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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Muži v naději 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.15
Kronika 16.15, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Děti moje 15.50
Jeden musí z kola ven 18.30, 21.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bůh masakru 21.30
Happy Feet 2 3D 15.00
Underworld: Probuzení 17.15
Underworld: Probuzení 3D 19.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Pražská 41, tel. 585 809 999
Happy Feet 2 15.30
Kontraband 17.45
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černobílý svět 14.30
Láska je láska 20.15
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hugo a jeho velký objev 3D

14.40, 17.20, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska 14.30, 18.50
Nebezpečná metoda 16.40, 21.10

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Black Power 20.00
Hugo a jeho velký objev 3D 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Kazatel Kalašnikov 20.00
Labyrint 17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Láska je láska 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Happy Feet 2 16.00
Labyrint 20.00
Underworld: Probuzení 3D 18.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Kocour v botách 16.00

ŠUMPERK Největší vodohospodář-
ský projekt v dějinách Šumperska
je ohrožený. Téměř 1,6 miliardy ko-
run z Evropské unie má výrazně vy-
lepšit kanalizační sítě a čistírny od-
padních vod v pěti městech: Šum-
perku, Zábřehu, Mohelnici, Lošti-
cích a Hanušovicích. Evropská ko-
mise už delší dobu říká, že zakázka
je předražená, a s posláním dotace
otálí. Bez stamilionů z evropské
kasy by si ale města s obrovskou in-
vesticí nedokázala poradit.

Výjimkou je Šumperk, kam má
jít „jen“ sto milionů korun, třicetiti-
sícové město by takovou investici
zvládlo uhradit během několika let
i bez dotace. Přesto Šumperk jako
největší akcionář tlačil na změny
ve vedení Vodohospodářských za-
řízení (VHZ), která projekt připra-
vuje. A dosáhl odvolání výkonné-
ho ředitele VHZ a předsedy před-
stavenstva Jiřího Vepřka, který
údajně stojí za problémy s projek-
tem.

„Krize celého projektu je jeho

chyba. Jeho nečinností jsme ztrati-
li spoustu času, takže personální
změna byla na místě,“ míní staros-
ta Šumperka Zdeněk Brož.

Podle něj je teď nejlepším řeše-
ním nová soutěž na dodavatele,
která celkovou cenu projektu vý-
razně sníží. „VHZ dostala už tři vy-
týkací dopisy od Evropské komise,
což je v republice naprostá rarita.
Jakákoli snaha o úpravy stávající
smlouvy s dodavatelem už nepůso-

bí vzhledem k Unii důvěryhodně,“
je přesvědčený Brož.

Šumperku stačila podpora zá-
stupců Bludova, Velkých Losin
a Loštic. Právě hlas zástupce Loš-
tic Mojmíra Mazala byl pro Šum-
perk rozhodující. Ten přitom ne-
měl pověření od zastupitelstva Loš-
tic. „Nedali jsme mu mandát. Ne-
bojím se to nazvat z jeho strany
podrazem na Loštice. Myslím, že
městu velmi ublížil,“ zlobí se sta-
rosta Loštic Ctirad Lolek, který sto-
jí za Vepřkem. Uvedl, že město ne-
chá prověřit právníkem, zda je Ma-
zalovo rozhodnutí platné.

Mojmír Mazal ale žádný pro-
blém ve svém jednání nevidí. „Byl
jsem jmenován zástupcem města
ve VHZ. Zjistil jsem si všechny in-
formace a rozhodl se podle nejlep-
šího uvážení. Na rozdíl od pana
starosty si myslím, že změna Lošti-
cím jenom prospěje,“ oponoval.

Místo Vepřka se dostal do před-
stavenstva VHZ Libor Dostál, které-
ho před časem odvolal ministr ze-
mědělství z funkce generálního ře-
ditele Povodí Moravy za špatné
zvládnutí povodní v roce 2010.
„On je schopen projekt dotáhnout
do úspěšného konce,“ věří přesto
Brož.

