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ŠUMPERK Cestující směřující k vla-
kovému nádraží v Šumperku už ne-
budou muset mít obavy z přechá-
zení frekventované výpadovky na
Jeseník, přednádraží totiž čeká vel-
ká proměna. Desítky let neřešený
prostor nechá radnice kompletně
upravit, lidé se tak definitivně vy-
hnou autům, taxíkům nebo auto-
busům kroužícím před hlavním
vchodem nádraží.

„Prostor před nádražím dlouho-
době nevyhovuje jak z pohledu
bezpečnosti chodců, tak z pohle-
du ostatních účastníků silničního
provozu. Dalším důvodem pro pře-
stavbu je také nutnost zvýšit počet
parkovacích míst a vylepšit vzhled

prostoru patřícího k nejfrekvento-
vanějším místům ve městě,“ sdělil
místostarosta Šumperka Petr Su-
chomel.

Zásadní změnou bude podle něj
jednoznačná přednost chodců.
„Přímo od schodů vedoucích z ná-
dražní budovy povede až k přecho-
du se semafory přes silnici na Jese-
ník vyvýšený pás, po kterém bu-
dou chodci procházet. Auta ani au-
tobusy jim už cestu nebudou zne-
příjemňovat,“ podotkl šumperský
místostarosta.

Šumperané chystané změny ví-
tají. „Někdy je to opravdu nebez-
pečné, nedávno mě málem srazil
taxík. Určitě bude dobré oddělit

chodce od ostatní dopravy,“ myslí
si například Marie Horká ze Šum-
perka, která jezdí vlakem několi-

krát týdně. Vozidla taxislužby pak
budou na parkoviště vjíždět i vyjíž-
dět na Jesenickou ulici pouze z jed-
noho směru a nebudou už křižo-
vat celý přednádražní prostor. Na-
jíždět na stanoviště tak, aby neo-
hrožovaly chodce, případně nedo-
šlo ke střetu s parkujícími automo-
bily a taxíky, budou také autobusy
městské hromadné dopravy.

Změny se výrazně dotknou rov-
něž přestupních terminálů a zastá-
vek veřejné autobusové dopravy
a změní se i systém parkování. Mís-
to podélných stání budou po re-
konstrukci parkovací místa kolmo
k vozovce.

Suchomel upozornil, že rekon-
strukce se netýká jen prostoru bez-
prostředně sousedícího s nádra-
žím, zahrnuje také část ulice 17. lis-
topadu v úseku mezi ulicemi Jese-
nickou a Jeremenkovou. „Dojde
tam k výměně inženýrských sítí, re-
konstrukci veřejného osvětlení, vý-

stavbě kolmých parkovacích stání
a položení nové dlažby,“ vypočítá-
vá místostarosta. Celkem podle
něj vznikne v celé lokalitě včetně
prostoru před nádražím třiapade-
sát parkovacích míst.

V prostoru před nádražím, kde
není v současnosti žádná zeleň,
přibudou keře a mobilní zeleň.
Cestující se budou moci posadit
na lavičky, po ruce budou mít i od-
padkové koše a stojany na kola.
Práce začnou letos v červnu a skon-
čí v říjnu příštího roku.

Radnice na přestavbu prostoru
získala teprve nyní jedenáctimilio-
novou dotaci z Regionálního ope-
račního programu Střední Mora-
va, která pokryje až osmdesát pro-
cent nákladů. Konečná cena ještě
není známá, v nejbližších dnech se
totiž koná veřejná soutěž na doda-
vatele. Celkové náklady určí až ví-
tězná nabídka.

Rostislav Hányš

FAKTA

Velká proměna
Práce na úpravách prostoru před
vlakovým nádražím v Šumperku
začnou letos v červnu a skončí
v říjnu příštího roku. Zásadní
změny se dočkají chodci, pro ty
přibude před nádražím vyvýšený
pás, který povede od nádražní
budovy až k přechodu se semafory
přes silnici na Jeseník. Cestu tak
lidem nebudou křížit auta, taxíky
ani autobusy. Změny se dotknou
také přestupních terminálů
a zastávek veřejné autobusové
dopravy a změní se i systém
parkování. Přibude také zeleň
a keře, lavičky či stojany na kola.

