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Olomoucký kraj Olomouc DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OlomoucDnes

DOLOPLAZY Muže, který zvládl jed-
nou jízdou porušit hned několik
předpisů, přistihli za volantem poli-
cisté z Prostějovska. Jejich pozornost
upoutal poté, co vyšel z hospody
a sedl do auta. Při následné kontrole
se ukázalo, že je silně opilý a navíc
už má několik let zabavený řidičský
průkaz.
Čtyřicetiletéhomuže si hlídka všim-

la u hostince v obci Doloplazy ve čtvr-
tek krátce po půlnoci a jeho dodávku
po několika desítkách metrů zastavi-
la ke kontrole.
„Řidič navíc vykazoval jasné znám-

ky opilosti a při dechové zkoušce mu
přístroj naměřil 2,08 promile alkoho-

lu. K jeho vypití se následně i přiznal
a uvedl, že si během večera dal dva-
náct piv a nyní je na cestě do bydliště
v nedaleké obci,“ popsal prostějov-
ský policejní mluvčí František Koří-
nek.
Policisté proto muži zakázali další

jízdu a chtěli mu také zabavit řidič-
ský průkaz. Ukázalo se ale, že nejsou
první. „Řidič jim vysvětlil, že mu byl
průkaz zadržen už v roce 2011 a v sou-
časnosti má stále platnou jeho bloka-
ci,“ nastínil Kořínek.
Muži nyní hrozí za trestný čin ohro-

žení pod vlivem návykové látky po-
kuta, zákaz řízení a případně také až
roční vězení. (stk)

ŠUMPERK Obyvatelé Šumperka si
v nadcházejících týdnech připome-
nou koncerty, divadlem i autor-
ským čtením či workshopy známé
osobnosti regionu. Veměstě začala
přehlídka Špek zaměřená na uměl-
ce působící či pocházející z Olo-
mouckého kraje. Letos se předsta-
ví například olomoucký spisovatel
Michal Sýkora, jehož knihy se staly
předlohou pro několik pořadů Čes-
ké televize, kapela O5 a Radeček
a o své zážitky z Gruzie se podělí
cyklista z Hranic Tomáš Vejmola.
„Veřejnost chceme seznámit

s umělci, kteří mají blízký vztah
k Olomouckému kraji. Představí-
memístní tvůrce nebo slavné rodá-
ky, již se prosadili na republikové
úrovni. Prostor samozřejmě dosta-
nou také ti, kteří odsud nepocháze-
jí, ale v našem kraji odvedli kus po-
ctivé umělecké práce. Letošní roč-
ník se opět koná v časovém rozme-
zí tří měsíců,“ řekla produkční
Domu kultury Šumperk Michaela
Horáková.
V hudební části přehlídky se

představí jesenická kapela Priess-
nitz, jež přiveze do Šumperka
24. března i novinky z alba Beztíže.
Přehlídka připomene také 60. vý-
ročí skupiny Old Time Jazz Band
z Loučné nad Desnou a „Radečci“
18. května odehrají speciální akus-
tické koncerty na střeše šumper-
ského Majáku.
„V divadle se zase bude konat tře-

tí ročník akce Špek na prknech,
kdy se 8. dubna na pódiu během ce-
lého dne představí půl tuctu diva-
delních souborů,“ dodala Horáko-
vá.
Děti se 23. dubna mohou těšit na

ekologickou pohádku Ostrov od-
padků v podání Divadla plyšového
medvídka Prostějov. Začátkem
května se mladý cyklista Tomáš
Vejmola podělí o historky z cest,
kdy se bez zkušeností vydal na kole
do Gruzie a zpět. Od konce března
do konce dubna bude v jižním kříd-
le domu kultury otevřena výstava
šumperského fotografa, cestovate-
le, grafika a designéra Zdeňka No-
váčka s názvem Z mých cest. (ČTK)

Ondřej Bačík a jeho „úlovky“ Milovník přírody a fotograf vystavuje 80 svých snímků ve Vlastivědnémmuzeu vOlomouci. Foto: archiv Ondřeje Bačíka

P řiznám se, jet v pondělí pozdě
odpoledne z Olomouce do Lip-
níka a přeskládat kvůli tomu

celé rodině běžný program, do
toho se mi moc nechtělo. Ale kdy
jindy se budu moct potkat s ně-
kým, kdo to umí s pijavicemi? Zvě-
davost zvítězila a já nelitovala. Be-
seda s Gabrielou Abrmanovou byla
strhující, výjimečně inspirující – ale
také zarážející. Jak tvrdí tato propa-
gátorka metody odborně zvané hi-
rudoterapie, mezi její klienty patří
také lékaři. Na léčbu pijavicemi
chodí, protože oni a jejich rodiny
chtějí být zdraví. Svým pacientům
by ale tuto metodu nedoporučili.
Jak říkají, to, co dělají v ordinaci, je
prostě byznys. Dokonce se najdou
takoví, kteří vás při zmínce, že cho-
díte na pijavice, z ordinace vyhodí.
Něco podobného jsem zažila na

