chtěl ten prostor využít,
aby se město mohlo zamyslet nad
tím, jaké má být další řešení.“
Každý chce své
Široký dost jasně deklaroval,
že si bude stát za svým. „Zatím
probíhá nějaké čištění vnitřku
budovy. Uvidíme, jak město
bude rychlé a pružné. Město
to chce vyřešit, otázka
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je, jak to chce vyřešit a s kým to
chce vyřešit,“ poznamenal Široký.
„Necháváme zatím prostor pro
předkládání ideových záměrů.
Můžu říct, že je tam snaha nějakého společného řešení, aby jeden
projekt navazoval na druhý,“ uvedl
primátor. „Ze strany města je stálá
podmínka, že tam zůstanou malopěstitelské trhy a že se uvedené prostory nebudou rozšiřovat na úkor
právě těchto trhů,“ říká Žbánek.
Podnikatel Morávek se již dříve
k prodeji vyjádřil pro Olomoucký
deník. „Věříme, že budova Tržnice
je v dobrých rukou a v blízké době
dojde k její rekonstrukci tak, aby
mohla sloužit občanům našeho
města. My nemůžeme sdělovat
záměry nového vlastníka, ale
to, co jsme se od nich dozvěděli, nás přesvědčilo k prodeji. My se chceme soustředit na další aktivity,“ sdělil listu.

Vraždu dítěte
odhalil výjezd
k matce křičící
o Satanovi
PŘEROV Kriminalisté nadále vyšetřují případ násilné smrti tříleté dívky, která byla nalezena ve středu
v jednom z přerovských bytů. Prvotní zjištění z místa činu ukazují
na to, že šlo o vraždu. Podle jedné
ze sousedek se matka dítěte v osudný den chovala způsobem, který naznačuje psychické problémy nebo
následky užití drog.
„Ráno kolem půl deváté pobíhala
po sklepě, byla celá špinavá, pravděpodobně od krve, a křičela něco
o Satanovi. Potom přijeli policisté
a vyšetřovali to,“ řekla Televizi Přerov Markéta Šmídová, jedna z obyvatelek domu, kde k tragédii došlo.
Právě kvůli podezřelému chování
ženy hlídka původně ve středu do
Purkyňovy ulice vyjížděla. Následně při řešení situace zjistila, že má
žena dítě, a zamířila proto k ní
domů ke kontrole. V bytě pak objevila mrtvé dítě a hned na místě činu
bylo jasné, že zemřelo násilně.
K dvojici volali policisty
už poněkolikáté
„Mohu potvrdit, že policisté na místo původně vyjeli na základě oznámení, že po této ulici pobíhá mladá
žena, která se chová podivně,“
uvedla krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.
Podle televize se sousedé shodují,
že matka zemřelého dítěte, která je
nyní ve specializovaném zdravotnickém zařízení, s největší pravděpodobností užívala drogy, stejně
jako její přítel, jenž domácnost navštěvoval. Běžné byly partnerské
rozepře či rušení nočního klidu,
což vedlo k tomu, že byla na dvojici
volána i policie.
Kriminalisté událost vyšetřují
jako vraždu. „Z dosud zjištěných
poznatků a stop zajištěných na místě činu je zřejmé, že na smrti tříletého dítěte měla podíl jiná osoba,“
uvedla již dříve Dolejšová. Viníkovi
hrozí až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest. Zatím nicméně policisté nikoho neobvinili. Přesné příčiny smrti má objasnit nařízená soudní pitva. — Stanislav Kamenský
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Blues Alive je tři měsíce Rodinný vůz nové generace
před startem vyprodaný Renault GRAND SCENIC
ŠUMPERK Letošní ročník prestižního festivalu Blues Alive v Šumperku je tři měsíce před zahájením vyprodán rekordní rychlostí. Zájem
o vstupenky předčil očekávání pořadatelů, k mání už nejsou jednodenní ani třídenní permanentky.
Blues Alive se letos koná v Domě
kultury od 14. do 16. listopadu.
„Je to rekord, takto brzy jsme ještě vyprodáno neměli. Děkujeme
tímto všem fanouškům za obrovský
zájem. Je to pro nás odměna za dramaturgii, kdy pečlivě vážíme každé
jméno, které do Šumperka zveme.
Ale také závazek, festival co nejlépe
připravit a dělat čest prestižnímu
americkému ocenění Keeping The
Blues Alive Award, které jsme letos
získali,“ uvedl ředitel festivalu Vladimír Rybička.
Blues Alive, na nějž se sjíždějí milovníci bluesové hudby z Česka i zahraničí, bývá vyprodaný každoročně. Pokaždé je to přitom o něco
dříve než předchozí rok. Loni byly
na začátku září volné poslední vstupenky už pouze na zahajovací večer, ostatní festivalové večery byly
vyprodané. Festival tentokrát ozdobí letošní držitel nejprestižnější
ceny bluesového světa Blues Music

Award v kategorii současného
blues, multiinstrumentalista a zpěvák Kenny Neal z Louisiany. Do
Šumperka dorazí také úspěšná
gospel-bluesová zpěvačka Lizz
Wrightová nebo americká skupina
Delta Moon. Louisianskou hudební
scénu bude částečně zastupovat
také hvězda dalšího festivalového
večera, pianistka a zpěvačka Marcia Ballová. Přijede i dvaapadesátiletý Ronnie Baker Brooks, syn
jedné z největších legend chicagského blues Lonnieho Brookse
(1933–2017), který dnes patří k hlavním osobnostem chicagské hudební scény.
Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední
Evropě. Za 23 let své existence
se propracoval k pozici světově
uznávané přehlídky, respektované
i v kolébce bluesové hudby, v USA.
Je držitelem prestižního ocenění
od americké nadace Blues Foundation; v lednu jej zástupci festivalu převzali v Memphisu. Blues Alive
od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues,
tak jeho současné největší hvězdy,
ale také vyhledává doma i v zahraničí objevy. (ČTK)
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446 900 Kč
Variabilní interier, až 7 míst
Nové výkonné motory Tce
Speciální nabídka do konce léta
Nabídka platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Uvedená cena se vztahuje na model Grand Scenic Zen Tce 115 GPF, při výkupu vašeho stávajícího vozu. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy.
Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault Grand Scenic: kombinovaná spotřeba 6,9–7,0 (1/100 km),
emise CO21 55–158 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 odpovídají motoru Tce 115 GPF a jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právnách předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla.
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