Krátce
ŠUMPERK

Farmářské trhy obsadí
Hlavní třídu podruhé
Potraviny přímo od farmářů a pěs-
titelů si obyvatelé ze Šumperka
a okolí mohou opět koupit zítra
v době od 10 do 18 hodin na Hlav-
ní třídě. Farmářské trhy pořádá
vždy jednou měsíčně Okresní ag-
rární komora Šumperk ve spolu-
práci se šumperskou radnicí. (rš)

LOUČNÁ NAD DESNOU

Místním vypnou
na dva dny elektřinu
S výpadkem elektřiny musí počítat
lidé v Loučné nad Desnou na Šum-
persku. Proud nepůjde kvůli opra-
vám sítě osmnáctého a pětadvacá-
tého května vždy v době od osmi
do sedmnácti hodin. Bez elektřiny
budou v těchto dnech také osady
spadající pod Loučnou, jako jsou
Přemyslov, Kouty nad Desnou,
Anín, Rejhotice, Kociánov nebo Fi-
lipová. (rš)

JESENÍK Test záchranářských do-
vedností čeká na posádky záchran-
ných služeb z celé republiky i ze za-
hraničí. Ve dnech pětadvacátého
až devětadvacátého května se v Je-
seníkách uskuteční už patnáctý
ročník mezinárodně uznávané sou-
těže záchranářů Rallye Rejvíz. Zá-
jem o účast roste jak v Česku, tak
ve světě.

„Letos máme ze zahraničí při-
hlášených sedmatřicet posádek.
Abychom jich řadu nemuseli odmí-
tat, vůbec poprvé v historii Rallye
Rejvíz jsme mezinárodní soutěž
rozdělili na dvě – posádky s léka-
řem a posádky bez lékaře. Stejný
model je dlouhodobě u národní
soutěže,“ řekl ředitel rallye Jiří
Staňa. Soutěžící při akci čekají tři
denní a dvě noční etapy, ve kte-
rých budou plnit náročné úkoly
z urgentní medicíny. Jednotlivá té-
mata však organizátoři dosud tají.
„Mohu říct jen to, že úkoly vychá-
zejí z případů, které se skutečně
odehrály,“ podotkl Staňa.

V plánu jsou také úkoly vycháze-
jící z tragédie, ke které došlo ná-
sledkem tsunami v Japonsku včet-
ně radioaktivního zamoření. Ty
ale přijdou na řadu až příští rok.
„Je to pořád velmi čerstvé a nemá-
me dostatek informací, abychom
mohli úkol na toto téma připravit.
Pokud takový úkol bude, tak nej-
dřív v roce 2012,“ prozradil ředitel.

Právě kvůli japonské tragédii ne-
přijedou poprvé po řadě let japon-
ské posádky, které patří k tradič-
ním účastníkům. Zúčastní se pou-
ze jeden záchranář, který soutěžící
seznámí s prací záchranářů v posti-
žené oblasti. Organizátoři myslí
také na děti – už třináct let pořáda-
jí Helpíkův pohár. Před pěti lety
přidali soutěž Zlaté sluchátko, kde

si testují své schopnosti a znalosti
operátoři záchranných služeb.

Letos přibude první ročník zá-
chranářské soutěže lékařských fa-
kult. Přihlásilo se šestnáct týmů
z celé republiky a Slovenska. „Loni
se konal zkušebně nultý ročník,
který byl velmi úspěšný. A letos byl
zájem ještě mnohem vyšší,“ řekl
mluvčí soutěže Jiří Pavlík.

Ze zahraničí přijedou záchraná-
ři z osmnácti zemí, včetně Ameri-
čanů, kteří vždy patří k favoritům
a mezinárodní soutěž už několi-
krát vyhráli. Nováčky jsou naopak
záchranáři z Velké Británie a také
z africké Keni.

