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Jihočeské lidové listy
V Českých Budějovicích dne 15. června 2017

„Naší podmínkou pro vstup
do koalice byl odchod Jiřího Zimoly
i audit zadaných veřejných zakázek,“
říká Jan Bartošek
Kraj vede od května nová koalice a jejími členové jsou i politici z KDU-ČSL.
O plánech a vizích, se kterými do vedení kraje přicházejí, jsme hovořili
s Ing. Janem Bartoškem, jedním z krajských zastupitelů a místopředsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Místopředseda
sněmovny
a KDU-ČSL
Jan Bartošek
S jakými předsevzetími a za jakých
podmínek jste se rozhodli přijmout
účast ve vládnoucí koalici?
Naši nepřekročitelnou podmínkou pro
vstup do krajské koalice byl odchod
hejtmana Jiřího Zimoly, náměstka hejtmana Jaromíra Slívy a předsedy představenstva Jihočeských nemocnic a.s.
Martina Bláhy a také radikální snížení
jeho roční více jak sedmimilionové
odměny. Martin Bláha stavěl chatu na
Lipně svým dvěma nadřízeným za
velmi nestandardních podmínek. Navíc
za situace, kdy jako šéf nemocnic pobíral nehorázných 7,4 milionu korun roč-

ně. Proto jsme řekli, že tito pánové musí
odejít, odměny celého vedení Jihočeských nemocnic se musí radikálně snížit
a ušetřené peníze rozdělit mezi doktory,
sestry a další zdravotnický personál.
Proč jste šli raději do koalice s ČSSD,
která věděla o jednání Jiřího Zimoly,
a ne s Hnutím ANO, které jeho jednání
kritizovalo a vyvolalo pád krajské
vlády?
Krajské předsednictvo, které rozhodovalo o podpisu memoranda, zasedlo ve
chvíli, kdy jak Jihočeši 2012 i uskupení
pokračování na straně 3
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Holky
s pomlázkou?
Sorry jako…
Nedávno jsem dostal dotaz, co budu
dělat, až přijde dcera s pláčem, že chce
jít taky na koledu s pomlázkou. Co bych
jí řekl?
Vzal bych si jí stranou a pokusil bych
se jí vysvětlit, že svět má určitá pravidla. Že žena chodí do dveří první, tatínek musí maminku ochraňovat, chlapec
žádá o ruku budoucí nevěstu a v neposlední řadě, že s pomlázkou na koledu
chodí kluci za holkama. A holky se
zase na Velikonoční pondělí připravují
tím, že malují vajíčka.
Svět kolem nás zkrátka má určitá pravidla, kterých je dobré se držet. Jejich
odmítání či relativizování z důvodu
momentálního profitu nevede z dlouhodobého hlediska k ničemu dobrému.
Obzvláště v dětství je totiž důležité,
aby se chlapci identifikovali s tím, že
jsou chlapci a dívky s tím, že jsou dívky.
V tomto případě jde o vžitou tradici
a tradičně chlapeckou a dívčí činnost.
Ta je zároveň symbolem, jakým způsobem řada lidí přemýšlí o rozdílnosti
rolí mužů a žen v naší společnosti.
S mírným smutkem jsem o posledních
Velikonocích sledoval větší počet dívek
v ulicích s pomlázkou než chlapců.
Byť nepochybně z dobrého úmyslu
rodičů, aby to holkám nebylo líto.

