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ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ

www.sumperskydenik.cz
www.jesenickydenik.cz

NA FESTIVALU VE VLASKÉM
SE ČINÍ PARTA ŘEZBÁŘŮ

ZLATÉ RUCE. Stráň za chalupou Pod Sviní horou v osadě Vlaské u Hanušovic se od pondělka hemží
sochaři. Odehrává se tu první ročník uměleckého festivalu Zlaté ruce. Řezbářským dlátem se ohání
mimo jiné i umělci známí ze Šumperka: Romana Krestýnová, Marek Suchan nebo Tomáš Wurst. Festi-
val vyvrcholí v sobotu ve 14 hodin, kdy budou návštěvníkům představeni autoři a jejich díla, v 15 ho-
din je na programu vyhlášení vítěze a předání cen, vzápětí pak následuje dražba vybraných děl. Při-
praven je i zábavný program - škola Robina Hooda, soutěž v řezání motorovou pilou a v lukostřelbě.
Chybět nebude občerstvení a večer živá hudba. Součástí festivalu je i prodejní výstava keramiky,
oživlých kamenů, kovových plastik a obrazů. Osada Vlaské je součástí Malé Moravy, festival pořádá
agentura AMBROSIAmode CZ a dějiště je hned vedle hlavní silnice. (ris) Foto: Deník:Stanislava Rybičková

Poblíž rybníka v Polici
auto srazilo cyklistu
STANISLAVA RYBIČKOVÁ

Police - Těžkým zraněním
pětadvacetiletého cyklisty z
Mohelnicka skončil jeho střet
s osobním autem na silnici u
rybníka mezi Policí a Úso-
vem. Nehoda se stala včera
půl hodiny před polednem.
Pro zraněného přiletěl vrtul-
ník Letecké záchranné služ-
by.

„Mladý muž utrpěl několik
zranění, nejvážnější bylo těž-
ké poranění hlavy. V bezvě-
domí na umělé plicní ventila-

ci byl dopraven na urgentní
příjem ve Fakultní nemocnici
v Olomouci,“ uvedl mluvčí
Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje
Jan Weinberg.

Sedmatřicetiletý řidič
osobního vozu přijížděl od
Úsova a byl oslněn zřejmě
sluncem.

„Zatím nevíme, jestli cyk-
lista u silnice stál, anebo vedl
kolo vedle sebe. Bližší infor-
mace nejsou k dispozici, do-
praváci jsou ještě v terénu,“
uvedl mluvčí šumperské poli-

cie Miloslav Svatoň. Menší
zranění utrpěla při nehodě i
spolujezdkyně řidiče.

Naposledy řešila šumper-
ská policie těžkou nehodu
cyklisty 17. června. Dívka na
kole tehdy vjela z chodníku na
přechod pro chodce a v Teme-
nické ulici v Šumperku ji sra-
zil přijíždějící motocykl.

Tragicky skončila nehoda
cyklistky, která se stala 15.
května na jižním obchvatu
Mohelnice. Srazil ji osobní
vůz. Žena svým zraněním
podlehla.

Jeseník se
wellness
centra
nevzdává
Přípravy na stavbu jednoho
z nejmodernějších akvaparků v republice
pokračují. Několik odborníků ale varuje:
Taková investice se nemůže vrátit

DANUŠE KRČOVÁ

Jeseník – Ani přes narůstající
problémy se vedení města Je-
seníku nehodlá vzdát svého
plánu a ještě v letošním roce
chce zahájit stavbu well-
nesscentra na místě zastara-
lého koupaliště.

Přestože podle opozice bude
projekt ztrátový a Úřad regio-
nální rady už podruhé vrátil
Jeseníku materiál k well-
nesscentru k přepracování,
chce se město ještě v tomto
měsíci ucházet o devadesáti-
milionovou dotaci.

Radní Jeseníku vyhlásili
výběrové řízení na dodavatele
wellnesscentra, i když zatím
neví, zda získá souhlasné sta-

novisko Úřadu regionální ra-
dy, které je nutné k vyhlášení
výzvy na devadesáti miliono-
vou finanční injekci od státu.
„Regionální radě předložíme
nové informace. Odstraníme
většinu připomínkovaných
částí a materiál předložíme v
rozsahu, který předkládali
úspěšní žadatelé. Předpoklá-
dáme, že se k Jeseníku bude
přistupovat stejně jako k
ostatním,“ řekl místostarosta
Jeseníku Vladimír Cupal
(nez.).

