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     Milí Unhošťáci! 
 
           Prosincové číslo Unhošťských listů mne přesvědčilo, abych se vyjádřila ke  
slučování případně ke splynutí unhošťských škol. Pan starosta a pan tajemník tímto  
tématem zabrali téměř dvě celé strany. Mně bude stačit daleko méně prostoru. 
 
         Začnu historií, o které se zmiňuje pan starosta, a to je rozdělení škol v roce  
1992. Na rozdíl od současnosti, se tehdy zastupitelé sešli se všemi učiteli a o rozdělení  
škol se domluvili. Už tehdy jsem byla proti, ale většina učitelů byla pro, a proto jsem  
se podřídila. Teď jsem opět proti, ale nikoho můj názor nezajímá. A proč jsem zase proti?  
On totiž každý takový zásah do organismu školy se především odrazí na dětech a právě ony  
na něj doplatí nejvíc. Že to bude finančně velmi náročné, že jedním škrtem pera smetu se  
stolu dvouletou práci obou pedagogických sborů a že to zase odnesou děti a jejich  
učitelé? „Vždyť přece kvalifikovaně a demokraticky rozhodli tři ředitelé jiných školských  
zařízení, tak to musí být signálem, že jsme vykročili správným směrem.“ To jen volně  
cituji z minulého čísla pana starostu. 
 
          Ať mi pan starosta odpustí, ale potřebovala bych vysvětlit, jak může být  
nezávislé rozhodování závislých ředitelek? Ona totiž radnice schvaluje pro ředitele  
odměny, tak jakápak nezávislost! A proč se zabývat tím, že téměř všichni rodiče a téměř  
všichni učitelé obou škol se splynutím nesouhlasí. Proč se zabývat stanovisky obou  
školských rad, které mají proti splynutí zásadní výhrady? To je etické? 
 
         Omlouvám se za nepřesnost, školské rady měly výhrady proti slučování, ne proti  
splynutí. Také petice na podporu konání referenda byla namířena proti slučování  a ne  
proti splynutí. Myslíte, že slovíčkařím? Omyl! Účel světí prostředky, a proto i podpásové  
rány jsou povoleny. Účelovost a demagogie, hlavně že prosadím svou. Ostatní  občané jsou  
nesvéprávní, takže nebudu ani pro vyhlášení referenda, i když na tom neušetřím ani  
korunu, naopak splynutí bude finančně velmi náročné. To není za hranicemi mravnosti? 
 
         Tak občane! Divíš se ? Já jsem se na posledním veřejném zasedání zastupitelů  
taky nestačila divit. Jak můžeme  od někoho, kdo si neváží práce druhých, očekávat, že  
bude pracovat ve prospěch celku, všech Unhošťáků? 
 
         A proto bych chtěla všem těm „nesvéprávným“ popřát do nového roku všechno  
nejlepší, hlavně hodně a hodně zdraví, pevné nervy a spolu s tajemníkem i vzájemné  
pochopení a úctu. Toho nám bude nejvíce zapotřebí, abychom pochopili, že radnice chce pro  
občany jen to nejlepší. Zatím to asi nechápeme, protože na pompézní náměstí nadáváme  
všichni svorně.A proto vám všem i sobě ještě přeji zastupitelstvo, které nám bude  
naslouchat. 
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