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Zprávy z měst
Krátce
VELKÉ LOSINY

Vesnice odložila
partnerskou smlouvu
Podepsání partnerské smlouvy
s německým městem Allendorf
(Lumda) zatím odložila radnice ve
Velkých Losinách na Šumpersku.
Obec tak nadále udržuje s Němci
kontakty, ale bez potvrzeného partnerství. Pokud bude v nových zastupitelstvech na losinské i německé straně oboustranná vůle, města
uzavřou partnerské smlouvy v příštím volebním období.
(rš)
MIKULOVICE

Obec podruhé
pořádá den rekordů
Druhý ročník Mikulovických rekordů pro děti i dospělé pořádají v neděli sedmnáctého října rodiče školáků, Svaz žen a obec v Mikulovicích na Jesenicku. Klání ve čtyřech
zábavných disciplínách odstartuje
ve 14 hodin na atletickém hřišti za
školou. Držitelé rekordů budou zapsáni navždy do Mikulovické kroniky rekordů.
(rš)
LOŠTICE

Město chce zpřísnit
předpisy v Sokolské ulici
Zpřísnění dopravních předpisů připravuje radnice v Lošticích na Mohelnicku ve své Sokolské ulici. Na
frekventované ulici chce město zakázat stání pěti dopravními značkami. Lidé mohou proti změně
vznášet námitky na odbor dopravy
Městského úřadu v Mohelnici. Projednání případných námitek se
bude konat 2. listopadu od půl desáté na loštické radnici.
(rš)
ŠUMPERK

Na stadionu
je nové hřiště
Nové travnaté hřiště o ploše sto
krát čtyřiašedesát metrů má Tyršův stadion v Šumperku. Plocha za
jedenáct milionů korun má automatický zavlažovací systém, který
v případě potřeby sám pustí vodu.
Hřiště za zimním stadionem vyrostlo díky dotaci od ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
přidala i radnice.
(rš)

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín
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Dokud je pátek,
jsme politici. Takže
budeme zasedat
Volby nevolby, v Šumperku a Jeseníku se jen pár hodin před koncem svých
mandátů sejdou zastupitelé. Zatímco ti šumperští to dlouhodobě plánovali
předem, v Jeseníku si mimořádné páteční setkání vynutila část opozice.
ŠUMPERK, JESENÍK Do konce jejich
mandátů bude zbývat už jen pár
hodin, přesto se zastupitelé v Jeseníku v pátek dopoledne sejdou na
mimořádném zasedání. Vynutila si
to část opozice. Téměř „za pět minut dvanáct“ zasednou i jejich kolegové v Šumperku. Ti ale čtvrteční
termín zastupitelstva dlouhodobě
plánovali, chtějí dořešit vše, co je
potřeba.
Ani volební den totiž neznamená, že zastupitelé už nemají možnost řešit a schvalovat záležitosti
spojené s komunální politikou. „Zákon to připouští. Mandát zastupitelům končí až po půlnoci prvního
volebního dne, takže teoreticky by
bylo platné i zasedání těsně před
půlnocí,“ vysvětlil jesenický starosta Petr Procházka.
Zastupitelé se ale shodli, že nejpřijatelnější je pro ně páteční dopoledne. Musí přijít alespoň třináct
členů z pětadvaceti, aby mohli hlasovat.
O zasedání si řekla opozice ze
Strany svobodných občanů, která
ostře vystupuje proti stavbě wellnesscentra. „Chceme, aby si zastupitelstvo vyhradilo rozhodování
o všech dalších krocích při schvalování wellnesscentra, a to i v těch,
které jsou v kompetenci rady,“ sdělil Jan Jedlička ze Strany svobodných občanů. Podle něj je to jediná
cesta, jak radním zabránit ve schválení jakýchkoli nevratných kroků.
Jesenický starosta v tom nevidí
problém. „Už dlouho koalice říká,
že chceme, aby o projektu rozhodovalo nové zastupitelstvo a tak to
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výběr z dopisů, kráceno

Změna Jesenická nemocnice se zřejmě už na přelomu roku změní
z privátního na neziskové zařízení. Důvod? Majitelé tak chtějí dosáhnout
na evropské dotace.
Ilustrační foto: Luděk Peřina, MF DNES

» ad Z nemocnice bude
neziskovka, MF DNES, 13. října

Unie nás postupně
donutí zbavit se majetku

Závěrečné setkání Šumperská radnice na závěr volebního období
také pořádá setkání zastupitelů šéfů odborů městského úřadu a ředitelů
Foto: archiv MF DNES
organizací propojených s městem.
taky bude. Jen mi připadne zbytečné teď o něčem takovém hlasovat,
když to budou řešit až naši nástupci. Teď rozhodně nikdo nic neurychluje a neschvaluje za každou
cenu, jak se někteří lidé z opozice
obávají,“ řekl Procházka.