Podle Pavlíka bude kvůli rozšíře-
ní soutěže enormní tlak na organi-
zátory. „Už v minulých letech to
byla velmi náročná práce. Teď jsme
si jí ještě přidali,“ přiznal mluvčí.

Rostislav Hányš

JESENÍK (rš) Ještě včera nad ránem
vyjížděli silničáři do Jeseníků, aby
odstranili zbytky rozbředlého
a místy namrzajícího sněhu, který
napadl v úterý. Sníh však na začát-
ku týdne překvapivě padal i v niž-
ších polohách Jesenicka a Šumper-
ska.

Například v Šumperku bylo sně-
žení nejsilnější v úterý kolem po-
ledne, kdy padaly velké mokré vloč-
ky. V některých místech na severu
kraje přestalo sněžit až v úterý ve-
čer kolem 20.00. Silničáři museli
vytáhnout i techniku, kterou už za-
konzervovali. „Silnice druhých
a třetích tříd jsme posypali štěr-
kem, jedničky solí. Někde se sice
ještě ve středu ráno držely zbytky

sněhové kaše nebo ujetá vrstva
sněhu, ale všechny silnice byly
sjízdné,“ sdělil dispečer šumper-
ských silničářů.

Podle náčelníka Horské služby
Jeseníky Michala Klimeše v úterý
napadlo v Jeseníkách od pěti do de-
seti centimetrů sněhu. „Počasí na
horách je teď nevyzpytatelné. Tu-
risté by měli pozorně sledovat
předpověď a brát si teplé zimní ob-
lečení a kvalitní obuv, i když je po-
časí relativně příznivé. Během krát-
ké chvíle se může změnit,“ upozor-
nil. Meteorologové na Šeráku na-
měřili v noci na středu osm stupňů
pod nulou a teploty byly minusové
po celý den. V nejvyšších polo-
hách se tak sníh udržel.

Mnohem bezpečněji bude brzy pro cestující před
vlakovým nádržím v Šumperku, radnice se totiž pustí
do přestavby celého prostoru. Práce nejen na
vyvýšeném koridoru pro chodce začnou v červnu.

Sněží a sněží V Bernarticích-Bukové vytvořil sníh začátkem týdne
souvislou pokrývku. Těžká bílá masa lámala i větve stromů.

Č
eská Republika je ve svě-
tě známá především
díky národní kuchyni,
a to především díky

pivu, tvarůžkům a jiným pochuti-
nám. Češi se ale překvapivě také
prosadili v oblasti sportu, a to hlav-
ně v hokeji.

Myslím si, že z těchto důvodů je
tento „obrázek“ správný, neboť si
ho Češi tak vytvořili sami, ať se jim
to líbí, nebo ne. Vždyť průměrná tý-
denní konzumace piva na osobu je
u nás okolo devíti litrů. Tato hod-
nota jasně ukazuje, jak na tom
s konzumací tohoto moku jsme.
Obrátím-li se k otázce hokeje
v Česku, zjišťuji, že jsme, či chce-
te-li, bývali jsme v ledním hokeji
opravdu úspěšní. Vrchol naší re-

prezentace jsme mohli všichni
živě sledovat na MS 2010 při poráž-
ce Ruska. Jinou otázkou ale je,
zda-li máme být na tento „obrá-
zek“ hrdí. Já osobně na statistiky

v popíjení piva hrdý opravdu ne-
jsem. Je pochopitelné, že člověk
by si přál, aby se země, v níž žije,
ve světě proslavila vědeckými vý-
zkumy, technologiemi, snahou
o záchranu naší planety a jinými

duchaplnými věcmi, a ne „pivními
pupky“. Na druhou stranu jsem
byl opravdu pyšný na vítězství čes-
kého hokejový týmu na již zmíně-
ném mistrovství světa. Dle mého
názoru by Češi měli pokračovat
v úspěších ve sportu a nadále rozví-
jet sportovního ducha naší země.