Společnost VHZ teď tlačí čas.
Všechny stavby v rámci obřího pro-
jektu totiž musí být postavené a po-
drobně vyúčtované do konce roku
2015. Zásadním problémem nyní
je, jak zrušit smlouvu s vítězi tři
roky staré soutěže. „Nelze soutěžit
zakázku, na kterou je podepsána
platná smlouva. Proto jsem se sna-
žil dohodnout se s dodavateli na
úpravách ceny,“ vysvětlil Vepřek.

Vysokou cenu před třemi lety
vysoutěžené zakázky připisuje teh-
dejšímu boomu stavebních prací
a obecně vysokým cenám v bran-
ži. Teď jsou ceny stavebních prací
mnohem nižší. Rostislav Hányš

Dostane pětice měst na Šumpersku přes půldruhé miliardy z Evropské unie
na vylepšení kanalizační sítě? Největší vodohospodářský projekt v dějinách
Šumperska je ohrožený, Unii se zdá předražený. Obce ještě boj o dotace nevzdaly.

Krátce
ŠTÍTY

Protančete víkend na
plese i maškarním bálu
Vyhlášený ples štíteckých dobro-
volných hasičů se koná v sobotu
v kulturním domě ve Štítech – He-
rolticích na Šumpersku. O den poz-
ději kulturní dům obsadí maškarní
bál pro děti, který začíná už ve
14 hodin. (rš)

JAVORNÍK

Budoucí prvňáčky
zvou k zápisu
Zápis do prvních tříd se koná na
Základní škole v Javorníku. Rodiče
s dětmi mohou chodit na pobočky
v ulici Boženy Němcové a na ulici
Průchodní, a to dnes od čtrnácti
do sedmnácti hodin. (rš)

ŠUMPERK

Šumperk
vyhlašuje soutěž
Soutěž s tematikou civilní ochrany
pořádá bezpečnostní rada šumper-
ské radnice. Otázky budou na
webu města či v místním zpravoda-
ji. Soutěž je šestikolová a začíná
v únoru. Odměnu dostanou autoři
tří nejrychlejších odpovědí. (rš)

ŠUMPERK (rš) Základní škola Slu-
neční v Šumperku vznikla před
dvaceti lety. A právě z té doby po-
chází i slogan, který tehdy dalo do-
hromady několik kantorů a vymys-
leli k němu i melodii. Nový ředitel
školy Hynek Pálka ho nyní rozšířil
o několik slok a zhudebnil je. Škola
tak má píseň, ve které zpívají školá-
ci od těch nejmenších až po devá-
ťáky včetně všech učitelů, dětský
sbor čítá přes tři sta hlasů.

„Zapojili jsme se do projektu

Škola v nahrávacím studiu aneb
Nahrávací studio ve škole. Výstu-
pem je písnička o škole nebo jaká-
si školní hymna,“ řekl Pálka. „Byli
jsme jediná škola v republice, kte-
rá měla písničku takhle připrave-
nou. Proto nám muzikanti udělali
tak dobré podmínky a teď máme
profesionálně nahranou skladbu,“
dodal.

Píseň se již objevila v soutěži roz-
hlasové stanice a dostane se také
na Youtube. „V létě k písničce ješ-

tě natočíme videoklip. Do té doby
bude doprovázená jen fotkami
z natáčení,“ doplnil Pálka.

Všichni aktéři, školáci i kantoři
dostali CD s nahrávkou. Hymna se
jim bude dál připomínat také pří-
mo ve škole.

„Domluvili jsme se, že ji ve dru-
hém pololetí budeme pouštět kaž-
dé pondělí za pět minut osm.
Bude zkrátka vždycky po víkendu
zahajovat výuku,“ podotkl ředitel
školy.