V Šumperku si
zasedání naplánovali
V Šumperku je zasedání naopak
plánované. „Je pravidlem, že poslední zasedání bývá až těsně před
volbami, aby se ještě projednaly
věci, které je třeba dořešit a není
dobré je odkládat,“ sdělila mluvčí
šumperské radnice Andrea Dostálová.
Průběh zasedání bude podle ní
standardní, začíná v patnáct hodin. „Projednávat se budou běžné
finanční a majetkoprávní záležitos-

ti, k projednání a schválení je předložen i materiál týkající se plánu
zimní údržby komunikací a informace týkající se vyhlášení a následného udílení Cen města Šumperka
za rok 2010,“ řekla Dostálová.
Zastupitelé také projednají návrh na udělení čestného občanství
Jiřímu Veberovi in memoriam. Veber, který nedávno zesnul, patřil
k nejznámějším osobnostem Šumperka. Vždy se stavěl proti komunistickému bezpráví a patřil k vůdcům listopadové revoluce v roce
1989 v Šumperku.
„Se závěrem volebního období
je spojeno také už tradiční setkání
zastupitelů, vedoucích odborů
městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací a organizací zřizovaných městem,“ podotkla
Dostálová.
Rostislav Hányš

krásným novým přístrojem zakoupeným za dvojnásobnou cenu než
ve zbytku Evropy.
Z diskuse na serveru iDNES.cz

Kapitalismus v Česku

Tohle je normální socialismus,
zdevastoval kdeco
každý kulak raději vstoupil do
Kapitalismus v Čechách zdevastoJZD, jinak mu hrozily obrovské
val průmysl , kulturu,
daně, povinné dávky
„Nechápu,
vědu, teď pracuje na
a nakonec kriminál.
jak je možné,
dokončení likvidace
Postupně nás Evropže státní
ve zdravotnictví, začíská unie donutí zbavit
nemocnice
ná pracovat na školse majetku a dělat za
má nárok
ství . O likvidaci státní
dotace...
na dotace
správy a bezpečnostKde asi bude nakupoa soukromá ne.“
ních složek se bojuje.
vat neziskovka za státní dotace? Někdo podZ diskuse na serveru
niká, jak může, vyrábí, poskytuje
iDNES.cz
služby a jinde se to holt dělá jinak...
Nechápu, jak se určí,
Z diskuse na serveru iDNES.cz

kdo má nárok na dotace

Aha. Takže platím, aby
všichni mohli přežívat
Celý život jsem poctivě pracoval,
a tak mám nárok na zdravotní
péči zdarma! A tak místo jedné
skutečné koruny, kterou je potřeba zaplatit do systému, si nechám
na daních vzít korun deset. Tři
z nich sežere aparát Unie, dvě ministerstvo, jednu náměstek osobně, další zprostředkovatel,
hejtman a kompletátor. S trochou
štěstí pak ta původní jedna koruna doputuje na místo a já jsem
šťasten, neboť jsem nemusel nic
platit, a přesto jsem byl ošetřen

Nechápu, jak je možné, že státní
nemocnice má nárok na dotace
a soukromá ne. Zařízení stejného
druhu mají mít podle mého názoru stejné podmínky, a to přece bez
ohledu na vlastníka.
Z diskuse na serveru iDNES.cz

Nemocnice jsou
na tom všechny stejně
To je v každé nemocnici stejné.
Sice nesmí generovat zisk, ale co
milionů nateče do outsorce firem,
už nikdo neřeší. Navíc to je za
„konzultace a mlhu“.
Z diskuse na serveru iDNES.cz

Vaším objektivem Fotografie dění v Olomouckém kraji na snímcích z rajce. net. AZ pneu Rally Jeseníky, jak ji zachytili Martin Plesník, Josef Petrů a Jan Pořízek
Ceny pro vítěze
Vítězný čas posádky Roman Kresta –
Tomáš Kašpárek byl 0:41:38.8.
Foto: honza62.rajce.idnes.cz

AZ pneu Rally Jeseníky Předposlední podnik mistrovství
České republiky v rallysprintech se uskutečnil v okolí
Šternberka.
Foto: honza62.rajce.idnes.cz

73 posádek dojelo do cíle
Po devíti odjetých rychlostních zkouškách dorazilo
do cíle 73 posádek. Foto: plesma.rajce.idnes.cz

Žádná vážná zranění

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Vítězové Díky vítězství v tomto závodě získala posádka Roman Kresta
– Tomáš Kašpárek s vozem Mitsubishi Lancer Evo IX předčasně
Foto: honza62.rajce.idnes.cz
mistrovský titul.

Několik jezdů odstoupilo ze soutěže kvůli
technickým závadám, některé posádky
skončily mimo trať. Havárie se objevovaly
lehké, bez vážnějšího zranění.
Foto: pepafotorally.rajce.idnes.cz

Druhé místo
Druhý skončil tým Miroslav
Jakeš – Tomáš Jakeš se ztrátou
necelých dvacet vteřin na
prvního Krestu s vozem
Mitsubishi Lancer EVO IX.
Foto: pepafotorally.rajce.idnes.cz

