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STOP americkým 
základnám v Evropě 

pol i t ika

pol i t ika

Městský výbor Komunis-
tické strany Čech a Moravy
připomíná všem občanům
Bohumína, že až do konce
května 2007 je možné pode-
psat petici proti základnám
USA na našem území. A to
na na MěV KSČM, Masary-
kova ulice 148, vždy ve stře-
du od 15 do 16 hodin.

Řekli si 
své ANO

Jaromír Jančík a Pavlína 
Tichánková, oba z Bohumína;

René Piszczek a Inéz 
Lazarová, oba z Bohumína;

Matej Meniar a Lenka 
Dudziková, oba z Bohumína.

Májová veselice
Zveme všechny členy, příznivce, občany i mládež, kteří se

chtějí pobavit, na májovou veselici, která se uskuteční v sobo-

tu 28. dubna od 14 hodin v areálu PZKO v Novém Bohumí-

ně. Hudba a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Jiří STRNAD, předseda MO KSČM

Státní rozpočet má šetřit vý-
daje - ředitelé škol dostanou
méně peněz na mzdy. A pora�-
te si, jak umíte! Máte dokonce
dvě možnosti. Bu� učitelům
škrtnete odměny a osobní pří-
platky, nebo navýšíte počet žá-
ků ve třídách na maximum,
přestanete dělit výuku jazyků,
tělocviku a podobně do skupin
a část učitelů propustíte! Která
varianta je lepší?

Už dnes po učitelích chceme
téměř nemožné. Zachovávat
individuální přístup téměř ke
každému dítěti. Nadané víc
motivovat a připravovat na
soutěže, postiženému chystat
speciální program a úkoly, po
výuce zajištovat volnočasové
aktivity, všechny pak uchránit
od drog, násilí a šikany, která
se šíří jako epidemie. Děti jsou

Naše vláda má bohulibé úmysly. Kromě daňové a zdravot-
nické reformy se chystá propustit až 40 tisíc státních zaměst-
nanců. Nelze než zatleskat - vždyť úřednický šiml je velmi
dobře živen a řehtá rok od roku hlasitěji. Jenže, což je neuvě-
řitelné, plnou polovinu plánovaného počtu má ušetřit škol-
ství. Nikoli však na ministerstvu, v administrativě či inspekci,
ale ve školách na učitelích! Jak snadné!

Dobrá vláda nad zlato...

dnes mnohem sebevědomější
(a to je dobře), ale mají i jiné
vzory, násilí berou jako přiro-
zenost, dožadují se svých práv,
povinnosti však často neuzná-
vají. A tak zřejmě brzy přijde
doba, kdy učitelé přestanou
používat křídu a tabuli. Ne
snad proto, že ji definitivně
vymění za moderní techniku,
ale ze strachu otočit se ke třídě
zády začnou místo ní nosit pi-
stoli u pasu.Te� možná maluji
čerta na ze�, ale příklad ma-
sakru na univerzitě ve Virginii
je varováním i pro nás.

Rozhodnout se, kromě ředi-
telů škol, budou muset i měs-
ta. V Bohumíně je dlouhodo-
bým a ne zrovna levným zámě-

rem, zachovat školy v měst-
ských částech Starý Bohumín,
Záblatí, Pudlov. Navíc podpo-
rujeme výuku jazyků, informa-
tiky a plavání mimořádnými fi-
nančními příspěvky. Chceme,
aby se naše děti domluvily 
v Evropské unii, aby počítače
byly jejich přirozeným pomoc-
níkem, aby uměly plavat nejen
ve vodě, ale i v životě. Pokud
však budeme muset za stát při-
spívat i na platy učitelů, pak se
musíme rozhodnout. Opravíme
méně cest, nebo snad vezmeme
finance z veřejného osvětlení 
a zeleně, případně přestaneme
podporovat sport a kulturu?
Pora�te! Nikdo z nás přece
nechce, aby kvůli naší zlaté
vládě ze škol odešli ti nejlepší
učitelé a místo nich nastoupili
nekvalifikovaní zaměstnanci
do přeplněných tříd.

Vláda, přes všechny před-
volební sliby, školy zřejmě neo-
chrání. Jen na nich šetří peníze
a vylepšuje si státní rozpočet.
Musíme spoléhat sami na sebe.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD 

Tento osvětový a infor-
mační »sloupek« připravuje
pro odběratele plynu Seve-
romoravské sdružení pro
zemní plyn. 

Distribuce zemního plynu
zahrnuje soubor činností, kte-
ré distributor zemního plynu
provádí v souladu s platnou le-
gislativou pro zajištění bezpeč-
né dodávky zemního plynu ko-
nečným zákazníkům. 

Především se jedná o pravi-
delné inspekční činnosti, ke
kterým patří kontrola trasy
plynovodů a přípojek, kontro-
la ochranných pásem, kontro-
la těsnosti, kontrola umístění
vizuálních značek, orientač-
ních sloupků a identifikačních
tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní
činnosti zajiš�ované z hlediska
bezpečnosti patří také tzv. odo-
rizace zemního plynu(přidává-
ní chemické látky do zemního
plynu). Odorant je nejedovatá
organická sloučenina, která již
v malém množství dodává zem-
nímu plynu charakteristický,
nezaměnitelný zápach, a tím
ho »odhaluje« a identifikuje 
v okolní atmosféře (ve vzdu-
chu). Tento zápach má za cíl
vyvolat obrannou reakci a do-
nutit tak osoby opustit »zamo-
řený« prostor. 

Drtivá většina úniků, které
se v rámci výjezdů pohotovost-
ní a poruchové služby Severo-
moravské plynárenské, a. s.,
(telefonní číslo 1239) řeší, se
týkají hlášených úniků s kon-
centrací výrazně pod spodní
mezí výbušnosti.

Z »plynárenského« hlediska
je ale každý únik považován za
potenciální nebezpečí, protože
v sobě zpravidla skrývá tech-
nický problém. Občané by
proto neměli váhat s nahláše-
ním někdy i jen podezření na
možný únik zemního plynu na
poruchovou linku Severomo-
ravské plynárenské, a. s. tel. č.
1239 a přenechat jeho řešení
specialistům z distribuční spo-
lečnosti. 

Severomoravské sdružení 
pro zemní plyn

Bezpečnost 
při distribuci 
zemního plynu

● Druhá chirurgická 
ambulance je na 
poliklinice
Jedna z nejstarších dopiso-

vatelek OKA, paní Mária Mia-
diková, upozorňuje všechny,
kteří to ještě neví, že 2. chirur-
gická ambulance Bohumínské
městské nemocnice se nachází
v budově polikliniky na Čáslav-
ské ulici. Ordinuje zde primář
chirurgie Vojtěch Žoch. Paní
Miadiková ve svém dopise re-
dakci chválí jeho odbornost 
a přístup k pacientům. (red)

krátce


