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Šternberku budou
V Odrlicích bude dobrý ročník Ve
volit místostarostu

PETRA PÁŠOVÁ

Odrlice – Počasí se vyvedlo,
a tak se i modré plastové
sudy plnily zelenými hrozny
poměrně rychle. Manželé
Paličkovi z Odrlic na Olomoucku uspořádali minulý
víkend své druhé vinobraní.
Sklidili přes tři sta kilo zelenozlatavých hroznů rané
odrůdy Solaris. Pomáhali
jim přátelé a nechyběla ani
dobrá nálada a požehnání
úrody otcem Tomášem.
Zralé zelenozlatavé hrozny sklízel vinař z Hané na
sto padesáti hlavách vinné
révy. „O správném času sběru rozhoduje hlavně optická
a chuťová zralost bobulky.
Na pohled vypadá, že je průsvitná, když ji rozmáčkneme, semínka mají nahnědlou barvu. Tehdy lze laicky
říct, že ve slupkách a dužině
budou aromatické látky,
které tam mají být, a hrozny můžeme začít sklízet,“
vysvětlil Oldřich Palička.
Letošní rok zhodnotil jako průměrný až nadprůměrný. A to i přesto, že na
jaře hodně škody napáchaly
květnové mrazy. Na vinici

Vinař
Oldřich Palička
z Odrlic, které jsou
místní částí Senice
na Hané na Olomoucku,
kontroluje svou
letošní odrůdu vína
Solaris.
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bylo i minus šest stupňů
Celsia. Hrozny proto nevylamoval, nechal je všechny.
A to i z toho důvodu, že
ještě v srpnu byly bouřky
a kroupy. „Chtěl jsem mít
jistotu alespoň nějaké
sklizně. Každý vinař se
s přírodními podmínkami
a následně s kvalitou hroznů musí poprat sám, dle
svých vlastních zkušeností.
Já mám výhodu, že nenesu
zodpovědnost za cizí vinici

a nejsem na této vinici
ekonomicky závislý. Mohu
tedy experimentovat a riskovat,“ pokračoval vinař
a doplnil, že výsledek ale
není špatný. „Vína bude víc,
ale zřejmě na úkor kvality
vína. Anebo taky ne, necháme se v květnu překvapit. Teprve tehdy ochutnáme letošní víno,“ pokrčil
rameny muž.
I přesto, že většina sklizně
se na víno přemění až za

osm měsíců, rodina Paličkových si neodpustí ani
burčák. „Burčák může být
už třetí nebo čtvrtý den, ale
nedá se dodat na nějaký
přesný termín. Na takzvaný
vrchol burčáku se čeká ve
sklepě. Jeho barva by měla
být mléčná a víno by mělo
díky vysokému obsahu kysličníku uhličitého doslova
vařit. To je chuťově dobrý
burčák,“ vysvětlil Oldřich
Palička.

Olomoučany hlídají i speciální kamery
Olomouc – Ať už půjdete
v Olomouci kamkoliv, věřte,
že nikdy nejste sami. Dohlíží na vás šest pracovníků
městského kamerového
systému s pomocí pětatřiceti stálých kamer. Ty jsou
rozmístěny po celé Olomouci, nejvíce jich ale najdeme v centru. Právě tam
se porušuje zákon nejčastěji.
„Využíváme i dalších
šestnáct mobilních kamer,“
přibližuje situaci mluvčí
městské policie Petr Čunderle. Tyto kamery se instalují jen dočasně. „Slouží
ke sledování vytipovaných
lokalit, kde dochází například k vandalismu,“ vysvětluje Petr Čunderle. Kromě
toho je policie využívá při
sportovních a kulturních

akcích. Městský kamerový
dohlížecí systém (MKDS)
funguje v Olomouci od roku
1997. Za posledních deset let
se díky němu policii podařilo zachytit celkem
8552 událostí. „Jedná se
o přestupky v dopravě nebo
třeba znečišťování veřejného prostranství,“ jmenuje
Petr Čunderle.
Díky on-line přenosu
mohou pracovníci kamerového systému často pomoci
se záchranou života. „Během
roku jsou to desítky případů, ke kterým voláme záchrannou službu,“ říká
mluvčí městské policie.
„Nejčastější příčinou je
podnapilost,“ dodává.
U čeho městská policie využívá kamery nejvíc? Jed-

Zprávy z Olomoucka

Zralé zelenozlatavé
hrozny na sto padesáti hlavách vinné
révy. To je letošní
úroda hanáckého vinaře Oldřicha Paličky

Šternberk – Šternberk
bude mít nového místostarostu. Pokud ve
středu schválí zastupitelstvo navrhovanou
změnu, nahradí místostarostku Ivetu Káňovou, která kandidovala
za Sdružení nezávislých
kandidátů „Společně pro
Šternberk“ (SNK) a politické hnutí ANO 2011,
zastupitel Jiří Kraus ze
stejného uskupení.
„Paní místostarostka
odstoupila z rodinných
důvodů. Dlouhodobě
odjíždí do zahraničí. Na
nejbližším jednání zastupitelstva proběhne
volba náhrady,“ vysvětlila mluvčí radnice Irena
Černocká.
SNK a ANO v roce
2014 vyhrály komunální

volby. Ve Šternberku
jsou v koalici společně
s ODS, která má starostu,
ČSSD a KDU-ČSL.
Personálním obsazením vítěze ve vedení
samosprávy však do
roka zmítala rána za ranou. Uskupení se muselo
vypořádat s rezignací
radního a bývalého šéfa
strážníků Pavla Pospíšila,
když jej kriminalisté
obvinili ze zpronevěry
peněz z parkovacích automatů, a následně odchodem místostarosty
Pavla Stonawského. Ten
uskupení vedl do voleb
a ve funkci a hnutí ANO
skončil poté, co vyšlo
najevo, že po autonehodě, kterou zavinil, šoféroval služební auto přes
zákaz řízení. (tau)

Krimi
Zničil semafor ve Velkomoravské
Olomouc – Do semaforu narazil ve středu v poledne
čtyřiapadesátiletý řidič ve
Velkomoravské ulici
v Olomouci. ,,Při nehodě
nebyl nikdo zraněn. Policisté naměřili řidiči
2,5 promile alkoholu,“
konstatovala policejní mluvčí
Irena Urbánková. Škoda byla
vyčíslena na osmdesát tisíc korun, muži hrozí za jeho čin až tři roky za mřížemi. (toc)

INZERCE

noznačně vede kontrola
parkování. Od roku 2007
pomohl systém odhalit
téměř tři a půl tisíce špatně
zaparkovaných aut.
Zajišťovat bezpečnost
pomáhají i speciální kamery. „Od listopadu 2015 má
Olomouc v pěti podchodech
nainstalované bezpečnostní
kamery v provedení antivandal,“ vysvětluje Petr
Čunderle. Snímají celý prostor podchodu. „Díky nim se
daří rozšiřovat takzvané
bezpečné zóny a hlavně
zvyšovat pocit bezpečí u lidí,
kteří podchodem procházejí,“ chválí mluvčí.
Nahrávky městská policie
uchovává třicet dní, potom
je přepisuje,“ dodává na závěr Petr Čunderle. (tau)
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