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Jiří Růžička

Koncepce rozvoje čtyř kraj-
ských nemocnic, která má při-
nést zásadní změny v  jejich 
provozu a řízení, jitří v regio-
nu velké emoce. Přestože de-
taily ještě ofi ciálně nezazněly, 
ke vzrušeným debatám vedou 
náznaky o  chystaném rušení 
některých oddělení. 

Kvůli připravovaným změ-
nám vznikla další petice, nazva-
ná Boj za nemocnice. Informo-
val o  tom včera člen petičního 
výboru Michal Dvouletý, který 
je také krajským zastupitelem 
za Svobodné a  Soukromníky. 
Iniciátoři petice chtějí zabránit 

snížení kvality a  dostupnosti 
zdravotní péče v kraji.

Obavy o kvalitu
a dostupnost péče

Jak Právo informovalo, ote-
vřeným dopisem se s naléhavou 
výzvou na krajské zastupitelstvo 
obrátili již v  minulých týdnech 
starostové Kroměřížska, kteří 
žádají zachování lékařské péče 
v Kroměřížské nemocnici v ny-
nějším rozsahu. V březnu sepsa-
li petici i  zdravotníci v  kraji, 
podle nichž by se veškeré kon-
cepční změny ve zdravotnictví 
měly projednat s  odbornou ve-
řejností v  regionu. Petici pode-

psali předsedové všech čtyř 
okresních sdružení České lékař-
ské komory.

O změnách se už několik mě-
síců debatuje mezi laickou i od-
bornou veřejností, některé kro-
ky část politiků i  odborníků 
kritizuje. Petice Boj za nemoc-
nice chce zabránit uzavírání 
a  slučování důležitých oddělení 

v  nemocnicích v  Kroměříži, 
Uherském Hradišti a  Vsetíně, 
také případnému stěhování zlín-
ské nemocnice.

„Nemůžeme mlčky přihlížet 
tomu, co se aktuálně odehrává 
v rámci krajského zdravotnictví. 
Překotné změny a nepromyšlené 
experimenty, které jsou realizo-
vány či připravovány vedením 
Zlínského kraje v  jím ovláda-
ných nemocnicích, mohou reál-
ně ohrozit kvalitu a  dostupnost 
zdravotní péče v  našem kraji. 
Množství těchto zásadních 
změn se odehrává autoritativně, 
nepromyšleně, bez zjevné pod-
pory krajského zastupitelstva, 
bez podpory odborných lékař-

ských autorit, lékařských spo-
lečností a také bez transparentní 
analýzy,“ uvedl předseda petič-
ního výboru Zdeněk Mikel. 

Čunek: Žádné
rušení nemocnic

„Koncepce zdravotnictví bu-
de představena na semináři 
16. dubna. Do té doby se není 
k čemu vyjadřovat. Jisté je, že se 
neplánuje žádné rušení nemoc-
nic – naopak chceme rozšířit pé-
či na specializovaných pracoviš-
tích,“ sdělil v březnu na poradě 
starostů obcí a měst celého Zlín-
ského kraje hejtman Jiří Čunek 
(KDU-ČSL).

Krajské zastupitelstvo by se 
koncepcí mělo zabývat 23. dub-
na. O týden dřív, 16. dubna, bu-
de konference, na níž má být 
koncepce představena zastupite-
lům i  veřejnosti. Hejtman Jiří 
Čunek již také podle ČTK uve-
dl, že výzvy a petice svá tvrzení 
opírají o návrh koncepce, který 
je nehotový. „Vše, co se v  růz-
ných peticích píše, je tím pádem 
nepřesné a  hlavně zbytečné, 
protože závěry lze dělat až na 
základě materiálů, které jsou 
hotové,“ uvedl hejtman. Důvo-
dem k  novému systému řízení 
nemocnic je zejména velká za-
dluženost nemocnic z minulosti, 
dodal.

Další petice proti koncepci nemocnic 

Miloslav Hradil

Nová tramvajová linka s ozna-
čením „U“ začne jezdit v  Olo-
mouci na trase Neředín – Nová 
Ulice. Na základě rozhodnutí 
městských radních pošle doprav-
ní podnik tramvaje na tuto trasu 
ve zkušebním provozu od 1. květ-
na. Pokud se nová linka osvědčí, 
bude od prosince začleněna do 
běžných jízdních řádů městské 
hromadné dopravy.

