
Halloweenský odběr krve
středa 31. října

Udělat dobrý
skutek a zažít při
tom zábavné

a netradiční dopoledne,
na to láká Transfuzní od-
dělení Fakultní nemoc-
nice v Olomouci, které ve
středu od 6.30 pořádá
Halloweenský odběr krve.

Vítáni jsou dárci všech
krevních skupin, krve
bude koneckonců spous-
ta i na strašidelných kos-
týmech sester a lékařů
a děsivé převleky jsou ví-
tány také u dárců, samo-
zřejmě však nejsou pod-
mínkou.

Horkýže Slíže rozpumpují kulturák
sobota 3. listopadu od 21 hodin

Pořádného nášu-
pu se dočkají pří-
znivci rockové

muziky. Do zábřežského
domu kultury zavítá slo-
venská partička Horkýže
Slíže. V aktuální anketě
Slavík byla oceněna jako

třetí nejoblíbenější slo-
venská skupina. Příchozí
čeká nášup energie, várka
třeskutých fórků i sviž-
ného kytarového punk-
rocku. Jako předkapela
vystoupí pražští hard-
rockoví The Agony.
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a jesenického
deníku Petr
Krňávek
doporučuje

  Tipy 
deníku

co se děje na vesnici
LIBINA
Stavbaři opravují cesty
Novou podobu získávají místní komunikace v Li-
bině. Stavbaři se zaměřili na čtyři cesty v této obci
o celkové délce bezmála dva kilometry. Pokládají
na ně nový asfalt, řeší ale i kanalizaci, příkopy
nebo vjezdy k domům. Zakázku získala firma Ka-
reta, která nabídla cenu 2,5 milionu korun. Práce
má dokončit v těchto dnech. (pek)

POSTŘELMOV
Smrky nahradí listnáče
S rozsáhlým kácenímmusí počítat obyvatelé ulice
Klubovní v Postřelmově. Na přelomu letošního a
příštího roku obec pošle k zemi smrky pichlavé
před kulturním domem, které jsou napadeny
kůrovcem. Náhradou za ně nechá samospráva
příští rok vysadit celkem padesát stromů. Část z
nich, včetně lípy k výročí sta let vzniku Českoslo-
venska, bude růst na původnímmístě. Další, na-
příklad ovocné stromy, buky, duby či líska, budou
rozmístěny po obci. (pek)

V Šumperku dohodli koalici
Dokončení ze strany 1
„Při jednáních se partneři

shodli, že mezi stranami ko-
alice není zásadní progra-
mová neshoda, na všechna
důležitá tématamají podob-
ný pohled,“ uvedly hnutí
ANO, Šumperáci
a uskupení Pro
Šumperk ve spo-
lečném prohlá-
šení.
Lídr vítězného

hnutí ANO 2011
Martin Janíček se
neobjeví ani v
širším vedení
města. „Je to promě
určitým zklamáním. I
preferenční hlasy by nějaké
pozici odpovídaly. Ale voli-
čůmmusí vysvětlit jiní než
já, proč se tak stalo,“ řekl
Martin Janíček.

VIDĚL JSEMVÍC VARIANT
Ve čtvrtek na protest opustil
pozici ve vyjednávacím týmu
svého hnutí. „Nelíbil se mi
směr jednání. Měli jsme ur-

čenou formu a já viděl více
variant. Na tomto jsme se
nedohodli,“ okomentoval
svůj krok. S výslednou podo-
bou koalice je nicméně vcel-
ku spokojený. „Chtěl jsem do
ní zapojit více politických

subjektů. Výsledek se
trochu začíná po-
dobatmé pů-
vodní předsta-
vě,“ pozna-
menal.
Návrh Ireny

Jonové
namístosta-
rostku ze strany

Šumperáků je
velmi neobvyklý.

Byla totiž zvolena za sociální
demokraty. Její nominace
padla ve chvíli, kdy se vyjed-
návání dostala do slepé ulič-
ky.
„Jako Šumperáci jsme se

shodli, že městu nabídneme
nadstranickou osobnost,
která bude stmelujícím
prvkem. Myslíme si, že ona
bude ve vedení města pra-

covat dobře. Byla pro ni též
široká shoda,“ odůvodnil lídr
Šumperáků Ondřej Polák.

NEŠLI JSME PO FUNKCÍCH
„Naše uskupení tvoří li-
dé, kteří mají své
kariéry a práce a
jsme v nich do-
cela úspěšní.
Nekandidovali
jsme kvůli
funkcím, ale
protože chce-
me pracovat pro
město. To se
nám podařilo,
máme tři místa v
radě. A navíc
jsme se v rámci
koalice dohodli, že
Šumperáci

obsadí většinu předsednictví
v komisích,“ dodal Ondřej
Polák.
Programové prohlášení by

mělo vzniknout nejpozději
do třechměsíců ode

dne konání
ustavujícího
zastupitel-
stvaměsta
Šumperka.
To proběhne
1. listopadu.

