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kraj moravskoslezský
Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pátek: Ostrava

Zprávy z měst
Krátce
VRBNO POD PRADĚDEM

Záchranáři se k lidem
dostanou dřív
Pacienti ve Vrbně pod Pradědem
už brzy získají jistotu, že se k nim
sanitka dostane výrazně dřív než
dosud. Ve městě totiž vznikne výjezdové středisko rychlé záchranné
služby. Souhlas k tomu dal kraj.
Středisko bude sídlit v prostorách
bývalých dílen AMK. Jeho zprovoznění ještě nějaký čas potrvá, od ledna 2011 ale bude fungovat ve městě v provizorním prostoru. (ama)
VÁCLAVOV

Z pastvin zmizela kráva,
někdo ji ukradl
Nezvyklou krádež řeší policisté ve
Václavově. Z pastvin tam v úterý
zloděj ukradl krávu. „Předběžná
škoda činí 5 500 korun,“ řekla policejní mluvčí Pavla Tušková. (ama)
KRNOV

Jak se promění park
u řeky? Rozhodnou i lidé
V jedinečný areál pro sport a odpočinek touží území u řeky Opavy
u kina Mír proměnit zástupci sdružení Flemmichova vila. Zvou ale
i veřejnost, aby s nimi přemýšlela
o budoucí podobě prostoru. Nejbližší akcí, kde se proměna zpustlého parku v unikátní prostor bude
probírat, je debata u kulatého stolu.
Uskuteční se 3. listopadu ve Středisku volného času Méďa.
(ama)
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Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Trať do Malé Morávky
má kouzlo. Zruší ji stát?
Železniční trať z Bruntálu do Malé Morávky nemá
u nás obdobu. Pravidelné linky už po ní sice nejezdí,
turisté jsou z ní ale nadšeni. Ministerstvo dopravy
chce trať kvůli prodělečnosti zrušit. Obce jsou proti.
MALÁ MORÁVKA Ta trať má své nezaměnitelné kouzlo. Projíždíte půvabnou přírodou, zažijete tu nejstrmější klesání v zemi, ale zavzpomínáte i na film Freonový duch, který
se před dvaceti lety natáčel ve zdejší konečné stanici.
Ministerstvo dopravy ale chce
trať z Bruntálu do Malé Morávky
zrušit. Důvod je nasnadě. Její provoz se jemu ani Správě železniční
dopravní cesty nevyplácí. Už nějakou dobu zde totiž nejezdí pravidelné vlakové linky.
Zástupci sdružení Kapličkový
vrch z Malé Morávky, obcí, ale třeba i společnosti Slezské zemské
dráhy, která na trať několikrát ročně vypravuje historický motoráček
přezdívaný Hurvínek, jsou ale proti zrušení trati. Upozorňují na její
přínos rozvoji turistického ruchu
v regionu. Mnozí z nich se proto
odvolají proti rozhodnutí ministerstva, které kromě trati z Bruntálu

do Malé Morávky chce zrušit i zatím šest dalších tratí v Česku.
„Samozřejmě chápu neekonomičnost provozu té trati. Doopravdy byla v běžném provozu nevyužívaná. Ještě jsem pochopil, když ji
loni převedli do režimu, kdy na ní
nejezdí pravidelná linka, ale s úplným zrušením tratě nesouhlasím,“ řekl starosta Malé Morávky
Ondřej Holub. Jako důvod, proč
obec usiluje o zachování trati, uvedl, že s jejím zrušením by přišla
o jedno z turistických lákadel. „Proti rozhodnutí ministerstva se budeme odvolávat,“ sdělil starosta.
Podle Igora Hornišera z občanského sdružení Kapličkový vrch,
které mimo jiné v Malé Morávce
provozuje stejnojmenné muzeum,
jsou odvolání připraveni podat
i mnozí ze starostů obcí, jimiž trať
prochází.
„V posledních dnech jsem oslovil všechny starosty obcí, které
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V čem je trať unikátní
První vlak vyjel za velkého zájmu
veřejnosti na trať 31. května 1901,
příští rok tedy trať oslaví 110 let od
svého založení. Na trase cestující
projíždějí úsekem, který je vůbec
nejstrmější v Česku, trať tu má sklon
40 promile. V dubnu 1990 se ve
stanici v Malé Morávce natáčela
filmová pohádka Freonový duch
v hlavní roli s Vlastimilem Brodským.
Nyní na trati jezdí jen výletní vlaky.