vlastní kůži. Když byla moje dcera
před lety vážně nemocná a klasic-
ká medicína dlouho nedokázala
ani zjistit, co jí vlastně je, zkusila
jsem všechno. Včetně alternativ-
ních metod. Když jsme pak skonči-
ly na jednom pražském odborném
pracovišti, kde jsem přiznala, že
dceři podávám i kapky od léčitel-
ky, bylo i mně naznačeno, že si
mám vybrat: buď budu věřit léka-
řům, nebo šarlatánům. Na klinice
jsem pochopitelně zůstala – a ty
kapky dceři dál podávala tajně.
Stejně jako to dělala většina matek,
které tam byly hospitalizované se
svými dětmi. Nevím, jestli dceři na-
konec pomohly vysoké dávky korti-
koidů, vědecky těžko vysvětlitelné
kapky, nebo prostě moje víra, že
něco přece jenom zabere. Každo-
pádně mám od té doby daleko
k tomu, abych alternativní metody
odsuzovala.
A mimochodem – na těch pijavi-

cích skutečně něco je.

Prostějov

Chtěl luxusní vozy,
přišel o miliony
Policistům z prostějovské hospo-
dářské kriminálky se podařilo vyře-
šit případ podvodu při koupi dvou
luxusních vozů. Obětí se stal 37letý
muž z Prostějova, který se dohodl
se stejně starýmmužem ze Zlína
na jejich dodání. Na konci roku
2013 proto zaplatil zálohu přes 16 ti-
síc eur, v dubnu následujícího
roku pak za další vůz dalších 50 ti-
síc eur. Místo dodání slíbených aut
ale poté zprostředkovatel přestal
komunikovat a v přepočtu 1,8 mili-
onu nevrátil. Nyní mu hrozí dva až
osm let vězení a dvě firmy se síd-
lem v Praze, jejichž jménem vystu-
poval, může soud zrušit. (stk)

Šumperk

Město začíná
s jarním úklidem
S jarním úklidem zeleně začíná
šumperská radnice. Podle harmo-
nogramu budou znovu přistavová-
ny velkoobjemové kontejnery na
rostlinný odpad a svozová služba
začne také vyvážet hnědé odpado-
vé nádoby, sloužící rovněž na rost-
linný odpad. Harmonogram jarní-
ho úklidu lidé najdou na webuměs-
ta www.sumperk.cz. (rš)

ObyvateléMěsta Liba-
vá pili vodu s obsahem
uranu převyšujícím li-
mit stanovený hlavním
hygienikem. Přišlo se
na to náhodou, při běž-
ných rozborech se to-
tiž obsah tohoto radio-
aktivního těžkého
kovu nesleduje.

MĚSTO LIBAVÁ Je toxický pro ledvi-
ny a prochází přes placentu, takže je
rizikempředevšímpro těhotné či ko-
jícímatky, ale také promalé děti. Pří-
liš vysoký obsah uranu ve vodě je
zdraví nebezpečný, obyvatelé Města
Libavá ale nevědomky pili vodu,
v níž koncentrace o více než třetinu
přesahovala limit stanovený hlav-
ním hygienikem. Nyní musí vedení
obce společně s armádou problém
vyřešit.
O zvýšeném množství uranu ve

vodě informovala obec minulý tý-
den příspěvková organizace Armád-
ní servisní (AS-PO), která dodávky
vody ze zdroje Velká Střelná zajišťu-
je a provozuje i úpravnu vody.
Mimo jiné jde o komplikaci pro pro-
voz libavské školy, neboť by malé
děti neměly takovou vodu pít. Podle
místostarosty Města Libavá Jiřího
Ondřejky je situace prozatím vyřeše-

na provizorní náhradou. „Armádní
servisní zabezpečila cisternu s pit-
nou vodou pro školní kuchyň a také
dodala pitnou vodu, kterou obec dis-
tribuuje pro malé děti včetně žáků
školy i těhotné a kojící ženy,“ shrnul
Ondřejka.
Organizace také vedení obce dopo-

ručila informovat obyvatele o ome-
zeních pití vody. „Nelze ji používat
k přípravě kojenecké stravy a je do-
poručeno omezit její přímou spotře-
bu u dětí ve věku zhruba do 7 let a tě-
hotných a kojících žen,“ uvedl v do-
pise ředitel AS-PO Martin Lehký.
Rozbor Zdravotního ústavu se síd-

lem v Ostravě zjistil ve vzorku vody
odebraném v polovině února na li-
bavském obecním úřadu 21 mikro-
gramů uranu v litru vody.

