
Aktuální situaci si pak ověřili 
v terénu, kdy navštívili nejen zdejší
radnici a nemocnici, ale také aqua-
centrum a Penzion ve věži. Výhled 
z penzionu jim ovšem nenabídl 
pohled na malebné Beskydy, ale na
inverzí zasažený Bohumín a smog
postupující do města z Polska. 

Prezidentského kandidáta jsme
proto požádali o krátký rozhovor
na tato aktuální témata.

Obyvatele Bohumína i celého 
Ostravska trápí několik měsíců v roce
inverze a smog. Města přispívají 
dětem na lázně, sázejí stromy, 
vydávají zákazové vyhlášky k pálení
listí. Regionální kroky však problém
nevyřeší. V čem vidíte řešení vy?

Vláda ČR by se měla zasadit na
půdě Evropské unie, aby stejně přís-
né limity na znečištění ovzduší jako 
v ČR platily i pro znečiš�ovatele za
hranicí v Polsku. Díky evropským do-
tacím je možné finančně podpořit
podniky na české straně hranice 
v zavádění nejmodernějších techno-
logií šetrných k životnímu prostředí.
Velmi dobře vnímám i tzv. kotlíkový
program Moravskoslezského kraje,
který má lidem pomoci s pořízením
moderních kotlů především v rodin-
ných domcích. Důležitá je i podpora
veřejné dopravy, aby byla dostatečně
dostupná a pohodlná a lidé ji mohli 
a chtěli více využívat. Kromě rozvoje
místní ekonomiky by ovzduší prospě-
la další podpora zateplování domů.
Je prostě nutné přijmout řadu opat-
ření, aby se omezily všechny hlavní
zdroje znečištění ovzduší.

Zdravotní pojiš�ovny omezují kvůli 
úsporám ve zdravotnictví péči 
v nemocnicích, některým dokonce
hrozí úplné zrušení. Považujete to 
za správné řešení? Například ta naše
bohumínská už restrukturalizací 
prošla a funguje dobře, přesto i tady
chtějí pojiš�ovny omezovat péči…

Kroky současné vlády zásadně 
omezují dostupnost zdravotní péče.
Hrozící likvidace nemocnic nebo
podstatné omezení péče v nich bude

První úspěchy
stolních tenistů

Pod příznačným heslem
»Sportem proti nudě, pohy-
bem ke zdraví« se na Masary-
kově škole rozběhl kurz stol-
ního tenisu. Hledání talentů
a případných zájemců začalo
už minulý školní rok. Mohli
si společně zahrát a poznat
se. Bylo příjemným překva-
pením, že ping-pong dokázal
oslovit šestnáct žáků, kteří se
po prázdninách do zájmové-
ho útvaru závazně přihlásili.

Tréninky mladých hráčů pro-
bíhají každý pátek ve velké tě-
locvičně školy. Žáci mají k dis-
pozici prvotřídní stoly a sí�ky,
které ochotně zapůjčil bohu-
mínský oddíl stolního tenisu.
Děti budou moci v kurzu roz-
víjet tělesnou vybavenost (sílu,
rychlost, pohyblivost, obrat-
nost, vytrvalost, koordinaci),
techniku hry (pohybovou a úde-
rovou), taktiku hry (podání,
příjem podání, útočnou a obran-
nou hru, změny tempa). Nau-
čí se také pravidla ping-pongu 
a jeho historii a získají zdravou
bojovnost a soutěživost (čekají
je bodované, tabulkové turna-
je).

První dílčí úspěchy se dosta-
vily při nedávném městském
kole ve stolním tenise, které se
uskutečnilo koncem září. Žáci
Masarykovy školy se na půdě
domácí tělocvičny umístili na
hezkých místech, mladší žáky-
ně dokonce postoupily do 
okresního kola. Nejlépe si z dí-
vek vedla Aneta Žaganová,
která mezi mladšími žákyněmi
zvítězila. Hezké 3. místo vybo-
jovala také Lea Hellebrando-
vá. Mezi staršími žáky si zase
nejlépe počínal Dominik Kroš-
čen. Vybojoval pěknou bron-
zovou příčku. 

Další případné úspěchy mo-
hou přijít během následujících
měsíců tréninkové přípravy.
Podstatné ale je, že se děti 
budou dobře bavit, budou
spolu, zasmějí se, vyženou nu-
du a zlepší své fyzické a psy-
chické dovednosti.

Josef LEDVOŇ, 
Masarykova škola

Bohumín navštívil senátor Jiří Dientsbier,
ucházející se o prezidentské křeslo 

Senátor Jiří Dientstbier (ČSSD), který kandiduje na prezidenta ČR, 
zavítal minulý týden do Bohumína. Sešel se tady nejen se starostou 
Petrem Víchou, ale také hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem
Novákem a ředitelem Bohumínské městské nemocnice Vojtěchem Balcárkem.
Společně debatovali například o problematice ovzduší či o rušení a ome-
zování zdravotní péče v nemocnicích ze strany pojiš�oven.

mít na zdraví lidí bezprostřední do-
pad. V některých místech bude včasné
ošetření nedosažitelné. Zjevná nesmy-
slnost těchto kroků je vysvětlitelná
snad jen snahou o privatizaci zdra-
votnictví. Nasvědčuje tomu i skuteč-
nost, že na rozdíl od veřejných ne-
mocnic ty soukromé v Moravsko-
slezském kraji žádné problémy s uza-
vřením smluv se zdravotními pojiš-
�ovnami nebo s omezováním péče

nemají. Zdravotnictví musí zůstat
především jako veřejná služba, jejíž
dostupnost a kvalita musí být garan-
tována státem ve spolupráci s kraji.
Za co chcete jako prezident ČR 
bojovat? Proč by lidé měli volit 
právě vás? Co jim nabízíte?

Nabízím jim, že budu usilovat, aby
všichni měli stejnou šanci na dobrý
život. Pro každého musí být dostupné
kvalitní, státem garantované veřejné
služby jako je právě zdravotnictví nebo
vzdělání bez ohledu na jeho sociální
postavení. Zajištění důstojného stáří
včetně slušných důchodů všem by
mělo být také samozřejmostí. Tyto
hodnoty jsou v posledních letech
značně ohroženy a je nutné přijít se
změnou, která by jejich ochranu zajis-
tila. Podstatné může být, že nejsem
jakkoliv spojen s žádnými finančními
a ekonomickými skupinami a jedno-
značně jsem se ve své dosavadní po-
litické činnosti postavil proti korupci
a tomu, čemu se někdy říká mafián-
ský kapitalismus. I zde je změna velmi
naléhavá a chci o ni s pomocí lidí 
v České republice usilovat.

Text a foto: Růžena HUDLEROVÁ
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