jsou na trati a všichni přislíbili podat odvolání vůči ministerskému
rozhodnutí,“ řekl Igor Hornišer.
Nelíbí se mu mimo jiné, že ministerstvo vydalo rozhodnutí o zrušení sedmi regionálních tratí 14. října, den před komunálními volbami – tedy v době, kdy zastupitelstva obcí nejsou usnesení schopná.
Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka ale jakoukoli souvislost mezi termínem vydání rozhodnutí a volbami popřel. „Rozhodně
to z naší strany nebylo nijak nača-

sované. Je to věc, o které se mluví
už od srpna,“ reagoval mluvčí ministerstva.
Proti úplnému zrušení trati je
i Jaromír Foltýn ze společnosti
Slezské zemské dráhy. „Vznikl
tady úplně stejný problém jako
s úzkorozchodnou tratí z Třemešné do Osoblahy. Normální klasická dopravní obslužnost na té trati
nemá smysl, ale pro výletní vlaky
má obrovský význam,“ uvedl Jaromír Foltýn a dodal, že o jízdu Hurvínkem, který do Malé Morávky vyrazil už třikrát, byl obrovský zájem. „Nevím přesně, kolik lidí tam
bylo, ale vím, že minule jsem ani
nestačil nalívat slivovici,“ poznamenal s úsměvem.
Jednou z možností, jak v budoucnu trať provozovat, by podle něj
bylo například její převzetí sdružením místních obcí. „Myslím si, že
v případě, že o to bude mít zájem,
může trať spoludotovat i kraj, a to
i za pomoci peněz z Státního fondu
dopravní infrastruktury,“ uvedl Jaromír Foltýn.
Markéta Radová
Co si myslíte o zániku železniční trati
do Malé Morávky?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Místo kladení
věnců si Krnovští
o státním svátku
poslechnou poezii
KRNOV (ama) Letos o státním svátku nebudeme klást věnce, řekli si
představitelé krnovské radnice.
Místo tradičního ceremoniálu Krnovští tentokrát oslaví 28. říjen Večerem hudby a poezie.
Užijí si ho už v úterý 26. října. Vedení města tak podle mluvčí Krnova Dity Círové chce zvýšit zájem
lidí o oslavu státního svátku.
„Koncert bude důstojným připomenutím vzniku republiky a zároveň by mohl být motivací k tomu,
aby si svátek připomnělo více lidí,“
uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová s tím, že vstup do koncertní síně je pro tento večer volný.
V koncertní síni chce také vedení města veřejnosti ukázat renovované varhany, které jsou dnes nejmodernější v České republice.
Na Večeru hudby a poezie, který
začíná v 18 hodin, vystoupí špičkový interpret poezie a prózy Alfred
Strejček. Varhany rozezní student
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Marek Kozák.
Varhany vyrobené v roce 1988
tehdejším státním podnikem Rieger-Kloss Krnov byly letos vybaveny novým ovládacím systémem,
který odpovídá současným vysokým nárokům na interpretaci varhanní hudby na moderních koncertních nástrojích.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů největšího českého fotoalba na internetu rajce.net, jejichž příspěvky měsíčně přilákají téměř jeden milion internetových návštěvníků. Tentokrát přinášíme snímky autora fotojarinko.rajce.net
Brzy by měla zmizet Architektonický
symbol města, víceúčelová sportovní
hala, by měl ustoupit výstavbě nákupního
centra.

Z vrtulníku Netradiční pohled na Frýdek-Místek se naskýtá
ze vzduchu. Ideální se pro pořízení fotografií ukázal let
vrtulníkem.

Nad přehradou Své kouzlo má také
Nad městem Takto z ptačí perspektivy vypadá

pohled na přehradu Olešná v pozadí
s Palkovickými hůrkami.

centrum Místku s náměstím Svobody.

4x foto: fotojarinko.rajce.net

V sexuální výchově jsou důležití osvícení rodiče
» Studenti píší noviny Seriál MF DNES, ve kterém přinášíme názory studentů na současné problémy společnosti
Lucie Vitoslavská,
EDUCAnet Ostrava
ž v mateřské školce jsem
si sama prohlédla knížku
Dítě a my, kde jsem zjistila první informace o vzniku nového lidského života. O sexu to sice
vůbec nebylo, ale pro další sexuální výchovu to byl pro mě základ pochopení důvodu spojení
muže a ženy.
Ačkoliv jsem byla v předškolním věku, nechala mě maminka
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již tehdy podívat se na porod dítěte vysílaný v televizi.
Moc rozumu jsem z toho sice
nepobrala, ale druhý den jsem
již poučovala své kamarádky ze
školky. Kamarádky informaci přijaly, vlastně se vůbec nedivily,
šok z toho tehdy měly akorát
paní učitelky, které si mým rodičům stěžovaly, že straším ostatní
děti porodem.
Do této doby se mnou získané
informace vlastně vůbec netýkaly sexu. V knížce byly zobrazeny
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v Bruntále

fotografie objímajících se partnerů a díky všetečným otázkám na
mé rodiče jsem se následně dozvěděla, že děti se rodí, když se