„O  zavedení linky na trase 
z  konečné zastávky v  Neředíně 
na konečnou zastávku Nová Uli-

ce, která pro cestující znamená 
komfort bez nutnosti přesedání, 
jsme rozhodli na základě podně-
tů cestujících,“ uvedl olomoucký 
primátor Antonín Staněk (ČSSD).

Označení nové linky bylo po-
dle něj zvoleno podle toho, že tra-
sa v mapě městské hromadné do-
pravy písmeno U skutečně kopí-
ruje.

Linka, která trasu projede za 
19 minut, bude jezdit v pracovní 
dny v  intervalu jedenkrát za ho-
dinu od 7.00 do 17.30 hodin. 
„Zkušební provoz nové linky bu-
de vyhodnocen, a to v rámci kaž-

doročně zpracovávané Aktuali-
zace dopravního modelu, kterou 
zajišťujeme prostřednictvím od-
boru koncepce a rozvoje magist-
rátu,“ vysvětlil primátor. 

„Pokud se linka osvědčí, bude 
do jízdních řádů zařazena k ce-
lostátnímu termínu změn jízd-
ních řádů, tedy od 9. prosince,“ 
dodal.

První vyhodnocení efektivnos-
ti provozu nové linky U proběhne 
už koncem května. Na trase se 
uskuteční nejen sčítání cestují-
cích ve voze, ale i směrový dotaz-
níkový průzkum ke zjištění obje-

mu přepravy mezi oběma měst-
skými částmi. Další důležitá data 
přinesou i profi lové průzkumy na 
tramvajových zastávkách Hlavní 
nádraží, U  Mořice, Palackého 
a Okresní soud. Na základě nich 
pak dojde k celkovému vyhodno-
cení efektivnosti v návaznosti na 
ostatní linky tramvajové dopravy 
ve městě.  

Dosud byly tramvaje na lince 
U  mezi konečnou zastávkou 
v Neředíně a konečnou zastávkou 
Nová Ulice nasazovány do pro-
vozu pouze v  případě nutných 
výluk v tramvajovém provozu. 

Olomouc bude mít novou linku tramvají
Třída 17. listopadu v Přerově se dočká rozšíření osvětlení.
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Petr Marek

Na nové koupelny, moderní 
nábytek nebo stropní ventilátory 
se mohou těšit pacienti chirur-
gického oddělení šumperské ne-
mocnice, která v  těchto dnech 
dokončila rekonstrukci chirur-
gického pracoviště. Trvala zhru-
ba tři měsíce a  vyžádala si in-
vestici 7,5 miliónu korun.

„Vzali jsme to doslova od 
podlah, které jsme, podobně ja-
ko rozvody, kompletně vyměni-
li. Položili jsme novou elektro-
instalaci a  kompletně zrekon-
struovali všechny koupelny 
a záchody. A to včetně centrální 
koupelny a toalety pro hůře po-
hyblivé pacienty. Během oprav 

jsme chirurgii vybavili i  novou 
vzduchotechnikou, takže ze 
všech koupelen a  WC je pravi-
delně vyměňován vzduch na zá-
kladě rozsvícení kterékoliv kou-
pelny na oddělení,“ uvedl Mar-
tin Pelnář, který má jako člen 
představenstva na starosti sprá-
vu nemocničního majetku. 

Vzhledem k tomu, že se chirur-
gie nachází v  budově, která je 
v  majetku města Šumperk, byla 
celá akce fi nancována z vybrané-
ho nájmu. Dalších 300 tisíc korun 
investovala do rekonstrukce sa-
ma nemocnice. Konkrétně do ná-
kupu nového moderního nábyt-
ku, kterým vybavila všechny po-
koje na oddělení.

„Myslím si ale, že ze všeho 

nejvíc nakonec s příchodem léta 
ocení pacienti naše nové stropní 
ventilátory,“ dodal Pelnář. Zre-
konstruovanou chirurgii najdou 
pacienti v  nově zatepleném pa-
vilónu B. 

