
Ani na školách to nemají
jednoduché. Zvláště na těch
středních. Tam totiž hrozí dal-
ší úbytek žáků, tím pokles pe-
něz na mzdy a propouštění u-
čitelů. Rovněž peníze na pro-
voz od zřizovatele - tj. Morav-
skoslezského kraje, budou o-
pět skromné. Vždy� je krize 
a všude se šetří. I kraj už musel
díky propadu daní sáhnout 
k úsporným opatřením! Ale
jak mají ředitele krajských škol
zajistit opravy dlouhodobě chá-
trajících budov, havarijních
stavů oken, střech, zdravo-
techniky, o moderních pomůc-
kách nemluvě?! Mohou jen 
s lítostí pokukovat po základ-
ních školách, o které se velmi
svědomitě starají obce. Stačí
se podívat na ty naše, bohu-
mínské. Navíc jsou to právě
střední školy, kde do života

Říká se, že v nouzi poznáš přítele...

vstupují tzv. školní vzděláva-
cí programy, vyžadující zcela
novou a náročnou přípravu u-
čitelů. Ke všemu státní rozpo-
čet avizuje pokles mezd stát-
ních zaměst-
nanců (t.j. i u-
čitelů) o 4%.
A aby toho nebylo málo, vláda
se rozhodla zvýšit přímou vyu-
čovací povinnost o 2 hodiny
týdně. Zajímavá kombinace -
snížit platy a přidat práce!
Proč a za co trestá stát právě
školství? Čím se provinilo?

Jsem ráda, že v Bohumíně
obdobné problémy řešit ne-
musíme, přestože i v našem
rozpočtu se projevil pokles da-
ní stejně jako všude jinde. 
V čem to tedy vězí?

Dlouhá léta hospodaříme 
s vyrovnaným rozpočtem
a v dobách hojnosti vytváříme

rezervy. Radnice nikdy nebyla
marnivá, nepořizovala si lu-
xusní vozy, přepychové kance-
láře, nepořádala rozmařilé a o-
kázalé akce. Vždy jsme důsled-
ně dbali na transparentnost
veřejných zakázek a hlídání
rozsahu víceprací. Se zakázka-
mi se u nás nikdy nekšeftovalo

a nekšeftuje 
a investiční ak-
ce se zbytečně

neprodražují. Naše radnice je
známá svou střídmostí a opa-
sek má už řadu let nastaven
tak, aby sice neškrtil a umožnil
volně dýchat, ale nenechával
zbytečně prostor pro nežádou-
cí tloustnutí.  

A výsledek? Dvojnásobná
hodnota městského majetku,
dobře udržované školy a škol-
ky, nemocnice, nová sporto-
viště, stále se zlepšující stav
našeho bytového fondu, prů-
běžně opravované chodníky 
i cesty atd. Ano, jsme dlouho-
době v dobré kondici. Žijeme
střídmě a hlídáme výdaje. 

A proto dnes nemusíme snižo-
vat platy zaměstnancům kina,
knihovny, centra sociálních
služeb, městského úřadu. Mů-
žeme si dokonce dovolit podr-
žet i naše učitele, pokud je po-
slanci opravdu hodí přes palu-
bu. Jsme připraveni finančně
jim přispět z městského rozpoč-
tu, abychom zmírnili dopady
nepochopitelných rozhodnutí
vlády a parlamentu. Naši uči-
telé si to zaslouží. Podpora
školství u nás opravdu není jen
předvolební agitací.

Ne nadarmo se říká, že v nou-
zi poznáš přítele.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD
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Když dnes otevřete kterékoli noviny, ihned vás zaujmou 
titulky KRIZE, ŠKRTY, PROPOUŠTĚNÍ... Heslem dneška
se stalo ŠETŘIT, ŠETŘIT, ŠETŘIT.


