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Máme nejslavnější hasiče na světě

p o l i t i k a

z d r a v í Kopytovští dobrovolní hasiči
Do doby zrušení jednotky kopytovských hasičů na zastupi-

telstvu města dne 23.4.2012 se o tuto kauzu zajímalo poměr-
ně málo našich spoluobčanů. Od tohoto okamžiku se řada 
lidí, zejména po zhlédnutí přímého přenosu z tohoto jednání
v TIKu ptá, kdo měl vlastně pravdu a nebo také kdo vyhrál 
a kdo prohrál?

Myslím si, že jsme prohráli
všichni. Z toho, co se dnes mů-
že dozvědět i v detailech neza-
svěcený občan je zřejmé, že po-
chybení bylo na obou stra-
nách. Ze strany kopytovských
hasičů zřejmě chybělo více
skromnosti ve svých požadav-
cích na město a ze strany města
více nadhledu a velkorysosti.

Vždy	 dobrovolní hasiči ze-
jména na vesnicích a v okrajo-
vých městských částech jsou
často jediní organizátoři spor-
tovních, společenských nebo

kulturních akcí. Nejinak tomu
bylo i v Kopytově, kde se své
zálibě pomoci ostatním spolu-
občanům v nouzi při mimořád-
ných událostech a organizovat
pro ně akce, věnuje parta pře-
vážně mladých lidí. Věnují to-
mu velkou část svého volného
času a dělají to zadarmo.

O obětavosti dobrovolných
hasičů jsem se mohl přesvěd-
čit za mého působení na 
MěstNV v Bohumíně, kde

jsem téměř po 2 volební obdo-
bí do sametové revoluce vyko-
nával funkci místopředsedy
MěstNV a současně předsedy
protipovodňové komise města.

Podle mých informací Kopy-
tovští hasiči plnili své povin-
nosti vyplývající ze zákona, by-
li aktivní a odborně a organi-
začně na výši. Rozhodně si ne-
zasloužili být zrušeni.

MěV KSČM v Bohumíně se
plně ztotožňuje s vystoupením
Mgr. Zdeňka Veselého na mi-
nulém jednání zastupitelstva 
a vyzývá městské zastupitel-
stvo, aby ještě jednou pořádně
své minulé rozhodnutí zvážilo
a na dalším zastupitelstvu jej
revokovalo.

Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM  

Tak se nám po dlouhé době vzbudila v Oku
politická rubrika. A stačilo málo. Hasiči z Ko-
pytova. Dokonce i David Maryška z ODS, 
kterému do té doby byli všichni hasiči ukra-
dení, se chytil tématu a na obdobných polo-
pravdách, jako to dělají ve všech médiích 
kopytovští hasiči (čti lžích), vystavěl příběh 
ukřivděných hasičů a zlého městského zastu-
pitelstva a hrozby katastrofy při povodni. Jak
jednoduché a populistické. Na to skočí všich-
ni novináři! A politické bodíky jsou v kapse.

Ale nebojte se, nebudu se dnes věnovat pouze
kopytovským hasičům. To by bylo opět na celou
stranu a tolik prostoru si toto
téma nezaslouží. Úplně stačí, že
si stěžují ve Sněmovně, v Sená-
tu, v televizi a rozhlase, na krajském úřadě,
možná psali i papeži, anebo mu teprve napíší.
Pokračují ve svém stylu komunikace. Nyní si 
jejich hasičské Sdružení jako zájmový spolek
může opravdu dělat to, co chce. Šířit všude po-
mluvy a na městskou zbrojnici věšet transpa-
rent. Málokdo sice pochopí, jestli je to nejlepší
cesta, jak onu zbrojnici dostat za korunu do 
nájmu, a jestli by zastupitelstvo mělo dotovat
výrobu protiměstských plakátů. Ale jsme známí
svou velkorysostí...

Co je však podstatné. Každý z hasičů tohoto
sdružení může nastoupit do ostatních pěti vý-
jezdových jednotek. Obdrží i výbavu a techniku,
která tam byla převedena. Věřím, že většina čle-
nů kopytovské jednotky (tři čtvrtiny nejsou 
z Kopytova!) ani neví, jaké kroky činí bratři
Mlynkecovi v čele sdružení a nesouhlasila by 
s nimi. Jsou ale dospělí lidé a rozhodnutí je na
nich. Chci, aby věděli, že si jejich práce vážíme 
a máme o ně zájem.

