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Nádraží získá ztracenou podobu

Kam zajít na ples

Veřejné bruslení
UMĚLÉ KLUZIŠTĚ V JESENICKÝCH LÁZNÍCH
pá 23. 2. a so 24. 2. 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30,
20.00–21.30, ne 25. 2. 14.00–15.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30,
po 26. 2. Maškarní karneval, út 27. 2. 14.00–15.30, 16.00–17.30,
st 28. 2. 16.00–17.30
ZIMNÍ STADION ŠUMPERK
ne 25. 2. 9.30–10.45
út 27. 2. 17.00–18.00
Cena 40 Kč

Lékařská pohotovost
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V AREÁLU NEMOCNICE
ŠUMPERK, Nerudova 41, tel.: 583 311 111
Pohotovost pro dospělé: všední dny 17–22 hodin
JESENICKÁ NEMOCNICE, Lipovská 103, tel.: 584 458 411
Pohotovost pro dospělé i pro děti: všední dny 15–7 hodin

Kryté bazény
MAJÁK CENTRUM, Husitská ulice, Šumperk: denně 9.00–21.00
PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘEH: út a čt 6.00–8.00 kondiční plavání,
14.00–21.00, st 14.00–21.00, pá 14.00–21.00, so a ne 10.00–21.00
BAZÉN MOHELNICE: pá 13.00–21.00, so 9.00–20.00, ne 9.00–18.00
THERME PARK VELKÉ LOSINY: út–ne 10.00–21.00
KRYTÝ BAZÉN ČESKÁ VES: pá 23. 2. 12.30–20.30, so 24. 2.
12.00–13.00, 14.00–17.30, ne 25. 2. 8.30–13.00, 14.00–17.30, út 27. 2.
7.00–8.00, 13.30–16.30, 18.30–20.30, st 28. 2. 7.00–8.00, 13.00–16.00,
17.00–20.30
HOTEL ELIŠKA – termální bazén, Velké Losiny: denně
13.30–20.30
BAZÉN V LÁZNÍCH JESENÍK: po, st a pá 17.00–20.00
RELAX CENTRUM KOLŠTEJN: po–ne 8.00–19.00

Poslední rozloučení
PÁTEK 23. ÚNORA
Obřadní síň krematoria v Šumperku
14.00 Zdeněk Vítek (78) – Šumperk
15.00 Ladislav Procházka (68) – Hrabišín
16.00 Miroslav Kašpar (75) – Bludov
Kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku
12.00 Jan Horníček (88) – Dolní Studénky
Obřadní síň starokatolického kostela v Šumperku
10.00 Vlasta Kašparová (71) – Šumperk
11.00 Josef Zetocha (80) – Šumperk
Smuteční obřadní síň v Jeseníku-Bukovicích
13.00 Danuše Miťková (60) – Mikulovice
14.00 Drahomíra Stojanová (88) – Mikulovice
SOBOTA 24. ÚNORA
Kostel sv. Anny ve Starém Městě
12.00 Marie Jackuláková (83) – Nový Malín
Kostel sv. Mikuláše v Hanušovicích
13.00 Růžena Halfarová (86) – Hynčice nad Moravou

PETR KRŇÁVEK

Hanušovice – Nejzanedbanější část Hanušovic změní
do dvou let svou podobu k
lepšímu. Správa železniční
dopravní cesty opraví budovu zdejšího nádraží. Vrátí
mu podobu, kterou mělo v
době svého vzniku před sto
padesáti lety. V objektu by
mohlo vzniknout i železniční muzeum.
Nádraží v Hanušovicích
nemůže minout nikdo, kdo
cestuje vlakem mezi Šumperskem a Jesenickem. Zatímco kolejiště a nástupiště
už odpovídají úrovni
21. století, samotná výpravní
budova ani její okolí nepatří
mezi místa, kam by člověk
dobrovolně vyrazil na procházku.

EXKLUZIVNĚ

Servis ze Šumperska a Jesenicka

ŠUMPERSKO
ŠUMPERK
Květinový ples – Dům kultury, sobota 24. února od 19.30
ZÁBŘEH
Ples Gymnázia Zábřeh – Katolický dům, sobota 24. února od 20.00
RAPOTÍN
Myslivecký ples – KKC Rapotín, pátek 23. nora od 20.00
VELKÉ LOSINY
Sokolské šibřinky – Areál zdraví, pátek 23. února od 20.00
BLUDOV
Ples otevřených srdcí – Kulturní dům Bludov, pátek 23. února od
14.00
LOUČNÁ NAD DESNOU
Maškarní ples – Kulturní dům Loučná nad Desnou, sobota
24. února od 20.00
MOHELNICE
Maturitní ples OA Mohelnice – ples třídy 4. A, velký sál Domu kultury, pátek 23. února od 19.00
HRABIŠÍN
Ples SRPŠ – kulturní dům, pátek 23. února od 20.00
NOVÝ MALÍN
Hasičský ples – sokolovna, pátek 23. února od 20.00
Úžasný bál – sál Provozní Nový Malín, sobota 24. února od 19.00
JESENICKO
JESENÍK
24. reprezentační ples města Jeseník a PLL – kongresový sál PLL,
sobota 24. února od 19.30
ČERNÁ VODA
Maškarní ples pro dospělé – KD, sobota 24. února od 20.00
ŽULOVÁ
Městský ples – kulturní dům, sobota 24. února od 20.00
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„Domy v okolí jsou
zchátralé. Je tu herna, kde se
scházejí podivné existence.
Od doby, co prostor u ní
sleduje kamera, se cítím
bezpečněji. Největším problémem je ale asi stav samotné nádražní budovy,“
míní cestující Tereza Bílá.
Objekt nedávno získala
do majetku správa železnic
a hodlá jej rekonstruovat.
Počítá se zbouráním okrajových křídel. Zmizí tak například někdejší hostinec U
Revizora, který je již roky
zavřený.
Budova získá původní architektonický ráz. „Zpracovatel projektu vycházel z
historických nákresů i dobových fotografií. Vnější
vzhled tak opět doplní balustrádní prvky zábradlí. Při
zateplení fasády budou obnoveny profilované prvky
bosáží, šambrán, říms a podobně. Současně se vrátí i
původní barevné řešení,“
popsala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.
Pokud se podaří bez problémů najít zhotovitele,
stavbaři se do práce pustí
ještě letos. Investici v hod-