Úkolem města je přesvědčit
regionální radu, že vodní svět
bude ziskový. Podle vedení
města to nebude problém.
První materiál totiž předklá-
dala radnice s maximální
možnou cenou a nejnižší oče-
kávanou návštěvností.

„Podle tohoto odhadu by mě-
lo wellnesscentrum stát čtyři
sta milionů korun, ale my
předpokládáme, že vysoutě-
žená cena bude o patnáct pro-
cent nižší, což představuje
úsporu až padesáti milionů
korun. Nejsme plátci daně z
přidané hodnoty, takže se
nám z ceny vrátí asi sedmde-
sát milionů korun“ uvedl sta-
rosta Jeseníku Petr Procház-
ka (ODS).
Kritizovanou cenu má snížit
devadesátimilionová dotace,
sto dvacet milionů korun, kte-
ré město získá z prodeje bytů,
a už nyní má město od jedné
jesenické společnosti příslib
padesátimilionové podpory.

Pokračování na straně 3
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Leštinou vodáci
na čas neproplují
Leština – Ocelový rošt napříč
korytem řeky Morvy museli
instalovat stavbaři před nově
vznikajícím mostem v Lešti-
ně. Vodáci tady nerespekto-
vali zákaz plavby a klidně
projížděli pod rozestavěným
mostem. Přitom jim nedochá-
zelo, že by jim mohlo jít i o ži-
vot. Nyní musejí vodáci lodě
kolem rozestavěného mostu
přenášet. (ris) ... 3

Nepřehlédněte

„Podle odhadu by mělo
wellnesscentrum stát
čtyři sta milionů korun,
ale my předpokládáme,
že vysoutěžená cena
bude o patnáct procent
nižší, což představuje
úsporu až padesáti
milionů korun. Nejsme
plátci daně z přidané
hodnoty, takže se nám z
ceny vrátí asi sedmdesát
milionů korun.“
Petr Procházka, starosta Jeseníku

Kalas se upsal
Chelsea FC
Sedmnáctiletý supertalent
bude hostovat v Sigmě ...20

Herec Filip Tomsa:
Nejsem ten, kdo by
seriály opovrhoval

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 2007 (37,3 °C) a nejnižší
v roce 1840 (8,8 °C)

podrobnosti na straně 9

SPORT:

Kindl má před sebou
klíčovou sezonu
Šumperk – Odborníci na zá-
mořský hokej si při vyslovení
jeho jména labužnicky mlask-
nou. Jakub Kindl (23) patří
k nejtalentovanějším mladým
obráncům současnosti. Český
hokej v něm možná má budou-
cího beka číslo jedna. O býva-
lém kapitánovi dvacítky a od-
chovanci Šumperka se u nás
však moc nemluví. Před pěti
lety ho draftoval Detroit, elitní
tým NHL, ukryl ho na farmu
a piplá ho ve svém systému
k dokonalosti. (pr) ... 18

pro předplatitele 
Šumperského a jesenického deníku!Skvělá zpráva

Poukázku můžete využít 
v lanovém centru do 30. 9. 2010
Nabídka platí do 30. 9. nebo 
do vyčerpání zásob.
Více informací získáte v okresní 
redakci nebo na telefonním čísle: 
840 336 459

Přihlaste se do věrnostního 
programu ABO BONUS na 
www.mojepredplatne.cz 
nebo v okresní redakci 
Deníku a získejte 
poukázku v hodnotě 100,- Kč.

Poukázku můžete uplatnit do 30. 9. 2010

Lanové centrum 
KOLIBA BOZEŇOV

Dolní Bušínov 146
Zábřeh 789 01

Tel: 583 411 299
GPS souřadnice: 

49°49‘58.256“N, 16°49‘38.53“E
Rekreační středisko Koliba Bozeňov 
se nachází u přehrady obklopené krásnými lesy. Je to skvělé místo pro cyklisty, 
pěší turisty i rekreanty toužící po klidu a odpočinku. Pro milovníky adrenalinového 
sportu je zde lanové centrum, bungee trampolína, skákací boty a lukostřelnice. 
Také tenisové kurty, ping-pongové stoly a hřiště na plážový volejbal.

www.bozenov.cz
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