Z těchto důvodů snad každý po-
chopí, že o křivdě určitě mluvit ne-
můžeme, neboť obrázek, který
jsme si namalovali, je založený na
skutečnosti a faktech. Ani „výlet kr-
tečka do vesmíru“ nepomůže naší
zemi k prestiži, a naopak to ukazu-
je, jak nesmysluplné projekty jsou
na nejvyšších postech řešeny. Jak
se říká: Na každém šprochu prav-
dy trochu. Patrik Dostál

Gymnázium Hejčín, Olomouc

V každém z nás je kus vlastence, kte-
rý si přeje, aby byl jeho národ ně-
čím slavný nebo výjimečný, ať už pi-
tím piva nebo sportovními výkony.
Proč bychom třeba jinak fandili na-
šim sportovcům v různých soutě-
žích? Každý si přece přejeme, aby
vyhrál někdo „od nás“, aby si pak
ostatní řekli, že je opravdu dobrý
a možná by si všimli, odkud že to
vlastně je.

Čím jsme tedy slavní? Ano,
máme pár dost slavných sportovců,
ale kdo ne? Naše vláda nás svým jed-
náním a výroky také dokáže ne-
chvalně proslavit, ale pořád není
nejhorší ze všech. Pivo taky pijeme
dost, ale Německo svoji lásku
k pivu dokáže prodat víc. Houbaři

jsme prý také nejnadšenější, ale sbí-
rá kromě nás ještě někdo houby?
Řekla bych, že sami asi nedokáže-
me odhadnout, jestli o nás okolní
svět kromě Evropy ví a díky čemu.
A rozeznávají vůbec lidé z ostatních
kontinentů jednotlivé státy Evropy?

Pokud někdo neví o České repub-
lice, určitě ví o Praze. Praha je tím
nejslavnější a nejhezčím skvostem,
co máme. Ročně přijíždí spousta tu-
ristů, aby zhlédli orloj, hrad, most
a většina z nich odjíždí nadšena. Sa-
mozřejmě asi rádi ochutnají české
pivo a podívají se na hezké české
dívky, ale jenom kvůli nim by asi ni-
kdo nepřijel.

Já osobně jsem pyšná na absol-
venta naší školy – Ottu Wichterle-

ho. Jeho vynález, asi jako další mili-
ony lidí, používám denně a nevím,
co bych bez něj dělala. Vynález kon-
taktních čoček mi přijde opravdu
dost světový. Nevím, jestli někdo
z ostatních uživatelů čoček tuší,
kdo je vymyslel, ale já to vím a jsem
hrdá na to, že to byl Čech z našeho
města.

Na závěr bych asi našemu náro-
du přála, aby se něčím pozitivním
opravdu proslavil a aby to nebylo
korupcí politiků ani žádnou jinou
katastrofou, ale třeba krtkem ve ves-
míru. Aby si lidé pamatovali, že Čes-
ká republika je stát uprostřed Evro-
py, který má být na co hrdý.

Barbora Havlová
Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov

Jaro? „Tolik sněhu
v květnu již dlouho nebylo.
Ráno začalo pršet, velmi se
ochladilo a postupně
přecházel déšť ve sněžení,“
píše ke svým úterním
fotografiím z Javornicka
Pavel Valchář.
4x foto: ok2dx.rajce.idnes.cz

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
OlomoucZprávy z měst

Simulovaný zásah Záchranáři
při Rallye Rejvíz. Foto: MF DNES

Vynález kontaktních čoček je světový,
díky rodákovi Wichterlemu za něj

Šumperk vylepší přednádraží

Záchranářská Rallye Rejvíz
letos láme účastnické rekordy
Na mezinárodně uznávanou soutěž míří záchranáři až z Keni

Byl třetí květnový den
a na Jesenicko se vrátila zima

Na „pivní pupky“ hrdý nejsem
» Studenti píší noviny V projektu MF DNES se vyjadřují na aktuální téma Češi ve světě

Vaším objektivem Aktuální dění v Olomouckém kraji na vašich snímcích. Fotografie ze zasněžených Bernartic od Pavla Valcháře