←
STAROSTOU
Šumperku se

má stát Tomáš
Spurný. Foto: Archiv

hnutí Pro Šumperk

Hřiště získalo novou tvář

ASFALT NAHRADIL TARTAN. Venkovní hřiště u
třetí základní školy v Zábřehu získalo nový povrch.
Dosavadní asfalt nahradil tartan. Na ploše o roz-
měru 26 krát 29metrů jsou vyznačena dvě volej-
balová hřiště, jedno basketbalové hřiště a hřiště
nohejbalové. Investice dosáhla 1,4milionu korun.
„V dalších letech počítáme s dobudováním celého
sportovního areálu školy, kde jemimo jiné počítá-
no s rozběhovou dráhou, doskočištěm a s víceú-
čelovým hřištěm s travnatým povrchem,“ infor-
moval starosta František John. Novou podobu zís-
kalo zamilion korun během letních prázdnin také
prostranství před školou a školní dvůr. V parčíku
byly vmístech roky vyšlapaných cestiček vybudo-
vány nové chodníky. (pek) Foto: Archiv Města Zábřeh

Advokacie jej živí, psaní
baví. Z prostředí Jeseníků
napsal thriller

Jeseník – Problematika so-
lárních elektráren, právnické
prostředí a Jesenicko. To jsou
hlavní ingredience nové
knihy Divoký obchod. Její
autor není profesí literát, ale
advokát František Čech.
Rodák z Jeseníku se jako

čtenář k literatuře dostal
dřív, než se pustil na právní
dráhu. „Měl jsem k ní vztah
už od doby, co jsem se naučil
číst. Pro právo je ostatně
předpokladmít vztah k psa-
nému slovu,“ popisuje, jak
jdou dohromady tak rozdílné
obory, jako je spisovatelství
a advokacie.

PRAŽÁKV JESENÍKÁCH
Od prvního ťuknutí do klá-
vesnice po vytištění knihy
uplynulo více než pět let.
Výsledkem je více čtyř-
setstránkový thriller s kri-
minální zápletkou. Pražský
advokát Petr Cihlář v něm
musí dokončit obchod týka-

jící se fotovoltaické elektrár-
ny v Jeseníkách. Závisí na
tom vysoká odměna pro jeho
zaměstnavatele, ale také
Cihlářova vlastní kariéra.
Součástí příběhu jsou smrt
venkovského pobudy či ne-
vysvětlitelný požár skladu.
Přestože by tomu námět

knihy napovídal, příběh je od
začátku do konce vymyšlený.
Jednou z povinností advo-
káta je ostatně o konkrétních
případechmlčet. „Určitě jsem
ale čerpal ze znalostí pro-
středí, a to zejména Jesenic-
ka, z kterého pocházím,“ říká
autor.
Lidé z Jesenicka ostatně

řadumíst z tohoto regionu
v knize poznají. Některá
místa jsou jmenována kon-
krétně, jiná jsou fiktivní,
ovšem poskládaná ze sku-
tečných reálií. „Velká část
děje se odehrává ve vymyš-
lené obci Bartoškov. Pozorný
čtenář ale najde řadu jiných

vesnic, ze kterých by dokázal
Bartoškov poskládat,“ po-
znamenává František Čech.

TŘEBA TOUZRAJE
V Jeseníku žil do svých osm-
nácti let. Poté absolvoval
právnickou fakultu v Praze,
studijní a pracovní zkuše-
nosti získával také ve Spoje-
ných státech, Velké Británii
a Austrálii. Právě odstupmu
pomohl poznat výhody, které
Jesenickomá.
„Lépe jsem si uvědomil,

čím je ten kraj zajímavý a
specifický. Člověku začne
chybět větší prostor a příroda
kolem. V okamžiku kdy
v tom žijete, vám to přijde
přirozené,“ objasňuje rodák
z Jeseníku.
O další knize zatím neuva-

žuje. „Užmám rodinu a svou
právní praxi, kterámě dost
zaneprázdňuje. Alemožná to
vemě uzraje,“ uzavírá Fran-
tišek Čech. (pek)

↘ FRANTIŠEK ČECH se
svou literární prvotinou

inspiroval krajem, z něhož
pochází. Foto: Deník/Petr Krňávek

Nemocnicemá
nové přístroje
Přerov –Moderní vybavení
pro anesteziology pořídila
přerovská nemocnice. Pří-
stroje za 4,25milionu korun
už v těchto dnech pomáhají
pacientům i zdravotnickému
personálu nejen na operač-
ních sálech, ale i lůžkovém
oddělení anesteziologie a re-
suscitace (ARO).
„Na operační sál jsme po-

řídili moderní anesteziolo-
gický přístroj od firmy GE,
který vylepší stávající vyba-
vení. Novinkou je videola-
ryngoskop, používaný při in-
tubacích pacienta, tedy při
obtížném zajištění dýchacích
cest. Novinkou jsou i vyhří-
vací podušky pod pacienty,
které se používají při časově
náročnějších operacích,“
prozradil primář oddělení
ARO přerovské nemocnice
Zdeněk Plhal.

ŠPIČKY VOBORU
Lůžkové oddělení semůže
nově pyšnit pěti dýchacími
přístroji od firmy Dreger,
které jsou považovány za
špičky v oboru. Tyto plicní
ventilátory slouží pacientům,
kteří potřebují dechovou
podporu. Nemocnice pořídila
i dvě nová lůžka pro lepší
polohování pacientů.
Oddělení má v současnosti

pět resuscitačních lůžek, z
toho jsou dvě v samostat-
ných boxech. (pu)

krátce z kraje

číslo dne

28 let
Dnes je to
přesně 28 let,
co byla vyhlá-
šena Chráněná
krajinná oblast
Litovelské
Pomoraví.
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