„S maminkou jsme si
o těchto věcech povídaly,
proto jsem se potřebné
informace dozvěděla
přirozenou cestou.“
muž a žena mají rádi. A právě
v té době jsem už trochu začínala přemýšlet, jak, kdy a proč se zárodek miminka začne v bříšku
maminky vlastně vyvíjet.
Když mi kamarádky ve čtvrté
třídě sdělovaly velmi „tajnou
věc“, jak se dělají děti, tak, aniž si
nyní uvědomuji, jak jsem se detailní informace dozvěděla, nepřipadalo mi to důležité a bylo mi
to vlastně úplně lhostejné. Připadala jsem si, že už vlastně všechno důležité vím.
Ještě před pubertou jsem věděla, že muži a ženy tvoří páry. Vše,
co jsem se postupně dozvídala

hlavně od kamarádek a z internetu, mi připadalo naprosto přirozené a zcela normální. S mamkou jsme si o těchto věcech vždy
normálně a otevřeně povídaly,
proto jsem se všechny potřebné
informace dozvěděla zcela přirozeně a ve správnou dobu.
Myslím, že informovanost současných dětí je zcela dostatečná
(například díky internetu většinou až překypující) i bez speciální sexuální výchovy jako předmětu ve škole.
To je ale jen můj soukromý názor, protože každý nemá takové
rodiče, kterých se nemá obavu
na cokoli zeptat v jakémkoli
věku.
Určitě jsem ale ocenila přednášky o sexuálně přenosných
chorobách a antikoncepci, která
brání nechtěnému těhotenství
a také těmto onemocněním, protože ne každý rodič najde odvahu mluvit o tomto tématu otevřeně se svými potomky, natož ještě takto detailně.
Teď už čekám jen na příchod
toho svého prince… a s ochranou!

Základní informace poskytnou
učitelé, zbytek nás naučí život
,,Myslíš si, že bychom mu o
tom už měli něco říct, drahý?“
,,Ještě ne, vždyť je to pořád dítě
a má na to dost času. Pak to pozná sám, mně taky nikdo nic neříkal.“ Rodiče vyžadují, aby se se sexuální výchovou zabýval někdo
jiný, anebo aby se o tom v takovém útlém věku dozvědělo samo.
K čemu by to ale potřebovalo,
když nemá správný věk? Opět
otázka, o které bychom mohli hovořit hodiny.
Sami jsme dobře zažili, ať už na
vlastní kůži, či ze zkušenosti známých, příbuzných, kamarádů, že
každý začíná se sexem v jiném
věku. Někdo je vyspělejší už ve
14 letech a hledá partnera na delší
vztah. U kluků tohle nemůžeme
čekat. V takovém věku mají z toho
legraci a jsou velmi ,,nadržení“.
Všímají si kdejaké narážky, začínají myslet dvojsmyslně. Všichni
jsme si tímhle prošli a zkusme zavzpomínat na šestou nebo sedmou třídu. Na hodiny rodinné výchovy, kdy se nám učitelka snažila
vysvětlit pohlavní akt, pustila video s porodem a celá třída z toho
měla ,,haló“.

Chvílemi bedlivě poslouchala,
chvílemi umírala smíchy a učitelka tohle neuměla usměrnit a pouze rozpačitě pozorovala děti. Děti,
které pouze nehnutě seděly a víc
se k tomu nevyjadřovaly, poněvadž jim to byla zcela nepříjemné
téma. Neměli k tomu co říct, snad
jen byli nesmělí, možná se styděli
za to, co nezažili…. Na druhé straně, ti, kteří frajeřili hláškami: ,,Včera jsem se líbal s Janou a nebylo to
nic moc…“, ,,Rodiče si to opět rozdávali v ložnici – a já je u toho pozoroval…“ Když se učitelka zeptá
na osobní věci, každému z nás tohle není příjemné. Nechceme se
svěřovat někomu, komu nedůvěřujeme a ještě před celou třídou!
Je na každém z nás, v kolika letech začneme sexuálně žít a sami
si o tomhle pohovoříme s rodiči,
kamarády, doktory. Informace
o nebezpečných nemocech, jak zabránit těhotenství apod. by nám
učitelé měli poskytnout, alespoň
ty základní. Nemusí se v tom „pitvat“ dopodrobna. Zbytek nás naučí sám život!
Veronika Polková,
Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek

