
Post ředitelky školy v
Leštině provází spory
STANISLAVA RYBIČKOVÁ

Leština - Na začátku srpna,
dva a půl měsíce před komu-
nálními volbami, budou v
Leštině měnit hlavu obce.
Současná starostka Jana Ře-
háková (nez.) totiž odchází na
post ředitelky místní školy.
Po své předchůdkyni, která
jde do důchodu, musí funkci
převzít v srpnu.

Nové obsazení místa ředi-
telky školy provází v Leštině
spory a emoce. Do výběrové-
ho řízení se vedle starostky
přihlásila i učitelka Marie
Rychlá, která je členkou za-
stupitelstva za ODS. Konkurz
vyhrála, zastupitelstvo ale
nepřijalo doporučení výběro-
vé komise a v červnu na ná-
vrh místostarosty Zdeňka Še-
besty (nez.) dalo v tajné volbě
přednost Janě Řehákové. Do-
stala sedm hlasů z jedenácti.

Neúspěšná uchazečka Ma-
rie Rychlá se vzápětí obrátila
na zastupitele otevřeným do-
pisem, kde postup kritizuje a
způsob, jak zastupitelstvo
rozhodovalo, označuje za
trapný a nedůstojný.

„Cítím se hluboce poníže-
na. Překvapilo mě, že jste ne-
chtěli vědět nic o mém odbor-
ném profilu a mých plánova-
ných krocích. Už to v mno-
hém svádí ke spekulacím, že
rozhodnutí bylo předem do-
mluveno,“ napsala mimo jiné
Marie Rychlá.

Názor, že obsazení místa
bylo dohodnuto už před kon-
kurzem, zazněl z úst několika
občanů, kteří přišli na pon-
dělní jednání zastupitelstva.
Ptali se, proč zastupitelé ne-
dali na doporučení komise.
Odpověď nedostali. „Zastupi-
telstvo má tu pravomoc a mů-
že o tom rozhodnout,“ řekl jen
zastupitel Jan Kleibl (nez.).

Starostka Jana Řeháková
vyloučila, že by kolegy ovliv-
ňovala ve svůj prospěch. „Ni-
koho jsem neobcházela a ne-
přemlouvala,“ uvedla.

Zastupitel Zdeněk Bartoň
(nez.) kritizoval skutečnost,
že se hlasování před třemi
týdny účastnil i bratr starost-
ky, což je podle Bartoně střet
zájmů. Rozhodovat také podle
jeho slov vůbec nemělo zastu-
pitelstvo, protože tato věc
spadá v malé obci, která nemá
radu, do kompetence starosty.
Podle Bartoně má tedy řešení
právní vadu a může být v bu-
doucnu zpochybněno.

Jana Řeháková působí ve
vedení obce už osm let. Pět let
byla uvolněnou místostarost-
kou, v září 2007 ale zastupitel-
stvo odvolalo starostu Mi-
roslava Bílého (nez.) a do
funkce posunulo jeho zástup-
kyni.

Žulová ožila slavnostmi města

Žulová – Hudbou, tancem a
pohodou ožilo o víkendu
sluncem rozpálené náměstí v
Žulové na Jesenicku. Město s
pomocí evropské dotace při-

pravilo první ročník Žulov-
ských slavností. „Chceme,
abychom se alespoň jeden-
krát ročně v našem městě
všichni sešli a pobavili se,“
vysvětlil založení nové tradi-
ce starosta Žulové Zdeněk
Lučan (nez.) k akci, která do
města přilákala stovky lidí.
„Chtěla jsem
se pobavit. Až
na to horko je
tady skvěle,“
usmála se
Dagmar
Šmejlová ze
Skorošic. (dk)

Fotogalerii najdete na
www. sumperskydenik.cz
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Opilec chtěl policistům ujet

