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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 583 808 311, fax: 583 808 666

» Názory čtenářů MF DNES Co si myslí čtenáři
o stávce, která minulý týden stopla v Olomouckém
kraji vlaky i některé autobusy a tramvaje, a jak hodnotí
plán nasvítit dominantu kraje – hrad Bouzov i v noci?

Exotika v Olomouci Prestižní klání, jehož čelo ovládli favorizovaní běžci z
Etiopie a Keni, mělo skvělou atmosféru. 4x foto: frabcan.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Kam půjdou peníze? To
rozhodne ministerstvo
»Ad: Matrace nic. Dietní sestra nic.
Škrtáme, nadávají domovy, MF DNES
13. 6.
V minulých dnech byl v MF DNES
otištěn článek, podle kterého Olo-
moucký kraj zvýhodnil při dotač-
ním řízení pro poskytovatele soci-
álních služeb vlastní (zřizované)
příspěvkové organizace, což je
označeno jako porušení progra-
mového prohlášení Rady Olo-
mouckého kraje. Proti tomuto se
musím důrazně ohradit, je tu zřej-
mé zásadní nepochopení systému
financování sociálních služeb
v ČR. Olomoucký kraj nelze vinit
z výše dotace jednotlivým poskyto-
vatelům sociálních služeb, neboť
se jedná o finanční prostředky ze
státního rozpočtu, o jejichž poskyt-
nutí rozhoduje ministerstvo práce
a sociálních věcí. Krajský úřad Olo-
mouckého kraje pouze podává to-
muto ministerstvu takzvanou sou-
hrnnou žádost o poskytnutí dota-
ce. Ministerstvo si v rámci zjedno-
dušení své práce programové vy-
bavení, v němž je žádost podává-
na, upravilo tak, že krajský úřad je
nucen požadavky poskytovatelů
sociálních služeb radikálně snížit
a ministerstvo se toliko s tímto sní-
žením ztotožnilo. Ministerstvo
však velmi dobře ví, jakému typu
organizace a jak vysokou dotaci
přiznává a zda je tato dotace opod-
statněná, neboť má informace
o jednotlivých poskytovatelích
z informačního systému, k němuž
má přístup pouze a zase jenom
toto ministerstvo. V žádném přípa-
dě tak nemůže jít o porušení pro-
gramového prohlášení Rady Olo-
mouckého kraje, neboť o rozděle-
ní státní dotace Rada Olomoucké-
ho kraje žádným způsobem neroz-
hoduje. Je pravdou, že se může na-

příklad obecním příspěvkovým or-
ganizacím zdát, že příspěvkové or-
ganizace zřizované krajem jsou
zvýhodněny, v celkovém kontextu
financování sociálních služeb
však o žádné zvýhodnění nejde.
Olomoucký kraj převzal na zákla-
dě zákona organizace poskytující
sociální služby s tím, že do roku
2006 získával finanční prostředky
přímo (pouze pro tyto své organi-
zace) na základě zákona o státním
rozpočtu (naposledy v roce 2006
ve výši 492 mil. Kč). Organizace
obcí získaly v tomto roce dotace
ve výši 51 mil. Kč. V roce 2011
však kraji v rámci dotačního řízení
bylo navrženo pro tytéž organiza-
ce pouze 302 mil. Kč (což činí sní-
žení poměru státní dotace o 190
mil. Kč, aniž došlo ke snížení obje-
mu poskytovaných sociálních slu-
žeb), zatímco organizace obcí
61 mil. Kč (navýšení o 10 mil. Kč).
Yvona Kubjátová,
náměstkyně hejtmana

Nasvítit hrad Bouzov,
to jde proti přírodě
»Ad: Bouzov uvidíte na dálku i v noci,
bude nasvícený, MF DNES 15. 6.
Na nasvícení hradu Bouzova mu-
sím reagovat, nelíbí se mi to. Na
jednu stranu vznikají po celém
světě aktivity typu Hodina Země,
které se snaží upozornit na zbyteč-
né plýtvání elektrickou energií
a vzrůstající světelné znečištění
způsobené především světelnými
zdroji, a na druhou stranu se insta-
lují osvětlení na další a další pa-
mátky (i jiné stavby nulové kultur-
ní hodnoty). Vědecké studie proka-
zují negativní vliv nočního svícení
na rostliny i živočichy. A přesto
všechno obhajuje Národní památ-
kový ústav instalaci osvětlení hra-
du Bouzova republikovým význa-
mem památky, prapůvodem osvět-

lovaní z dob neolitu i slovy o za-
traktivnění. Jsou to podle mého
názoru naprosto nehodnotné ar-
gumenty a naprosto to sráží snahy
o energeticky šetrné chování a sna-
hy o ohleduplné chování k příro-
dě. Takovéto chování je hanbou
Národního památkového ústavu
a naprosto ho dehonestuje. Nepo-
chopím, proč se ubírá právě tímto
směrem. I selský rozum praví, že
v noci je tma, a proto nejsou věci
vidět. Památkový ústav podporo-
vaný penězi Olomouckého kraje
jde proti přírodě a žádné argumen-
ty nejsou dostatečně silné na to,
aby takové jednání ospravedlnily.
Jiří Dvořák, Olomouc

