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Zábřežský bazén bude
praskat ve švech
Zábřeh – Hodně vytí-
žený bude následující
dva roky krytý bazén v
Zábřehu. Plavecká hala
v Šumperku je totiž
uzavřená kvůli velké
rekonstrukci, školáci z
okresního města i
okolních vesnic tak
musejí dojíždět jinam.
Celkem se jedná zhruba
o patnáct set dětí.
Výuka plavání je od

letošního září pro žáky
prvních stupňů povin-
ná. Dopravu by mělo
hradit ministerstvo
školství, takže rodiče
kurzy výrazněji finanč-
ně nezatíží.
Vedoucí zábřežské

plavecké školy Bohumil
Molek kvůli zvýšenému
zájmu škol připravuje

rozvrh už od května.
„Museli jsme omezit
plavání mateřských
školek. Zcela jsme zru-
šili plavání batolat s
maminkami a odpoled-
ní výuku pro veřejnost
jsme omezili asi na po-
loviční provoz,“ popsal
Bohumil Molek.
V pondělí je nyní zá-

břežský bazén otevřený
od 16.30 do 21 hodin, v
úterý až pátek od 14 do
21 hodin. Víkendy a
svátky zůstávají beze
změn.
Oprava šumperského

krytého bazénu začne
ještě letos na podzim a
přijde kolem sto pade-
sáti milionů korun.
Práce by měly skončit
do září roku 2019. (hak)

Operátorky věnovaly
hračky i oblečení

Zábřeh – Téměř čtvrt
tuny oblečení, bot i
hraček přinesly do prá-
ce operátorky call cent-
ra ČEZ
operátorky
ČEZ
operátorky

Distribuce v Zá-
břehu. Věci vybrané v
charitativní sbírce Prů-
van v šatníku si odvezli
pracovníci zábřežské
Charity.
Nejvíce se sešlo dět-

ského oblečení a bot,
někteří dárci přibalili i
hračky. Zaměstnanci
Charity mají radost z
velkého množství pra-
covního oblečení.
„Organizujeme veřej-

nou službu, do které
zapojujeme dlouhodobě
nezaměstnané lidi v
hmotné nouzi a často i
bez přístřeší. Pracují v
lesích, kde uklízí pase-

ky, sází stromky nebo
zpracovávají palivové
dříví. Pro ně je pracovní
oblečení darem z ne-
bes,“ vysvětlil ředitel
Charity Zábřeh Jiří Kar-
ger.
Další oblečení půjde

do sociálního šatníku
Charity a odtud
matkám samoživitel-
kám nebo chudým ro-
dinám s dětmi.
„Provětrat šatník a

nepotřebné kousky vě-
novat neziskovým or-
ganizacím považuji za
ten nejjednodušší způ-
sob pomoci, ke které se
může přidat každý z
nás,“ uvedla členka
představenstva Skupiny
ČEZ
představenstva
ČEZ
představenstva

Michaela Chaloup-
ková. (hak)

CHARITA.Zaměstnanci call centraČEZ v Zábřehu věno-
vali potřebnýmoděvy, boty a hračky. Foto: Vladislav Sobol
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Jeseník – Na lázeňském
kopci v Jeseníku řidiči už
zadarmo nezaparkují. Po-
slední volně přístupnou od-
stavnou plochu její majitel
před nedávnem zpoplatnil.
Kdo nechce za parkování
svého vozu platit, musí jej
nechat u jesenického ná-
draží. Do lázní je to odtud
bezmála dva kilometry str-
mého stoupání.
Na velkou odstavnou

plochu naproti Géniovu
prameni v Priessnitzově
ulici donedávna řidiče na-
váděla cedule s nápisem
Poslední možnost parkování
zdarma. To je však minu-
lost. Od srpna se tu za od-
stavení vozu vybírá popla-
tek padesát korun na den.
Parkoviště v půli lázeňského
kopce využívají lidé, kteří se
do lázní a jejich okolí vydá-
vají na výlet. „Padesátiko-
runa za celodenní stání nás
nezabije. Na druhou stranu
to tu mohli nechat zadarmo,
už jen proto, že nahoru je to
odsud ještě pěkný kus cesty

do velkého kopce,“ řekla
Anna Pospíšilová z Ostravy,
která v Jeseníkách tráví
volné dny s rodinou.
Odstavná plocha patří

Priessnitzovým léčebným
lázním. Jejich ředitel Roman
Provazník sdělil, že dříve byl
vlastníkem plochy stát, kte-
rý se o ni nestaral. „Naše
společnost koupila plochu v
nedávné době, přičemž stát
si ji nechal velmi dobře, dle

cen pozemků v Jeseníku
dokonce nadprůměrně
dobře, zaplatit,“ uvedl.
„Plochu udržujeme, každou
zimu odklízíme sníh, využí-
váme ji komerčně. Výše po-
platku byla zvolena tak, aby
byl nižší, než je cena za
parkování v samotných láz-
ních,“ dodal Roman Provaz-
ník.
Změny v systému parko-

vání lázně ve svém areálu

zavedly v roce 2015. Kromě
ploch za sanatoriem Priess-
nitz tehdy zpoplatnily i
parkování u Francouzského
pramene. Zdůvodnily to
omezením počtu aut vjíž-
dějících do areálu s cílem
zachování čistoty vzduchu.
Léčivým zdrojem lázní je
totiž příznivé klima.
Na lázeňském kopci se

nacházejí i další odstavné
plochy. Nejsou však veřejné.