Loštice – Honičku s opilým ři-
dičem má za sebou policejní
hlídka, která ve středu 14.
července kolem půl desáté ve-
čer zastavila v Havelkově uli-
ci v Lošticích osobní auto

značky Škoda Felicia. Prcha-
jící řidič při svém útěku po-
škodil policejní vůz. Jeho jíz-
da skončila až čelním nára-
zem do stromu. Při nárazu
utrpěl lehké zranění. Policis-
té jej převezli do Šumperské
nemocnice. Tam u něj deset
minut před 23. hodinou pro-
vedli decho-
vou zkoušku.
Šestapadesá-
tiletý řidič
vozidla při ní
nadýchal 1,44
promile alko-
holu. (mik) ...3

Fotogalerii najdete na
www.sumperskydenik.cz

Čechomor
nadchl
Zábřeh
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Kindl bude
blízko NHL

ŘEZBÁŘI VE VLASKÉM TVOŘILI
DVOUMETROVÉ SOCHY

PILOU A DLÁTEM. Neobyčejné názvy dali řezbáři výtvorům, které v uplynulém týdnu tvořili na festi-
valu Zlaté ruce ve Vlaském u Hanušovic. Na stráni nad chalupou Pod Sviní horou se rodila Veselá svině,
Kráva à la Vemenoven nebo Sviňosaurus český. Šumperský výtvarník Tomáš Wurst vyloupl z dřevěné-
ho kmene Vlasáka z Vlaského s velkým otvorem do břicha. „Nejspíš proto, že mám holou hlavu, dělám
všem svým sochám pořádné vlasy,“ žertoval výtvarník. (ris) Foto: Deník/Stanislava Rybičková ...5

Mrtvolu
ukrývala
v posteli
HANA KUBOVÁ

Česká Ves – Hrůzným přípa-
dem žije Česká Ves na Jese-
nicku. Čtyřiatřicetiletá Jana
Květáková schovávala sedm
měsíců v posteli mrtvolu in-
validy, o kterého se měla sta-
rat.

Důvodem byly peníze. Žena
se nechtěla vzdát tisíců ko-
run, které dostávala jako pe-
čovatelský příspěvek na de-
větapadesátiletého muže, ani
jeho důchodu. Celkem si pod-
vodnice přišla na minimálně
jednaosmdesát tisíc korun.

Nenápadný otlučený dům v
zástavbě nových vilek na
první pohled nevzbuzuje po-
dezření, že několik měsíců
ukrýval nebožtíka. Na celou
situaci upozornili až sousedé,
kterým bylo divné, že od lis-
topadu neviděli jeho majitele.

„Muž byl bez nohou a pohy-
boval se na vozíčku. Jeho
zdravotní stav ale nebyl tak
vážný, aby musel jezdit pra-
videlně na kontroly, proto se
po něm nesháněl ani lékař,“
přiblížil situaci mluvčí jese-
nické policie Jiří Černěnko.

Když devětapadesátiletého
muže přijeli zkontrolovat po-
licisté, pokusila se jich čtyřia-
třicetiletá opatrovnice zbavit.
„Žena uvedla, že muž leží v
posteli,“ uvedl Černěnko. Ty-
pický mrtvolný zápach, ale
hlavně množství much byly
pro policisty jasným signá-
lem, že v domě není něco v po-
řádku. „Hlídka šla dovnitř a
pod peřinami našla kosterní
pozůstatky muže,“ řekl Čer-
něnko.

Hlavním důvodem, proč Ja-
na Květáková zatajila úmrtí
muže, o kterého se starala a u
něhož i se svou dcerou bydle-
la, byly peníze a strach, že
skončí na ulici. „Mně v tu
chvíli šlo o všechno. O bydle-
ní, o peníze,“ pokusila se vy-
světlit svoje důvody .

Na invalidovi byla pečova-
telka životně závislá. Situaci,
že i s dítětem žije pod jednou
střechou s rozkládající se
mrtvolou, si vůbec nepři-
pouštěla. Stejně tak nepře-
mýšlela o tom, že podvádět
úřady a jeho rodinu nebude
moci donekonečna.

