
Pařez zůstane 
pařezem
Dneska jsem šla do  práce a  za-

slechla jsem, jak si velice spros-
tě spílali dva sousedé. Hned po ránu 
se počastovali sprškou nevybíravých 
slov. Ale kdyby byli sprostí jen lidé 
prostí, kteří možná jinak hovořit 
neslyšeli. Daleko horší je, jak mezi 
sebou mluví inteligence, politici. 
Bolí mne, jak jazyk český upadá.

Můj profesor češtiny Jan Houška 
blahé paměti říkával, vulgární vý-
raz? Ano, ale proboha jen funkčně! 
Pokud je funkční, tak uleví. Měl by 
se však používat asi jako šafrán. 
Jinak neuleví, nevyzní. Nadužívá-
ním vulgarismů si proměníte slovník 
v žumpu a život ve stoku…

Další záležitost, co mi leží na srd-
ci: mnoho se teď mluví, o  to méně 
poslouchá. Dříve platilo, co Čech, 
to muzikant. V  praxi to znamena-
lo, že když jeden mluvil, ostatní se 
ztišili a  pozorně poslouchali. Pak 
mluvili oni a  pak souzněli. Dneska 
už bychom jako národ muzikantů 
asi neobstáli. Každý myslí pouze 
na to, co sám řekne a jeden druhého 
vůbec neposlouchá. A pokud dochá-
zejí rozumné argumenty, nastupují 
decibely ve snaze protivníka překři-
čet a  umlčet. Mluva se zahušťuje 
vulgarismy a stupňuje až k násilí.

A ještě něco. Po minulém úvodní-
ku redakční schránka přetékala vše-
lijakými kritickými glosami, které se 
dají obecně vyjádřit lidovým rčením 
tipu titul vola nepřikryje, vůl zůsta-
ne volem a pařez pařezem. A to vše 
rovným dílem střídavě na účet ODS 
i  ČSSD. Také přišla zásoba rad 
a pokynů, koho se máme nač zeptat, 
ale i, jak je ten který lídr gauner, kdo 
je úplatný hajzl, kverulant či vydě-
rač a jiné neméně oslňující produkty 
našeho komunálního lahůdkářství. 
Ovšem veškeré příspěvky spojovalo 
jediné – nečitelný podpis.

Před dvaceti lety bych to plně 
chápala. Doba byla nejistá a  lidé 
měli s  režimem ty nejbídnější zku-
šenosti. Všichni, kteří přečuhovali, 
o tu hlavu přišli. A děti odvážných či 
pomýlených rodičů měly polepenou 
kariéru. Ale dneska?

Pokud máte na situaci svůj názor, 
máte na  něj plné právo. Uvítám 
však, když pod svůj názor tiskacím 
napíšete jméno, příjmení, adresu, 
když to podepíšete. A  pokud uve-
dete, že si nepřejete být jmenováni, 
akceptuji to a  respektuji. A  pokud 
mi nedůvěřujete, tak mi, prosím, 
nepište. To kdysi dělali partajní-
ci, že každý anonym prošetřovali. 
Doba anonymních hrdinů snad už 
minula. Nebo máte snad strach, 
že vás strašlivý komunální politik 
odposlouchává, že si vás najde, že 
vyinkasujete jednu pěstí?

Květa Tošnerová
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Boj 
o nemocnici 
pokračuje

ŽATEC (jt) - Na  několika 
místech v Žatci stále probíhá 
Antimemorandum k  zámě-
ru VZP neprodloužit s  ža-
teckou nemocnicí smlouvu 
na  rok 2013. Pod Antime-
morandem je již na  2500 
podpisů.

Nemocnice je stabilizova-
ná a  má plně funkční čtyři 
základní oddělení. Redukce 
na  pouhá dvě oddělení by se 
rovnala jejímu postupnému 
útlumu a  likvidaci. Jen v  loň-
ském roce zde proběhlo více 
jak 500 porodů. Ministerští 
úředníci však plánují uzavře-
ní gynekologicko - porodnic-
kých oddělení, která budou 
mít méně než 700 porodů. 
Udržení nemocnice, jako jedi-
ného zdravotnického zařízení 
v regionu, má podporu nejen 
okolních měst, ale i  Eurore-
gionu Krušnohoří a  okolních 
mikroregionů.

Představitelé Žatce stále 
vyjednávají o  další podpoře 
a hodlají i nadále jednat s ve-
dením VZP, aby byla smlouva 
na příští období uzavřena.

Bez práce je 5 691 obyvatel lounského okresu
OKRES LOUNY (rtl) – Míra nezaměstnanosti v  Ústeckém kraji 
v prosinci stoupla na 12,9 procenta. Úřady evidovaly 56.550 uchazečů 
o práci, oproti listopadu o více než 2600 víc. Během prosince se v kra-
ji zvedla míra nezaměstnanosti o  0,6 procentního bodu, což je stejně 
jako ve zbytku celé republiky.

Nárůst nezaměstnanosti v  Ús-
teckém kraji na konci roku 2011 
není tak výrazný jako ve stejném 
období předcházejícího roku, 
kdy práci hledalo přes 61 tisíc 

lidí. Na  jaře pak nezaměstna-
nost klesala k  dvanáctiprocent-
ní hranici.