DŮLEŽITÉ, ALE NEHEZKÉ. Hanušovické nádraží je nejdůležitější železniční křižovatkou v Jeseníkách.
Do oprav výpravní budovy se zde však investovalo málo. Foto: Deník/Petr Krňávek

notě 26,5 milionu korun
mají zvládnout za osmnáct
měsíců, tedy do konce roku
2019.
V současnosti je většina
prostor v budově prázdných.
I po jejím zmenšení zde
zbude dost místa. Klub Moravská pohraniční, který
sdružuje pracovníky dráhy a
železniční nadšence, v ní
hodlá vybudovat železniční
muzeum zaměřené zejména
na tratě v okolí Hanušovic.
„Vedle virtuálního archivu

Asfalt ve Švédské ulici
v Olomouci nahradí žula
Olomouc – Švédskou ulicí v
Olomouci denně projdou
stovky lidí, je to jedna z
nejkratších tras mezi Horním náměstím a třídou
Svobody.
Z městské kasy půjde
8 milionů, za které se kromě kanalizace a vodovodu
spraví i povrch cesty. Barevnou skládačku několika
druhů asfaltu nahradí v asi
130 metrů dlouhé uličce
žulová dlažba. „Lokalita poblíž historického centra si
takové řešení zaslouží,“ míní
náměstek primátora Filip

Žáček. Stavební práce začnou už v březnu, po žulových kostkách se lidé projdou v létě.
Opravou projde ve Švédské ulici i kanalizace a vodovod. „Součástí stavby jsou
čtyři nové kanalizační
šachty, 18 rekonstruovaných
kanalizačních přípojek
a šest vodovodních přípojek,“ uvedl Filip Žáček. „Rekonstruovat se bude více
než 130 metrů kanalizace a
vodovod o délce zhruba
100 metrů,“ upřesnil radní
Žáček. (em)

na našem webu vlastníme
také mnoho exponátů a písemností, s nimiž bychom
se rádi pochlubili. Expozice
nám pomůže upozornit na
důležitost existence zdejších
tratí a zachování provozu na
nich,“ sdělil jeden ze zakladatelů klubu Arnošt Juránek.
Muzeum by měly tvořit
historické fotografie, mapy,
plánky i modely zaniklých
drážních budov. Návštěvník
přitom bude mít k dispozici

výhled na kolejiště a také
provoz na hanušovickém
nádraží.
„Důraz chceme dát na lidi,
kteří naše tratě budovali, ale
i na tu spoustu generací železničářů, kteří tu našli
krásnou práci,“ zmínil Arnošt Juránek, v čem by mělo
být muzeum výjimečné.
Konkrétní podobu expozice klub plánuje. Hledá
rovněž partnera, se kterým
by na provozu muzea spolupracoval.

Jeseník nezvolil starostu
Dokončení ze strany 1
„Přiznám se, že mě to
překvapilo. Nectění koaliční
dohody mi přijde jako hodně podpásová záležitost,“
řekla krátce po volbě Jana
Konvičková.
Narážela tím na skutečnost, že někteří členové
koalice hlasovali proti jejímu zvolení. „Dva koaliční
zastupitelé chyběli. U nich
stoprocentně vím, že bych
získala podporu. Všichni se
tvářili, že ctí koaliční dohodu, ale dopadlo to tak, jak to
dopadlo. Tři hlasy z koalice
byly proti,“ dodala.
Průběh volby zaskočil i
jejího stranického kolegu

Jiřího Juráše. „Zítra přinesu
na radnici svou rezignaci na
funkci radního, protože to
považuji za naprostý kolaps
naší koalice, která v tuto
chvíli už neplatí,“ řekl.
K volbě Zdeňky Blišťanové však nedošlo. „Je to pro
mě těžké rozhodnutí, ale v
současnosti jsem o funkci
starostky neuvažovala, takže
kandidaturu nepřijímám,“
řekla.
Fakticky však samosprávu
řídí. „Město v tuto chvíli
nemá starostu a podle zákona o obcích ho zastupuje
první místostarosta,“ konstatoval tajemník městského úřadu Libor Látal.
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