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totéž podaří na krajské úrovni, nebude to
málo. Je ale nutné si přiznat, že nastávající
období pro střední školy není vůbec přízni-
vé - ubývá žáků a stojí před námi problém
vyřešit nepoměr mezi nabízenými místy a
počty uchazečů. Je taky nezbytné zatraktiv-
nit technické obory a řemesla.
Kde vidíte v oblasti školství kraje největší dluh?

V podfinancování tohoto resortu, které
se táhne už z dob, kdy střední školy byly ří-
zeny ministerstvem a později školskými ú-
řady. Dodnes se nepodařilo ten dluh dohnat.
Poprvé od roku 1990 je výkonná moc na 
úrovni kraje částečně opět v rukou komunistů.
Prosím o váš názor na spolupráci s KSČM. 

Severní Morava je tradičně velmi levi-
cově orientovaná a komunisté opakovaně
vyhrávají volby v mnoha městech a podí-
lejí se na jejich řízení. Ze zkušeností, které
mám z působení v Bohumíně, kdy v roce
1994 byla KSČM naším koaličním partne-
rem, vím, že hodně záleží na konkrétních
lidech a jejich kvalitě. Také vím, že tam,
kde si sociální demokracie získá důvěru 
lidí, tam komunisté své pozice ztrácejí. 

Připravil František KREJZEK

Věra Palková je náměstkyní hejtmana

1) Věra Palková při jednání krajského zastupitelstva. 2) Miroslav Novák, náměstek pro dopravu a životní prostředí (zcela vlevo), hejtman Morav-
skoslezského kraje Jaroslav Palas (druhý zleva), náměstkyně hejtmana pro školství Věra Palková (sedící), Jiří Vzientek, náměstek pro cestovní ruch
(vpravo) a další zastupitelé kraje za sociální demokracii v jednací síni krajského úřadu. Foto: František Krejzek

Hejtmanem Moravskoslezského kraje
pro příští čtyři roky se stal Jaroslav Palas
(ČSSD), čtyři křesla náměstků si pone-
chala ČSSD, dvě funkce obsadí komu-
nisté. Náměstkyní hejtmana pro školství
se stala Věra Palková, místostarostka Bo-
humína (ČSSD). Těsně po jejím zvolení
do funkce jsem se nové náměstkyně hejt-
mana zeptal:
Na politickém žebříčku jste postoupila do
»vyšší soutěže«. Funkce náměstkyně hejtmana
pro školství vám je šita na míru. Zůstala jste
ale také místostarostkou. Myslíte, že se vám
podaří skloubit dohromady tak náročné pozice?

Nebylo pro mě úplně jednoduché roz-
hodnout se, zda přijmout nabídku, abych
v příštích čtyřech letech vykonávala funci
náměstkyně hejtmana pro školství, či ji 
s díky odmítnout. V Bohumíně důvěrně
znám celé město, lidi, s nimiž spolupracu-
ji, sžila jsem se s problémy, které řešíme 
a které před námi stojí. Přiznávám, že prá-
ce mě těší, neomrzela mě ani po 14 letech.
Na druhou stranu mít možnost ovlivňovat

školství v regionu a nést zodpovědnost za
jeho rozvoj je velmi zajímavá výzva, která
může pomoci i našemu městu. Vykonávat
ale obě tak velmi náročné pozice na plný
úvazek není možné. Do konce volebního
období zbývají ještě necelé dva roky 
a na tuto dobu hledáme náhradní řešení, 

s jehož definitivní podobou občany sezná-
míme ihned po projednání s lidmi, kte-
rých se změny budou týkat. 
Bohumínské školství i kvalita vybavení našich
škol je i díky vám příkladem pro celý kraj. Do
vzdělávání nejsou zapojeny jen naše děti, ale
prostřednictvím univerzity třetího věku i dříve
narození. Jaké cíle si kladete na úrovni kraje?

V Bohumíně opravdu není školství pou-
hým předvolebním heslem, ale skutečnou
prioritou celého zastupitelstva. Naše školy
prostě kvetou. Jsou nejen velmi dobře vy-
bavené, ale poskytují i velmi kvalitní vzdě-
lání. Na to jsem opravdu pyšná. Pokud se

Necelý měsíc po volbách do zastupitelstev kraje zvolili noví zastupitelé na svém 
ustavujícím zasedání 13. listopadu hejtmana kraje, radu kraje a šest náměstků.


