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Zprávy z měst

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
ŠTÍTY

Lidé mohou přispět
na opravu varhan
Veřejnou sbírku na opravu varhan
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech a sv. Jana Křtitele
v osadě Heroltice pořádá štítecká
radnice. Zatím je na účtu 81 738 korun. Sbírka skončí patnáctého prosince 2012.
(rš)
LOŠTICE

Zateplení se dočká
nejen mateřská škola
Dotaci na zateplení mateřské školy a knihovny dostala radnice v Lošticích. Z Fondu soudržnosti Evropské unie přijde do Loštic 2,35 milionu korun a ze státního Operačního fondu životního prostředí dalších 138 tisíc korun.
(rš)
ZLATÉ HORY

Ski areál Příčná
dobuduje nový investor
Lyžařský areál Příčná ve Zlatých
Horách stále není dokončený.
Před pěti lety postavilo město lanovku a sjezdovku s tím, že nad ní
vznikne další sjezdovka s lanovkou. Zastupitelé však rozhodli, že
areál dobuduje jiný investor. Město totiž upřednostňuje jiné investice, třeba zdravotní středisko. (rš)
ŠUMPERK

Územní plán je
k nahlédnutí na webu
Od června si mohou lidé prohlédnout návrh nového územního plánu Šumperka na webu města. Najdou ho pod odkazem Mapový portál. Aplikace umožňuje zájemcům
porovnat územní plán s fotomapou či katastrální mapou.
(rš)
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Šumperk našel
místo pro novou
moderní knihovnu
Do bývalé budovy Masarykovy školy by se měla v nejbližších letech přestěhovat
stávající šumperská knihovna. Město také připravuje její modernizaci. V plánu je
venkovní čítárna, dětská knihovna, sály pro výstavy i malá literární kavárna.
ŠUMPERK Úzké uličky mezi regály
a neustálé vyhýbání se čtenářů navzájem. To vše může být v šumperské knihovně minulostí. Před několika lety se sice velkorysá rekonstrukce současné knihovny kvůli
vysokým nákladům nepodařila,
radnice teď ale přemýšlí o přestavbě opuštěné budovy bývalé Masarykovy školy. A právě do těchto
prostor by se mohla knihovna přemístit. Navíc by se dočkala vylepšení. Přeměnu bývalé školy v moderní knihovnu s venkovní čítárnou
a kavárnou navrhuje studie.
„Loni se v budově přestala vyučovat památková péče, a tak zůstala prázdná. Hned jsme začali přemýšlet, zda by se budova dala využít pro potřeby knihovny,“ uvedl
místostarosta Šumperka Petr Suchomel. Plán vítá i ředitelka šumperské knihovny Zdeňka Daňková.
„Potřebujeme větší prostory,
protože nemáme kam ukládat knihy. Také naši čtenáři si zaslouží důstojnější prostředí,“ podotkla Daňková. „Budovu jsem viděla. Myslím, že přestavba na knihovnu je
dobré řešení naší situace.“
S nedostatkem prostorů bojuje
šumperská knihovna už desítky
let. Do současného působiště na
ulici 17. listopadu se knihovna nastěhovala po rekonstrukci vily v letech 1968 a 1969. Jenže koncem
70. let přestala stačit množství
knih. „Situace je dlouhodobě velmi špatná a je potřeba ji řešit. Teď
se nám nabízí dobré řešení v podobě úprav bývalé školní budovy,“
dodal Suchomel. Moderní knihov-

FAKTA

Městská
knihovna v novém

Knihovna v Šumperku by se měla
přestěhovat do prázdné budovy
bývalé Masarykovy školy z roku
1925. Půjde v pořadí již o třetí
pokus města Šumperka dostat
knihovnu ze stávajících stísněných
prostor. Dvě zvažované přístavby
k současné knihovně se však
nepodařilo dotáhnout kvůli
vysokým nákladům. V budově
bývalé školy by měly vzniknout jak
prostory pro knihovnu, tak sály pro
různá vystoupení, literární kavárna,
čtenářská zahrada, klubovny
a zkušebna. Zahájení výstavby by
mělo být nejdřív v roce 2013.
Odhadované náklady na přestavbu,
kterou navrhuje architekt Petr
Doležal, jsou 66 milionů korun.

na by také mohla nalákat k návštěvě více čtenářů. „Takové zkušenosti jsou ze zahraničí a u nás například ze Vsetína, kde se knihovna
přestěhovala do nových prostor
před několika lety. Stísněné prostory, jaké dnes máme my, řadu lidí
odrazují,“ míní Daňková.
Podle studie architekta Petra