Vidíte, nechtěl jsem psát o Kopytovu a hasi-
čích a stejně je půl článku o nich. A to je právě
onen problém, věnujeme se tomu příliš, a proto
s tímto tématem navždy končím. Máme přece
spoustu důležitějších úkolů. 

Dokončujeme obrovskou akci výměny oken 
v městských bytech. Zateplujeme budovy a bu-
deme rozšiřovat napojení na levnější centrální
teplo. Zahajujeme výstavbu kanalizace v Záblatí
a opravy chodníků a cest ve všech částech. Po 
ukončení stavby dálnice musíme reorganizovat
dopravu a vyvést kamiony z centra a z Nové Vsi.
Zajistit bezpečí pro cyklisty a chodce ve Skřečo-
ni a Záblatí. Musíme opravovat Národní dům ve

Starém Bohumíně. Další, ten-
tokrát skřečoňská škola, má no-
vé hřiště. Na podzim začne vý-

sadba izolační zeleně na třech místech ve městě
za několik milionů ze získané dotace. Musíme
vše připravit, aby o prázdninách proběhly včas
všechny plánované opravy ve školách a děti
mohly zahájit školní rok. Budeme odvážet su	 
z demolic v lokalitě ulice Petra Cingra, Řešení
jiných problémových lokalit nás však zaměstná
ještě na roky... Zkrátka, práce je hodně, něco jde
dobře a něco se nepodaří hned, něco dokážeme
my, a něco naopak neumíme ovlivnit. Některá
rozhodnutí nám činí radost a některá ne, a přes-
to je musíme udělat. Máme totiž zodpovědnost
a nesmíme být populisté. 

Petr VÍCHA, ČSSD
P.S. V sobotu 26. května jsem byl v Šunychlu

na soutěži hasičů. Pěkné počasí, spousta diváků
a takřka všichni bohumínští hasiči. Kdo by po
reportážích v televizi a rádiu čekal, že si přede
mnou odplivnou, mýlil by se. Velice srdečně
nám projevovali podporu. Vědí totiž, že si jich
vážíme a znají situaci. Byl to krásný den.

p o l i t i k a

S cukrovkou jde 
ruku v ruce nadváha

Diabetes mellitus neboli
cukrovka je porucha, kdy tě-
lo nedokáže vůbec nebo pou-
ze v minimálním množství
zpracovat krevní cukr, takz-
vanou glukózu. Porucha se
týká hormonu štítné žlázy in-
zulínu. Tento hormon si před-
stavme jako klíč, který ode-
myká buňku pro glukózu.

Veškeré lidské buňky glukó-
zu potřebují pro svou správ-
nou funkci. Pro diabetiky je
prioritou, aby byla v rovno-
měrné hladině. Toho docílíme
cílenou léčbou a úpravou ži-
votního stylu. Mezi všeobecné
zásady patří rozložení stravy
do pěti až šestidenních dávek.

Vyhýbáme se přejídání nebo
naopak hladovění. Musíme 
omezit také příjem volných
cukrů v potravě (med, cukr,
cukrovinky). Snažíme se zvyk-
nout na hořkou chu	. Pokud
nám to činí problémy, alterna-
tivou jsou náhradní sladidla.
Výrobků s označením »dia« by
se ale měl diabetik vyvarovat,
protože jsou svým složením
zcela nevhodné.

Často se spolu s cukrovkou
objevuje i nadváha nebo do-
konce obezita. Klademe proto
důraz i na tuky, a to na druh 
i množství. Zařazujeme spíše
ty rostlinné (oleje, rostlinná
másla a margariny) a vylučuje-
me živočišné (máslo, sádlo, tuč-
ná masa). Neopomíjíme ani
pitný režim. Měli bychom vy-
pít zhruba 2 až 2,5 litru denně.
Pijeme neslazené čaje, mine-
rálky, stolní vody a naopak se
vyhýbáme slazeným nápojům.
Pozor na alkohol, který může
způsobit, že po jeho vypití zač-
ne hladina krevního cukru
rychle kolísat.  

Každý člověk s diabetem se
musí snažit udržovat svou ide-
ální hmotnost, a tím předchá-
zet následným komplikacím.

Andrea BAŠČÁKOVÁ, 
nutriční terapeut