Pokračování na straně 3

Fotogalerie a video uplynulého týdne ze Šumperska a Jesenicka

Schváleno. Zábřeh prodal Wanemi pozemky
STANISLAVA RYBIČKOVÁ

Zábřeh - Dvanáct ku sedmi.
Tímto poměrem hlasů ve pro-
spěch firmy Wanemi skončil
v zábřežském zastupitelstvu
dlouhodobý spor o to, zda
město prodá firmě pozemky
na stavbu papírny a teplárny.

Proti prodeji zvedli včera
ruku vedle starosty Zdeňka
Koláře (ODS) a tří zástupců
KSČM ještě lidovec František
John, nezávislý Jan Rýznar a
sociální demokrat Karel Cr-
honek. Dvanáct hlasů, tedy o

jeden víc, než je potřebná vět-
šina, prodej schválilo. Wa-
nemi získá téměř celou prů-
myslovou zónu a městu za ni
do konce září zaplatí přes tři-
advacet milionů korun.

Právě cena sto třicet korun
za metr čtvereční byla jedním
z terčů kritiky odpůrců pro-
deje, proti kterému bojovali
zejména zastupitelé Jiří Čer-
ný a Edgar Horák (oba KSČM)
a z publika pak Pavel Trhal a
Petr Wolf. „Taková cena, to je
nepřípustná veřejná podpora,
může se stát, že město za ni

dostane pokutu až od Evrop-
ské komise,“ varoval Černý.

Spolu s ostatními kritiky
apeloval na zastánce prodeje,
aby neuzavírali smlouvu na-
rychlo těsně před volbami a
neporušovali pravidlo, podle
kterého město prodává po-
zemky, až když má investor
územní rozhodnutí. K tomu
má firma Wanemi daleko.

„Je to neuvážené rozhod-
nutí, zvlášť když bylo územní
řízení přerušeno, protože
firma nemá povolenou vý-
jimku z ochrany zvlášť chrá-

něných živočichů,“ řekl Wolf.
Podobně argumentoval i
John. „Stavba Wanemi je tak
konfliktní záměr, že bychom
pravidla neměli porušovat a
vycházet jí vstříc,“ řekl John.
„Firma chce v Zábřehu po-
stavit fabriku, která dá práci
třem stovkám lidí. Město od
ní získá miliony, které potře-
buje pro rozvoj města. Nebu-
deme firmě házet klacky pod
nohy a dáme jí zelenou,“ říka-
li shodně Vladimír Caska a
Svatoslav Valenta (Volba pro
město). Pokračování na str. 2

Zaostřeno na...

Hledáte někoho?
Pomůže vám úřad
Toužíte najít dávno ztracené-
ho spolužáka, kamaráda z
dětství nebo svého příbuzné-
ho z rodiny? Při hledání ztra-
cených příbuzných a zná-
mých musejí nově pomáhat
úřady. Od 1. července jim to
ukládá novela zákona o evi-
denci obyvatel. (ris) ...2

Traktorista se zabil
při pádu ze svahu
Tragédií skončila minulou
středu směna pro dvaadvace-
tiletého traktoristu. Při těžbě
dřeva v nepřístupném terénu
na Medvědím hřbetu v Jese-
níkách se kolem desáté hodi-
ny dopoledne mladý muž zří-
til se strojem ze svahu a zabil
se. (hak) ...3

Jeseník se
wellnessu nevzdává
I přes narůstající problémy
chce vedení města Jeseníku
ještě v letošním roce zahájit
stavbu wellnesscentra. Radní
Jeseníku vyhlásili výběrové
řízení na dodavatele vodního
světa, i když zatím nevědí, zda
město získá souhlasné stano-
visko Úřadu regionální rady,
které je nutné k vyhlášení vý-
zvy na finanční injekci od stá-
tu. (dk) ...6
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