Doležala nebude škola po přestavbě pouze knihovnou. „Budova nabízí více než dostatečné plochy přímo pro potřeby knihovny, ale prostor tu bude také pro různé klubovny, zkušebny a sály, které mohou
využívat místní sdružení či spolky
a mohou se zde pořádat také společenské a kulturní akce,“ popsal Doležal. Ve vnitrobloku navrhuje čtenářskou zahradu, která rozšíří služby knihovny mimo zdi budovy.
Zde by kromě venkovní čítárny
mohlo být místo pro jednorázové
vernisáže, happeningy a instalace.
Svou malou knihovnu budou
mít děti, autor studie myslel také
na malou literární kavárnu. Největší prostor zabere půjčovna pro dospělé čtenáře včetně odborné literatury. Počítá se také se školicím
střediskem a příručním skladem
knih. V nejvyšším podlaží bude
mít knihovna administrativní zázemí. V několikapatrové budově je
prostor také na variabilní sály. Půjčovny nebudou tvořit haly.
„Navrhujeme prostor rozdělit regály s knihami na různá zákoutí,
salónky, studovny, které budou
plynule přecházet jedna v druhou.
Vzniknou tak neopakovatelné průchody a průhledy,“ nastínil Doležal. „Nové prostory by měly vytvořit podmínky, aby lidé neomezili
dobu strávenou v knihovně jen na
vrácení nebo vypůjčení knih,“ podotkl architekt.
O prázdninách plány posoudí
šumperští zastupitelé. Zahájení
stavby připadá v úvahu nejdřív
v roce 2013.
Rostislav Hányš

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Pět měst kolem Jeseníků láká
turisty na své atrakce společně
JESENÍK (rš) Celkem osm míst nasadilo Jesenicko do společné turistické brožury pěti měst Euroregionu Praděd, ve které prezentují známá, ale hlavně neznámá místa Jeseníků. Jeseník, Bruntál, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem a Krnov se
rozhodli propagovat své atraktivity společně.
„Naším cílem je propagace regionu pomocí moderních a kreativně prezentovaných nabídek. Věřím, že to turisté uvítají,“ sdělil
předseda Euroregionu Praděd
a místostarosta Jeseníku Petr Procházka. Brožurky a mapy je možné
získat na radnicích nebo informačních centrech ve všech pěti městech. „Dostáváme se do pozice,
kdy jsme schopni jít do propagace
Jeseníků společně. Trvalo dlouho,
než jsme překonali nesmyslné dě-

lení materiálů podle hranice krajů.
Jeseníky jsou přitom jen jedny,“
dodal Procházka.
Města se soustředila především
na své atrakce nebo zajímavosti
z nejbližšího okolí. Z Jeseníku
a okolí se v nabídce turistických lákadel objevuje například Lesní bar
v Horní Lipové, Adrenalin park
v České Vsi nebo minikárová dráha Na Smrťáku přímo v Jeseníku.
Lesní bar je unikátní zařízení.
Nápoje jsou pořád chlazené pod tekoucí vodou. Vychovává k poctivosti, protože se platí do kasičky,
kterou nikdo nehlídá. Občerstvení
je tak k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Bar nemá o hosty nouzi. „Lidé takové věci vyhledávají.
Nemusí jít přitom o památku ani
adrenalinovu zábavu,“ uzavřel Procházka.

Na Špek fest míří No Name,
Fleret s Šulákovou i Anna K.
Na hvězdné obsazení zve letos šumperský Open Air Špek
ŠUMPERK (ČTK) Slovenská kapela
lou Šulákovou. V dalším festivaloNo Name, zpěvačka Anna K, kapevém dni, který potrvá do devatela November 2nd či Fleret s Jarmináctého června, se představí napřílou Šulákovou vystoupí v Šumperklad crossoverová kapela Chuť
ku na v pořadí již šestém ročníku
z Plzně či skupina Johnny said the
Open Air festivalu Špek, který se
Number z Nového Jičína. Mladé
uskuteční v polovině června. Vsturockery vystřídá populární zpěvačpenky jsou podle Onka Anna K, která uvede
„Cílem je oživit
dřeje Poláka ze šumspolečně s kapelou průletní kulturní
perského Domu kulřez těmi největšími hity
nabídku v centru
tury pro všechny zásvé kariéry.
města a nabídnout
jemce již v prodeji.
Publiku neznámé paprogram nejen
„Hudební festival
trně nebudou ani hity
mladým hudebním
v areálu Pavlínina
slovenské kapely No
fanouškům.“
dvora v Šumperku
Name, tečku za hlavvznikl před šesti lety
ním festivalovým večea založil tak novou tradici velkého
rem udělá kapela November 2nd
hudebního festivalu pod širým nev čele se zpěvačkou Sašou Langobem. Cílem je oživit letní kulturní
šovou. Publiku zahraje i ukázky
nabídku v centru města a nabídz nového alba s názvem Night
nout program nejen mladým huWalk with Me.
debním fanouškům, ale také posluNovinkou letošního festivalu
chačům středního věku,“ uvedl řebude nedělní promenádní koncert
ditel Domu kultury v Šumperku
orchestru Moravia Big Band ZáVladimír Rybička.
břeh. Více informací a on-line reLetošní ročník Špeku zahájí šestzervace vstupenek si mohou zánáctého června recitál valašské kajemci najít a zajistit na webových
pely Fleret v čele s legendární postránkách šumperského Domu kulpularizátorkou lidové písně Jarmitury www.dksumperk.cz.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje očima čtenářů, tentokrát na snímcích Jana Čecha
A vítězem se stává...
V boji o titul mistra se v soutěži jako
každý rok i letos na nejvyšších příčkách
umístily holky z TJ Sokol Velký Týnec.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Piruety, rozštěpy Mistrovství České republiky v estetické
skupinové gymnastice se konalo o víkendu v Olomouci.
K vidění byly rozštěpy nejen na zemi, ale i ve vzduchu.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Talent i krása Při závodech nejen v gymnastice se u
soutěžících snoubí talent a krása. 3x foto: cechjan.rajce.net