Voda pochází ze starého dolu
„V současné legislativě pro pitnou
vodu pro něj není stanovena limitní
hodnota, platí nicméně pokyn hlav-
ního hygienika České republiky
z roku 2007, v němž je uvedena nej-
vyšší mezní hodnota 15 mikrogramů
na litr,“ nastínil mediální koordiná-
tor ústavu Daniel Rojan.
Uran ve vodě je podle místostaros-

ty Ondřejky přírodního původu.
„Voda se odebírá ze starého dolu,
kde se do ní izotopy uranu dostáva-
jí. Ale doposud se na něj nedělaly
rozbory,“ popsal.
Že se množství uranu ve vodě běž-

ně nekontroluje, potvrdil i mediální
koordinátor zdravotního ústavu.
„Naše laboratořmá ovšem k dispozi-
ci přístroj, na kterém se stanovení
množství uranu provádí standardně
u každého vzorku,“ vysvětlil Rojan,

jak se na zvýšený obsah tohoto radi-
oaktivního prvku při rozboru vody
přišlo.
Na nezbytné vylepšení kvality

vody na Libavé nyní dohlíží i krajská
hygienická stanice. „Zabýváme se žá-
dostí o schválení provozního řádu
veřejného vodovodu a žádostí o ur-
čení hygienického limitu uranu v pit-
né vodě na dobu určitou. Výsled-
kem budou určitá omezení v užívání
této pitné vody do doby sjednání ná-
pravy, tedy dokud nebude obsah
uranu v pořádku,“ řekla ředitelka
odboru hygieny obecné a komunál-
ní Eva Čehovská. Hlavním zdravot-
ním rizikem uranu je podle ní toxici-
ta pro ledviny. „Také prochází přes
placentu a na zvířatech byl experi-
mentálně prokázán též vliv na kost-
ní metabolismus. Mezi citlivé skupi-
ny obyvatelstva proto řadíme malé
děti, zejména novorozence a kojen-
ce, a dále pak těhotné a kojící ženy,“
doplnila.
AS-PO už vyčištění vody řeší. „Po

konzultaci s odborníky jsme rozšířili
zadání projektové dokumentace re-
konstrukce vodního zdroje Velká
Střelná o technologii na odstranění
uranu ze surové vody. Současně
byly provedeny rozšířené analýzy
vody, které jsou nutným podkla-
dem k provedení znaleckého posud-
ku a vyhodnocení zdravotních ri-
zik,“ shrnul ředitel Lehký.
Problémem se zabývá i minister-

stvo obrany. „Výsledky rozboru bu-
dou známy do 8. dubna a ihned poté
budeme moci situaci na základě do-
poručení odborníků řešit,“ řekla
ČTK Jana Zechmeisterová z tiskové-
ho oddělení.

OLOMOUC Nahlédnout do zákoutí
Hrubého Jeseníkumohou do konce
dubna návštěvníci olomouckého
Vlastivědného muzea. V Mendelo-
vě sále je pod názvem Divoká krása
Jeseníků k vidění osmdesát snímků
Ondřeje Bačíka. Fotit přírodu chtěl
už jako malý kluk.
„Počátky byly úsměvné – černobí-

lé filmy a jednoduchý foťák. Dnes
jsou možnosti nepřeberné. Sám
ovšem žádnou speciální a drahou
techniku nevlastním. Myslím, že je
to spíše o přístupu, o správné kom-
pozici a citu zachytit daný okamžik.
Často říkám, že fotím srdcem
a mám svůj styl, který je na fotkách
vidět,“ přemítá Bačík.
Jeho známí ho označují za ochrán-

ce a milovníka přírody s fotoapará-
tem v ruce. Před lety založil Společ-
nost přátel Jeseníků. Její členové
jsou přesvědčeni, že by centrální
neobydlená část hor měla být za-
chována jako národní park. Díky
cestám po Evropě a Severní Ameri-
ce má Bačík zkušenost i se světový-
mi národními parky. „Všude ve vy-
spělých zemích je to prestižní věc,
na kterou jsou lidé hrdí. Jeseníky
jsou skutečně výjimečné a moc
bych si přál, aby rozvoj regionu pro-
bíhal více v souladu s přírodou hor.
Ač nejsem pamětník, sám pozoruji,
jak se řada dříve klidnýchmíst v ho-
ráchmění pod tlakem výstavby, do-
pravního ruchu nebo intenzivní těž-
by dřeva,“ dodává. Kromě fotogra-
fií je na výstavě k vidění také sada
paroží jesenických jelenů s vývo-
jem jejich růstu, vzácné druhy ptá-
ků z jesenických lesů a bezlesí či vi-
dea z fotopastí zachycující život
tamních divokých zvířat.
—Michal Poláček
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Po tuctu piv jel domů.
Řidičák mu vzali už dřív

Divoká krása Jeseníků očima „ochránce přírody“

Zaměstnání - Nabídka
Bezpečnostní služba přijme strážné pro
Hranice, vhodné pro SD a ID. Nabízíme
mzdu až 85 Kč/hod., náborový příspěvek až
10 tis. Kč, věrnostní odměny, dlouhodobou
perspektivu. Požadujme zdravotní způsobi-
lost, trestní bezúhonnost. Kontakt:
773087670.

Lidé z Libavé pili
vodu s uranem,
ukázal rozbor

Radečci i spisovatel,
Špek zve slavné rodáky

Něco na těch
pijavicích je...