Statistikové jsou posledními 
čísly spíše mile překvapeni – ne-

zaměstnanost je meziročně nižší, 
i  když se zhoršila ekonomická 
situace v  Evropě. Větší odchody 
investorů, jako například firmy 
Panasonic ze zóny Triangle, za-
tím vynahradili jiní noví investo-
ři. Další vývoj nezaměstnanosti 
na  první měsíce roku 2012 ale 
zatím nelze odhadnout, protože 
v lednu se přicházejí evidovat ti, 

kterým skončily ke  konci roku 
pracovní smlouvy.

Nezaměstnanost vzrostla také 
v lounském okresu. V listopadu 2011 
hledalo práci 5.240 lidí (11,3  %), 
zatímco na konci prosince 2011 už 
to bylo 5.691 lidí (12,3 %). Lepší 
situace v  Ústeckém kraji je už jen 
v  litoměřickém okresu, kde míra 
nezaměstnanosti vykazuje 10,1 %.

Senátor Chládek se postavil proti Dobešově reformě
Ministr školství navrhuje změny, které by mohly znamenat likvidaci vesnicích škol

OKRES LOUNY (rtl) – Reformu financování regionálního školství, 
s níž přišel ministr Josef Dobeš, čeká v únoru kritika v Senátu na ve-
řejném slyšení. Rozhodl se ho uspořádat senátní školský výbor na vý-
zvu Svazu měst a  obcí.

Dobešův plán navrhuje, že by se 
peníze mezi základní a střední ško-
ly měly rozdělovat ne podle počtu 
žáků, ale podle zaplněnosti tříd. To 
by mohlo vést ke  slučování někte-
rých poloprázdných škol a  minis-
terstvu přinést úspory v  řádu mili-
ard korun. Podobu návrhu zákona 
by měl tento plán získat v  dubnu. 
Dobešův kritik a  stínový ministr 
školství ČSSD Marcel Chládek má 
za to, že takový plán je třeba zavrh-
nout. Poznamenal, že v  jeho senát-
ním volebním obvodu na  Lounsku 
a  Rakovnicku by to prý znamenalo 
zánik 80 procent venkovských škol. 

„To je zcela nepřípustné. Josef Do-
beš tímto svým návrhem potvrzuje 
svou roli likvidátora českého škol-
ství,“ uvedl Chládek ve sdělovacích 
prostředcích.

Proti návrhu se postavili i experti 
na vzdělávání. Záměr by podle nich 
vedl k zániku řady vesnických škol, 
které by se v nejlepším případě mu-
sely přeměnit na  malotřídky.

Podle návrhu by školy, které mají 
ve  třídách méně než kolem opti-
málního počtu 25 žáků, dostávaly 
od ministerstva méně peněz. Pokud 
by obec o udržení školy stála, musela 
by na ni doplácet. Už nyní ale obce 

s  malým počtem dětí na  školy do-
plácejí, větší finanční zátěž by řada 
z nich nezvládla. Nový systém také 
počítá se sjednocením sazeb pro 
žáky jednotlivých typů škol. Nyní 
peníze od  ministerstva přerozdělu-
jí kraje, a  často podle ministerstva 
dotují slabé školy na úkor dobrých. 
To znamená, že základní škola v jed-
nom kraji má na žáka třeba 22 tisíc 
korun a škola v jiném kraji až 40 ti-
síc. Tyto normativy se navíc každý 
rok mění, a pro ředitele je tak těžké 
finančně plánovat.

„Osobně si myslím, že tento návrh 
patří k těm nejnebezpečnějším, které 
Josef Dobeš kdy předložil, protože 
je pro širokou síť základních škol li-
kvidační a navíc se jedná o krok ne-
vratný. Ačkoliv Josef Dobeš původně 

sliboval, že do tohoto materiálu bude 
začleněn i prvek kvality, nic takové-
ho v  něm zařazeno není. Jsem sice 
přesvědčen, že regionální školství je 
třeba částečně reformovat, Dobešův 
návrh – pokud by na něj došlo – ale 
způsobí, že situace bude mnohem 
horší, než stávající podoba,“ uvádí 
v prohlášení k navrhovanému záko-
nu Chládek. „Navrhovaný systém 
má působit prooptimalizačně, ale 
ve  svém důsledku se dotkne nej-
méně třetiny všech základních škol. 
Postiženy budou zejména malé ško-
ly s  jednou třídou v  ročníku, které 
nemohou naplnit třídy na optimální 
počet žáků,“ varoval výkonný místo-
předseda Svazu měst a obcí Jaromír 
Jech, podle něhož se absence zá-
kladní školy odrazí na rozvoji obce.

Velvyslankyně v Černčicích…Velvyslankyně Jihoafrické republiky v  Praze, paní Celia-San-
dra Botha navštívila Galerii Emila Juliše v  Černčicích, kde v  současné době probíhá výstava afrického umě-
ní ze sbírek Marie Imbrové. Ta také velvyslankyni výstavou provedla, a  představila jí obrazy, sochy a  je-
jich autory. Galerista, Pavel Rudolf Vejrážka byl dost překvapen, když se mu telefonicky ohlásilo velvysla-
nectví Jihoafrické republiky s  tím, že si paní ambasadorka tuto výstavu našla a  projevila zájem si ji pro-
hlédnout. Marie Imbrová, jako bývalá tajemnice na  našich zastupitelských úřadech v  Keni a  později Zim-
babwe je nejen sběratelkou, ale také podporovatelkou sochařské školy v  zimbabwském Tengenenge. (jt)
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