Autorem textu je
učitel a cestovatel
Šimon Heller

Venkov 2.0
není
science-fiction
Každého z nás zajímá, kde a jak
budeme žít. O tom, kdo žije životem
zítřka, ale nerozhoduje fyzický věk,
nýbrž ten mentální. Jednoduše velmi
záleží na tom, jak lidé přemýšlejí a
jak moc jsou otevřeni novým věcem.
Mám představu moderní vesnice. V té
vesnici se z kdysi opuštěných a léta
nevyužívaných prostor (třeba statky,
vepříny po JZD ale například i tvrze)
stala lokální živnostnická centra, kde si
místní podnikatelé otevřeli své živnosti.
Najdete tu řezníka, cukrárnu, kadeřnici,
pekaře i opravnu bot. Celou jednu budovu si pro své účely ponechala středně velká výrobna kancelářského nábytku, jejíž majitel bydlí ve vedlejší vesnici
a na finančních nákladech se podílel.
O přeměně polorozpadlých prostor na
budoucí obchodně-společenské centrum rozhodli v místním referendu lidé,
když odsouhlasili, aby obec usilovala
o získání dotace na rozvoj venkova.
Povedlo se. Zbytek financoval majitel
oné kancelářské firmy, který „výměnou“
za možnost přesunout své podnikání
navíc opravil radnici a v její bezprostřední
blízkosti vystavěl hasičárnu pro místní
spolek dobrovolných hasičů. Společenský sál hasičárny pak celé obci slouží
k pořádání plesů, v pravidelných termínech se tam scházejí cvičenci místního
sokola, jógy a hráči ping-pongu.
Obec si také schválila nový územní
plán. Za rozhodnutí, že z obce zmizí
bývalá výrobní zóna a promění se na
stavební pozemky, získala radnice
místo pro výstavbu školky a navíc ještě
3 miliony. V obci funguje obecní wi-fi,
vychází informační bulletin, na webových stránkách je zveřejňován zpravodajský TV magazín. Veškerá závažná
rozhodnutí jsou rozhodována v referendech. Ve vesnici je ochotnické divadlo,
tenisový a fotbalový klub, slaví se masopusty, dožínky, čarodějnice… Obec
žije.
Venkov budoucnosti má reálné obrysy.
Jen je třeba chtít. A taky vybrat si dobrého starostu se hodí

Autorem textu je
místopředseda
sněmovny a
KDU-ČSL
Jan Bartošek
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Vyšla kniha Náš kardinál
V polovině března zemřel kardinál
Miloslav Vlk, který by se 17. května
dožil 85 let. U příležitosti tohoto výročí vyšla v Českých Budějovicích
kniha Náš kardinál – jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka.
Kniha obsahuje čtyři desítky vzpomínek
a velké množství unikátních fotografií,
včetně těch z Archivu bezpečnostních
složek, i rozhovory, které kardinál poskytl Deníku a Katolickému týdeníku při
své poslední návštěvě Českých Budějovic loni počátkem prosince. Mezi
autory příspěvků v knížce patří např.

aby se pokusila tento nepříznivý stav
zvrátit,“ vzpomíná Šimon Heller. „Naše
akce podpořilo mnoho známých osobností, které buď přijeli, nebo zaslali své
poselství, a mezi nimi i kardinál Miloslav
Vlk, který měl s nebezpečím komunismu osobně dlouholeté zkušenosti.
Komunistka Baborová resort školství
nakonec opustila, ale nahradil ji jiný
komunista, který měl další čtyři roky
školství na starost. Kardinál Miloslav
Vlk byl tehdy jeden z prvních, kteří nás
v naší iniciativě v roce 2012 podpořili.
Jako studenti jsme se snažili poukázat
na to, že svěřit jihočeské školství komu-

Mezi prvními čtenáři knihy Náš kardinál byl i ministr kultury Daniel Herman

bývalý sekretář Miloslava Vlka, současný ministr kultury Daniel Herman
z KDU-ČSL nebo Šimon Heller, který
v roce 2012 jako student spoluorganizoval na protest proti krajské vládní koalici
ČSSD a KSČM akci nazvanou Komunisté nepatří ke kormidlu.
„Uspořádali jsme několik protestních
demonstrací, kterých se na budějovických náměstích Přemysla Otakara II.
a Piaristickém účastnili např. i zástupci
Konfederace politických vězňů nebo
Svazu Pomocných technických praporů,
zorganizovali jsme řetězovou hladovku
a snažili se vyburcovat veřejnost,

