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Nejhorší křižovatku na Jesenicku přestaví
Lipová-lázně – Komu tumám
vlastně dát přednost? Otázka,
kterou řeší řada řidičů na kři-
žovatce u pošty v Lipové-
lázních. Asi nejproblematič-
tější křižovatka v okrese Jese-
ník se letos dočká kompletní
přestavby. Rekonstrukce při-
nese větší bezpečí řidičům
i chodcům.
U pošty v Dolní Lipové se

stýká silnice první třídy z Ja-
vorníku do Jeseníku s „dvoj-
kou“ od Hanušovic. Velká část
řidičů, kteří někam na Jese-
nickumíří, projíždí právě přes
totomísto.
Na poštu v Dolní Lipové se

s dítětem vydala Petra Šant-
růčková. „Je tu velký provoz,
špatně se tu přechází. Hlavně
okolo třetí čtvrté hodiny od-
poledne je to opravdu pro-
blém,“ potvrdila.
Zmínila i další rizika kom-

plikovanéhomísta, které
vlastně tvoří tři křižovatky
v jedné. „Pokud někdo jede na
odbočku, neví, kudy na ni má
najet. Lidé, kteří nejsoumíst-
ní, mají problém se v doprav-
ní situaci na křižovatce vy-
znat. V prostoru zastávky také

bývá večer úplná tma. Chybí
tu lampa,“ popsalamístní
obyvatelka.
Problémůmby ještě letos

mohl být konec. „Nyní probí-
há veřejná soutěž na rekon-
strukci křižovatky. Od ní se
bude odvíjet začátek stavby.
O uvedení do provozu uvažu-
jeme do osmiměsíců od za-
hájení. Pokud bychom začali
v březnu, do konce listopadu
by seměla rekonstrukce pro-
vádět,“ řekl ředitel olomoucké
správy Ředitelství silnic a dál-
nic Martin Smolka s tím, že
hlavním důvodem úprav je
větší bezpečnost křižovatky.
Po rekonstrukci bude kři-

žovatkamnohem přehled-

nější. Stane se z ní klasické
„téčko“. Od pomníku směrem
k poště přibude přechod,
u restaurace U Rychty pak
místo pro přecházení. Stan-
dardní podobu dostanou i au-
tobusové zastávky.
Práce se však neobejdou bez

omezení provozu. Místo je
přitom pro dopravu na celém
Jesenicku klíčové a jen stěží jej
lze objet jinudy. „Práce se bu-
dou provádět postupně. Kři-
žovatka nebude celou dobu
mimo provoz. Budememít
snahu uzavírku co nejvíce
zkrátit a zorganizovat vše tak,
aby práce v tommístě co
nejméně omezily dopravu,“
dodal Smolka. (pek)
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Dárce plazmy lákají dvě centra
Vedle zavedeného
odběrového centra vzniklo
v Šumperku nové. Zřídila
ho místní nemocnice

PETR KRŇÁVEK

Šumperk – Dárci krevní plaz-
my v Šumperku
Šumperk

Šumperku
Šumperk

si nyní musí
vybrat, do kterého odběrové-
ho centra zamíří. Veměstě se
totiž nově nachází hned dvě.
Vedle zařízení společnosti
Agel otevřela vlastní odběrové
centrum také Šumperská ne-
mocnice. Podobná situace br-
zy nastane u transfuzí krve.
Krevní plazmu v Šumperku

až do konce ledna odebírala
Transfuzní služba společnosti
Agel. Nyní v prostorách pavi-
lonu K vybudovala Šumperská

nemocnice vlastní
plazmaferetické
centrum. Podle
mluvčí nemoc-
nice k tomu
vedla dlouho-
dobá snaha
zdravotnického
zařízení o
soběstačnost, aby
bylo
v rámci své hlavní čin-
nosti co nejméně závislé na
externích dodavatelích. Již
dříve tak vybudovala vlastní
mikrobiologickou laboratoř.
„Správnost této strategie se

potvrdila ve chvíli, kdy Ne-
mocnici Šumperk společnost
Agel, respektive Transfuzní
služba, a. s., vypověděla zá-
sadní smlouvy na dodávku

transfuzních pří-
pravků a smlouvu
o spolupráci při
provádění auto-
transfuzí. Ne-
zbývá nám nic
jiného, než
tento jejich krok
respektovat.
I v důsledku to-
hoto kroku plánu-

jeme v nemocnici vy-
budovat také vlastní centrum
pro odběr krve,“ sdělila mluvčí
nemocnice Hana Hanke.
Společnost Agel přesunula

své plazmaferetické centrum
do hlavní budovy Transfuzní
služby v ulici Boženy Němco-
vé. Své zařízení Agel uzavírat
nehodlá. „Transfuzní služba
Agel v Šumperku rozhodně

funguje i nadále. Dárce plaz-
my a krve srdečně zveme pod
jednu střechu na adresu Bo-
ženy Němcové 22 . Připravu-
jeme pro ně další motivační
akce,“ uvedlamluvčí společ-
nosti Agel Lucie Drahošová..
Starosta Šumperku Tomáš

Spurný nepovažuje vzniklou
situaci za dobrou. „Ze strany
města byměla být v těchto
sporech, které nastaly, zacho-
vána absolutní neutralita.
Město Šumperk s Nemocnicí
Šumperk i společnosti Agel
mělo vždy dobré vztahy. Na
prvnímmístě chovám abso-
lutní úctu k dárcům. V žád-
ném případě by ze strany
města neměli pocítit cokoli
negativního,“ konstatoval
Tomáš Spurný.

„Ze stranyměsta
Šumperku byměla
být v těchto sporech,

které nastaly,
zachována absolutní

neutralita.“
Tomáš Spurný, starosta

Šumperku

Hasiči obnoví
techniku
Postřelmov – Zánovní hasič-
skou cisternu chce koupit Po-
střelmov. Stroj místního sboru
dobrovolných hasičů je nepo-
jízdný, jednotka tak nemůže
vyjíždět k požárům a dalším
zásahům. Stroj koupí obec, na
tento účel žádá i dotace. Ne-
využívanou cisternu a pře-
pravní automobil hasičů nyní
Postřelmovští nabízejí k pro-
deji. (lid)
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