Poslednímožnost
parkování zdarmana
lázeňskémkopci
v Jeseníku skončila

VŠUDEZAPENÍZE.Zaparkování uGéniova pramene vedle hlavní cesty vedoucí z centra Jeseníku do
lázní lidé zaplatí padesát korun, čeká je však ještě dlouhý a strmý výstup. Foto: Deník/Petr Krňávek

Vinař z Hané bude mít dobrý ročník. Za osm měsíců
Odrlice – Počasí se vyvedlo,
a tak se i modré plastové
sudy plnily zelenými hrozny
poměrně rychle. Manželé
Paličkovi z Odrlic na Olo-
moucku uspořádali minulý
víkend své druhé vinobraní.
Sklidili přes tři sta kilo ze-
lenozlatavých hroznů rané
odrůdy Solaris. Pomáhali
jim přátelé a nechyběla ani
dobrá nálada a požehnání
úrody otcem Tomášem.
Zralé zelenozlatavé hroz-

ny sklízel vinař z Hané na
sto padesáti hlavách vinné
révy. „O správném času sbě-
ru rozhoduje hlavně optická
a chuťová zralost bobulky.
Na pohled vypadá, že je prů-
svitná, když ji rozmáčkne-
me, semínka mají nahněd-
lou barvu. Tehdy lze laicky
říct, že ve slupkách a dužině
budou aromatické látky,

které tam mají být, a hroz-
ny můžeme začít sklízet,“
vysvětlil Oldřich Palička.
Letošní rok zhodnotil ja-

ko průměrný až nadprů-
měrný. A to i přesto, že na
jaře hodně škody napáchaly
květnové mrazy. Na vinici
bylo i minus šest stupňů
Celsia. Hrozny proto nevy-
lamoval, nechal je všechny.
A to i z toho důvodu, že
ještě v srpnu byly bouřky
a kroupy. „Chtěl jsem mít
jistotu alespoň nějaké
sklizně. Každý vinař se
s přírodními podmínkami
a následně s kvalitou hroz-
nů musí poprat sám, dle
svých vlastních zkušeností.
Já mám výhodu, že nenesu
zodpovědnost za cizí vinici
a nejsem na této vinici
ekonomicky závislý. Mohu
tedy experimentovat a ris-

kovat,“ pokračoval vinař
a doplnil, že výsledek ale
není špatný. „Vína bude víc,
ale zřejmě na úkor kvality
vína. Anebo taky ne, ne-
cháme se v květnu překva-
pit. Teprve tehdy ochutná-
me letošní víno,“ pokrčil
rameny muž.
I přesto, že většina sklizně

se na víno přemění až za
osm měsíců, rodina Palič-
kových si neodpustí ani
burčák. „Burčák může být
už třetí nebo čtvrtý den, ale
nedá se dodat na nějaký
přesný termín. Na takzvaný
vrchol burčáku se čeká ve
sklepě. Jeho barva by měla
být mléčná a víno by mělo
díky vysokému obsahu kys-
ličníku uhličitého doslova
vařit. To je chuťově dobrý
burčák,“ vysvětlil Oldřich
Palička. (paš)

OLDŘICHPALIČKA. Vinař
ze Senice naHanénaOlo-
moucku kontroluje svou letošní
úrodu. Foto: Deník/Petra Pášová

Farmářské trhy
byly ve znamení
domácích produktů
Přerov – Pletené košíky,
domácí bylinkové sirupy,
výrobky z medu a mnoho
dalšího nabízeli prodejci,
kteří ve čtvrtek dorazili na
Masarykovo náměstí v Pře-
rově, kde se uskutečnily le-
tošní šesté farmářské trhy.
Ty pořádá město ve spolu-
práci s agrární komorou.
Tentokrát dorazilo okolo

dvaceti stánkařů. Své pro-
dukty do Přerova pravidelně
jezdí nabízet také Lenka Ur-
banová z Palačova. „Prodá-
váme frgály a tady v Přerově
už máme svoji stálou klien-
telu. Největší zájem je o ty
hruškové, ty jsou vždy hned
pryč,“ řekla s úsměvem.
Šesté

pryč,“
Šesté

pryč,“
trhy provázelo teplé

a slunečné počasí, díky kte-
rému na náměstí proudilo
mnoho místních. (job)

Langrova 7, 787 01 Šumperk, www.ottlens.com, facebook

Oční vyšetření dospělých pacientů IHNED,
u dětských pacientů krátké čekací doby

a přístrojové vybavení k odhalení tupozrakosti.

Oční optika
Tel. 583 215 746

Centrum oční a estetické medicíny
Tel. 583 280 188
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