Fórum čtenářů
» Ad: „Drogový“ obchod opět otevřel,
rozesílá ceník, MF DNES 27. 5.

Opilcům na ulici dáme
stop, zdrogovaným ne?
„Drogový“ obchod není problém
jen pro centrum města, ale pro
město vůbec. Avšak magistrát
nemá možnost s tím něco dělat.
A pokud se v obchodě prodávají
drogy, které neobsahují zakázané
látky, nemůže v tom dělat nic moc
ani policie. A tak se nám v centru
města legálně prodávají drogy
a po Olomouci, kde chce radnice
omezit pití alkoholu na veřejnosti,
se nám budou potulovat drogově

výběr z dopisů, kráceno
závislí a kupovat si (a aplikovat) legální drogy.
Ale podle mého existují možnosti,
jak s tím něco dělat. A jsou to možnosti legální, zákonné, i když možná obtížné a zdlouhavé. A také vyžadují od zúčastněných udělat
něco nad rámec běžných povinností. Znáte přece to přísloví: Stokrát nic umořilo vola. A o to přesně jde. Jedna policejní hlídka by
se mohla neustále pohybovat v těsné blízkosti onoho obchodu a kontrolovat jeho zákazníky, lustrovat
si je, občas je prohledat pro podezření z nelegálního držení drog.
Vždyť u řidičů je toto dennodenní
praxe, nazývá se preventivní kont-

rola a nikdo ji nezpochybňuje. Občas by tato hlídka mohla zajít i přímo do obchodu. Myslíte si, že by
to neodradilo klienty onoho obchodu? A kdyby přece jen ne,
nemá snad i státní správa dost prostředků, jak prodejci znepříjemnit
prodej takového zboží? Co třeba
živnostenský úřad, ČOI, hygiena?
Zkontrolovat by mohli například
to, jestli má majitel živnostenský
list k tomuto podnikání. Nebo
správně označenou provozovnu,
oceněné zboží a tak dále. Nebo tu
máme finanční úřad, úřad práce,
správu sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovny. Je obsluha
obchodu v zaměstnaneckém po-

měru? Platí zaměstnavatel odvody
a daně? To vše se dá provedením
kontroly prověřit. A protože dotčených institucí je dost, může kontrola stíhat kontrolu a věřte tomu,
že po nějaké době, kdy nebude
majitel obchodu dělat nic jiného
než běhat po úřadech a dokazovat, že má vše v pořádku, a mezitím mu budou stát před obchodem uniformovaní policisté, raději sám obchod zavře. Jak jsem již říkal, stokrát nic umořilo vola.
A kdyby ani to neodradilo majitele obchodu, mohly by se dotyčné
úřady zaměřit na pronajímatele
dotčených prostor. I když je dnes
těžké najít platícího nájemce, urči-

tě se takového rád zbaví. Tady totiž platí, že „účel světí prostředky“. A co dodat na závěr? Možná
to bude někomu připadat jako
omezování nějakých svobod, ale
věřte mi, že ten, kdo se setkal
s drogovou problematikou osobně, zvláště jako rodič, by udělal
všechno pro to, aby zamezil přístupu svých dětí k drogám. Znám takové, kterým se to povedlo, ale i takové, kterým ne.
Jaroslav Krátký, Olomouc

Margarín místo másla,
náhražky jsou všude
Bohužel, nahradit zakázané látky

za jiné, které zakázané nejsou, je
dnes jednoduché, v podstatě se
s tímto principem můžeme setkat
na každém kroku. Náhražky jsou
všude. Margaríny jsou náhražka
za máslo, v sýrových pomazánkách sýru moc není, uzeniny se
dnes vyrábějí ze sóji. Na kvalitní
zboží nenarazíš. A tak je to i s „drogovými“ obchody. Jak dlouho už
se snaží společnost drogy vymýtit? A jak je úspěšná? Nic moc, většinou je stát za dealery a výrobci
o krok dozadu. Zřejmě by to chtělo nějak radikálně změnit přístup.
Pomohlo by třeba některé slabší
drogy zlegalizovat?
z diskuse na olomouc.idnes.cz