Odboráři mizí. Abychom
je nemuseli zachraňovat
»Ad: 24hodinový dopravní kolaps.
Stávka začala, MF DNES 16. 6.
Zaujal mě transparent, že stávkují-
cí bojují i za mě. A tak jsem si polo-
žil otázku, v čem ten boj spočívá
a zda mé názory budou odbory

schopné tlumočit nenáviděné vlá-
dě. Stávkující by asi byli velmi pře-
kvapeni zjištěním, že ti, co za ně
údajně bojují, se s nimi z velké vět-
šiny vůbec neztotožňují. Jsem pře-
svědčený, že většina rozumných
lidí stávku odsoudila. Každému
člověku v naší společnosti s prů-
měrným IQ je jasné, že náš stát
má dluhy, že jsou problémy ve
zdravotnictví, dopravě, školství...
Každému je ale také jasné, že toto
nezpůsobila jen současná vláda,
že je třeba hledat nápravu a způ-
sob, jak dalšímu zadlužování za-
mezit. Je třeba šetřit, provést ne-
zbytné reformy, uskrovnit se. To

není příjemné nikomu – opak je
cestou do pekel. Jsem letitý dů-
chodce, který nemá na rozhazová-
ní, ale nenaříkám si. Jsem rád, že
žiji svobodně, že moje rozhodová-
ní a názory neovlivňuje minulá
zločinecká organizace. Můj názor
a postřeh je ten, že stávka se odbo-
rům jaksi nevydařila, jak si před-
stavovaly. Kupodivu silnice byly
sjízdnější, v ulicích ubylo tlačenic
aut, lidé si spokojeně polehávali
u vody, rybáři rybařili, studenti se
do škol nedostavili, spousta lidí
prožila hezký slunečný den na cha-
tě, někteří vysocí odboráři dokon-
ce hráli golf nebo byli v zahraničí.

Zaujal mne i záběr, jak na koneč-
né zastávce tramvaje řidiči v jed-
nom z vozů spokojeně popíjejí
kafe, které jim tam donesli vděční
cestující. Policie nemusela zasaho-
vat, žádné manévry se nekonaly –
neboť počet přišedších nebo na
pomoc Praze dojetých demonst-
rantů byl minimální. Místo očeká-
vaných několika tisíc to bylo spíše
několik stovek, v některých měs-
tech dokonce jen několik desítek.
Není tento nečekaně nízký počet
způsobený obrovským úbytkem
počtu odborářů? Dle dostupných
informací bylo v odborech před
několika lety přes dva miliony čle-
nů, nyní je to jen něco kolem 400
tisíc. Jen pozor, aby se tento počet
ještě více nesnižoval až na několik
jedinců – jako například počet
koně Przewalského v Mongolsku.
Pak by asi musely zasáhnout zoo
v republice, aby zamezily úplné-
mu vyhynutí odborářů! Kdo však
uhradí ztráty ve stovkách milionů
způsobené stávkou? Zdá se, že vše
nakonec zaplatí daňoví poplatní-
ci, stejně jako mzdy stávkujících
odborářů, kteří v době stávky byli
údajně na školení, které musí pod-
le zákona zaplatit zaměstnavatel.
Odborářské příspěvky mohou tak
maximálně stačit na vysoké platy
odborových funkcionářů. Hodí se
sem přirovnání o „vši v kožichu“.
Odboráři se chovají jako vši v koži-
chu republiky. Takže odboráři po-
zor – dnešní chemický průmysl do-
vede vyrobit prostředky, které vši
beze zbytku odstraní. Kéž by tyto
spreje a postřiky nahradil rozum
a společné úsilí nás všech, jak
z bryndy ven. Český člověk na to
přece má!
z redakční pošty

Hvězdy na startu
V Olomouci o víkendu
odstartoval druhý ročník
největší běžecké akce na
Moravě. Olomoucký
půlmaraton se těšil
hvězdné účasti.

My stávku podporujeme Stávka v dopravě, kterou pochodem podpořili i další regionální odboráři, přinesla
minulý týden do Olomouce víkendový režim. Foto: Luděk Peřina, MF DNES

Za mne odboráři nebojovali

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Františka Rabčana