nistické straně, následovnici totalitní
KSČ, je necitlivé a nemorální. Podpora
od takové osobnosti, jako byl pan kardinál, pro nás tenkrát byla logicky obrovskou vzpruhou. Dodnes si pamatuji na
jeho slova, která mi řekl a která i jeho
jménem zněla na budějovických náměstích: „Váš boj je spravedlivý a všichni, kdo neztratili paměť a cit pro právo
a spravedlnost, ho musí podporovat!“
Vzpomínám na něj proto s nesmírnou
úctou,“ dodává Šimon Heller, který ke
svému příspěvku v knize připojil i znění
dopisu, který organizátorům akcí kardinál Vlk tenkrát poslal.
(rag, šh)

Knihu Náš kardinál si můžete objednat na adrese:
Radek Gális, L. M. Pařízka 3, 370 01 České Budějovice, tel. 602 649 292, nebo na
e-mailu ragal@seznam.cz. Cena je Kč 250 plus poštovné, osobní odběr možný.

„Naší podmínkou pro vstup do koalice byl odchod
Jiřího Zimoly i audit zadaných veřejných zakázek,“
Pro kraj odmítli spolupráci s hnutím
ANO a ODS a přiklonili se ke koalici
s ČSSD. V tu chvíli to byla jediná možná varianta vzniku koalice a my si stanovili podmínky, za jakých jsme ochotni
do koalice vstoupit. Tedy odchod Jiřího
Zimoly, Jaromíra Slívy a Martina Bláhy,
snížení odměn managamentu nemocnic, audit zadaných veřejných zakázek
od roku 2014 a splnění našich programových priorit. Na tyto podmínky nově
vzniklá koalice přistoupila.
Co bude vaší prioritou? Kam se
budou ubírat krajské finance? Jaká
odvětví a jaké funkce vaši zastupitelé získali?
Mezi naše priority pak patří resort školství, například podpora technických
oborů a duálního vzdělávání a resort
sociálních věcí, například podpora dostupného bydlení pro mladé, víceleté
financování sociálních služeb a seniory
nebo podpora hospicové péče, lůžkové
i terénní. Tyto dva resorty spravuje náš
náměstek hejtmana Zdeněk Dvořák.
Vzhledem k aktuální situaci ve věci
odměňování vedení nemocnic jsme
pak na předsedkyni představenstva
Jihočeských nemocnic navrhli Zuzanu
Roithovou, bývalou ministryni zdravotnictví a ředitelku vinohradské nemocnice.
Kromě radikálního snížen nehorázných
odměn managementu nemocnic nás
budou zajímat audity zadávání veřejných zakázek v předchozím období.
Budete usilovat např. o to, aby se
z bývalých kasáren, které jsou zasíťované a v centru udělaly dostupné
byty, sociální nebo malé pro čerstvé
vysokoškoláky, kteří chtějí v krajském městě zůstat, ale nechtějí se
vázat nákupem bytu a pořízením
hypotéky?   
Prioritou KDU-ČSL, kterou jsme prosadili do koaliční smlouvy, je tzv. dostupné bydlení. Kraj by měl pomoci obcím
vybudovat nové byty, které jsou pak
pronajímány například mladým rodinám
nebo seniorů. Motivující prvek na dostupném bydlení je fakt, že pokud platíte pronájem určitou dobu, výsledně
je byt na daného nájemce převeden.
Výhodou však je, že daný nájemce
není vázán žádným dluhem a nejsou
žádné zisky pro banky nebo developery. Nabídneme obcím a městům hledat
vhodné prostory pro takovou výstavbu.
Například právě nevyužívaná kasárna
mohou být takovou vhodnou nemovitostí.
V kraji jsou trvale podhodnoceny
sociální služby. Hodláte navýšit rozpočty neziskových sociálních organizací, které se potýkají s financemi