Nemocnice Šumperk má no-
vého majitele od roku 2015. Lé-
kař Martin Polach již za tuto 
dobu investoval do jejího rozvo-
je víc než 200 miliónů korun. 
Nemocnice v  rámci své moder-
nizace spolupracuje rovněž 
s městem, kterému patří v jejím 
areálu většina hlavních budov. 
Za jejich pronájem ročně inka-
suje 13 miliónů korun. Většinu 
peněz pak investuje zpět do re-
konstrukce svých budov. To je 
i případ chirurgického oddělení. 

Nemocnice Šumperk dokončila
rekonstrukci chirurgie

Tříděný sběr a  svoz plastu 
a bioodpadu zahájilo od začátku 
dubna zkušebně město Valašské 
Meziříčí i  na městském hřbito-
vě. 

„Přibyly zde nové kontejnery 
žluté barvy pro uložení plastu 

a hnědé na bioodpad o velikosti 
240 litrů. Na celé ploše hřbitova 
je pro každý druh umístěno pět 
kusů odpadových nádob,“ infor-
movala Právo mluvčí valašsko-
meziříčské radnice Renata 
Votrubová. (jr)

Odpady třídí i na hřbitově

Čilý stavební ruch bude 
panovat v  noci ze soboty na 
neděli na okraji Přerova. 
Výrazně tu pokročí budování 
dvou na sebe navazujících Dlu-
honských mostů, které se kle-
nou nad železniční tratí a slouží 
jako silnice vedoucí do místní 
části Dluhonice.

„Menší z mostů nad kolejemi, 
který byl už v únoru odstraněn, 
nahradí nová nosná ocelová 
konstrukce,“ řekla Právu mluvčí 
přerovského magistrátu Lenka 
Chalupová.

„Stavba mostu nad tratí Pře-
rov – Česká Třebová bude zahá-
jena v  souladu s  plánem želez-
niční výluky v sobotu v 18 ho-
din a  bude probíhat do nedělní 
páté hodiny ranní. Montáž za-
čne položením dvou hlavních 

nosníků, které budou spojeny 
příčnými díly šroubováním,“ in-
formovala Ivana Pinkasová 
z přerovského magistrátu. 

Dluhonské mosty, které byly 
v havarijním stavu, převzala sta-
vební fi rma loni v  listopadu 
a zavázala se, že do roka tu po-
staví nové mostní konstrukce, 
které budou sloužit nejen autům, 
ale díky větší šířce i chodcům. 

„Očekáváme, že v  červenci 
bude ještě sejmut druhý most, 
který se klene nad železniční 
tratí Přerov–Bohumín. A  na 
podzim tu bude opět ukotvena 
nová konstrukce,“ doplnila Pin-
kasová. Celá akce přijde město 
Přerov na 90 miliónů korun, 
Státní fond dopravní infrastruk-
tury z  toho uhradí bezmála 
79 miliónů korun.  (mhr)

Za tmy vybudují nad tratí
v Přerově konstrukci pro most

Nové lampy osvětlí přerov-
skou třídu 17. listopadu. „Lidé si 
stěžovali, že je nedostatečně 
osvětlena, a městští úředníci jim 
dali za pravdu,“ informovala 
mluvčí přerovského magistrátu 
Lenka Chalupová.

Rozšíření nynějšího osvětlení 
již podle ní schválili městští 
radní. Město přijde na šest set 
tisíc korun.

„Rozšíříme veřejné osvětlení 
na třídě 17. listopadu, a to podél 
chodníku a  cyklostezky mezi 
bytovými domy číslo 10 a  38. 
Světla, lemující trasu v  délce 

celkem 360 metrů, nebudou 
v  chodníku, ale v  travnatých 
plochách,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Petr Měřín-
ský (ANO).

Celkem tu bude do léta insta-
lováno deset nových lamp. Na-
hrazena novými budou dvě stará 
svítidla. Město tak koupí celkem 
dvanáct nových stožárů se svíti-
dly. „Byli jsme si vědomi, že je 
tato část města špatně osvětlena. 
A  zaznamenali jsme i  podněty 
od lidí, kteří tam bydlí,“ konsta-
toval Miloslav Dohnal z přerov-
ského magistrátu.  (VH)

Přerov zlepší osvětlení ulice

Připravují se 
nepromyšlené 
experimenty

Zdeněk Mikel, předseda 
petičního výboru

Z nového prostředí se už radují první chirurgičtí pacienti.
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