Boj o vítězství O víkendu se
v Přerově konalo utkání mezi
kluby vodního póla z Přerova
a Opavy. Ze zápalu hry
i vzájemných soubojů bylo vidět,
že chce každý tým utržit cenné
vítězství. 4x foto: cechjan.rajce.net

FAKTA

Lepší kanalizační síť
1,6 miliardy z Unie má výrazně
vylepšit kanalizační sítě a čistírny
odpadních vod v pěti městech:
Šumperku, Zábřehu, Mohelnici,
Lošticích a Hanušovicích.
Společnost VHZ teď tlačí čas.
Všechny stavby v rámci projektu
totiž musí být hotové a podrobně
vyúčtované do konce roku 2015.

Kino Hugo a jeho velký objev 3D v CineStaru

Střelba na bránu Momentky z turnaje mladšího dorostu KVP Přerov
a KVP Opava. Na druhém snímku shora rozhodčí v akci.

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

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

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)

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)Zprávy z měst

Šumpersko bojuje
o 1,6 miliardy
z Unie. Tlačí ho čas

Škola Sluneční má svou hymnu

Vaším objektivem Aktuální dění z kraje na snímcích Jana Čecha

Znáte cenu Vaší práce?
Jděte na www.mujplat.idnes.cz

11.31111.31111.31111.311
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Systémoví analytici TESCO SW a.s.,  Minimální vzdělání:
Bakalářské (ref. č.: B93884D3)

Programátoři počítačových aplikací Gigant GROUP s.r.o., 
Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: 0DF6DB7F)

STROJÍRENSTVÍSTROJÍRENSTVÍSTROJÍRENSTVÍSTROJÍRENSTVÍ

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti Pars nova
a.s.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
(ref. č.: 93618A36)

Strojírenští technici technologové, normovači MediGlobe
s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: 24939158)

Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality,
laboranti Bircher Process Control BBC s.r.o.,  Minimální
vzdělání: ÚSV (ref. č.: C0828D5E)

Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
ELEKTROLUMEN, s. r. o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 46553652)

Strojírenští technici technologové, normovači SSI Schäfer
s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: 65D43F3C)

Ostatní technici elektronici SSI Schäfer s.r.o.,  Minimální
vzdělání: ÚSV (ref. č.: E2DCFF3D)

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti PSP
Engineering a.s.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou
(bez vyučení) (ref. č.: 5C7470FD)

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři PSP
Engineering a.s.,  Minimální vzdělání: Vysokoškolské (ref.
č.: 92DC1222)

Strojírenští technici technologové, normovači MORA  TOP
s.r.o.,  Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref.
č.: 940DC210)

Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení
Autocentr Servis TDG, s.r.o.,  Minimální vzdělání: Střední
odborné (vyučen) (ref. č.: 89231D07)

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti MUBEA 
HZP s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: E7C76E60)

Strojírenští technici technologové, normovači MUBEA 
HZP s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: BDC080C3)

Strojírenští technici technologové, normovači Meopta 
optika, s.r.o.,  Minimální vzdělání: Vysokoškolské (ref. č.:
5AE2E78F)

Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě Usulio, s.r.o., 
Minimální vzdělání: ÚSV (ref. č.: 602D39B0)

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři PŘEROVSKÉ
KOTLÁRNY VLČEK s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s
maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 3AAA6DCE)

Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení MOVIBIO
s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
(ref. č.: B6C3A950)

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři MBG, spol. s r.
o.,  Minimální vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou) (ref. č.:
CE68CB2A)

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví Experior s.r.o., 
Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.:
E5620593)

Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových
oborech Karel Mareš  KM truhlářství,  Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.: 4561B3CC)

Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v
příbuzných oborech JELÍNEK  TRADING spol. s r.o., 
Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) (ref. č.:
ACBB33B1)

Ostatní technici elektronici Zdeněk Vondra,  Minimální
vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.: B534E06A)

Stavební technici projektanti, konstruktéři GARPEMMA,
s.r.o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
(ref. č.: 1F7ED7DD)

Strojírenští technici technologové, normovači K O O P R O
N s. r. o.,  Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez
vyučení) (ref. č.: 5F76D2BE)