na úrovni přežití, jako je Diecézní
charita České Budějovice i Diakonie?
Podpoříte vznik státních domovů pro
seniory a Alzheimer center pro lidi,
kteří mají důchod 11 000 a nemůžou
si dovolit soukromé zařízení?
Kraj by měl v první řadě nastavit dlouhodobý udržitelný mechanismus financování sociálních služeb. V současném
stavu poskytovatelé každý rok žádají
o dotace a nevědí, zda budou mít peníze
příští rok. To jim samozřejmě brání ve
stabilitě a jejich rozvoji. Proto je nutné
nastavit dlouhodobé financování sociálních služeb, řekněme v horizontu tři
roky. Jinak kraj by měl zajistit dostupnost služeb a platit a objednávat ty
služby, které potřebuje nejvíce. Jsem
přesvědčen, že momentálně je potřeba
podpořit např. domovy pro klienty
s Alzheimerem nebo domácí hospice.
Minulé zastupitelstvo ČSSD a KSČM
nedalo církevním organizacím prostředky na opravy církevních památek s tím, že se soudí s krajem. Jak
hodláte křivdu napravit a zda už jste
vyvolali jednání, aby se to v rozpočtu
na příští rok projevilo?
Nelze vybírat dotace podle toho, kdo je
podává. V tomto případě musí být přistupováno ke všem stejně. Podle mých
informací již letošní rok došlo k nápravě
a nikdo, tedy ani církve, nebyl z dotací
principiálně vyřazen.
Přijdete s návrhem, aby v Českých
Budějovicích vzniklo veliké centrum
vědy pro veřejnost, jako např.
Technománie a IQ landia v jiných
krajských městech, které přitáhnou
spoustu lidí, hlavně rodin s dětmi?
Do koaliční smlouvy jsme prosadili
vznik technologického vzdělávacího
centra. Nyní hledáme vhodné prostory
a řešíme financování.
Jak zabezpečit lidi, co bydlí na Šumavě, aby tam měli práci? Jak udržet
národní park, a přitom aby z něj měli
prospěch i místní lidé?
V současné době byl schválen nový
zákon o ochraně přírody, který se významně Šumavy týká. Hlavní přidanou
hodnotou tohoto zákona je, že minimálně na 15 let zajišťuje stabilitu a jasně
stanovený směr, který tady od revoluce
chyběl. Osobně mě mrzí, že v rámci
podpory rozvoje obcí nejsou z národního parku vyjmuty intravilány obcí, jako
je tomu např. v Bavorsku, nebo sjednocení v současné době rozptýlených
bezzásadových zón. Celkově se však
podle mého názoru jedná o rozumný
kompromis. Z pozice kraje jsme pak
připraveni šumavským obcím pomáhat,
například podporou cestovního ruchu.

Dáte příští rok návrh, aby byla 10.
března vyvěšena před krajským úřadem tibetská vlajka, kterou ČSSD
odmítá vyvěšovat kvůli obchodům
s Čínou?
S koaličními partnery jsme to ještě neřešili. Já sám jsem se osobně loni v říjnu s dalajlámou setkal a s vyvěšením
tibetské vlajky na krajském úřadě nemám sebemenší problém.
Podpoříte ve školách na jihu Čech
programy, které budou žáky seznamovat se zločiny komunismu?
Jsme připraveni podpořit všechny
vzdělávací programy, které se týkají
informování o zrůdnostech totalitních
režimů. Návštěvy nacistických a komunistických koncentračních táborů či
seznamování mladé generace s hrůzami totalitních režimů je nepochybně
rozumné.
(rag, šh)

Poptávka po zdraví
Poptávka po zdraví je aktuální v každé
době, na každém místě. Horší je to
s nabídkou. Může se to zdát zbytečné,
ale řešit zdravotní dostupnost ve 21.
století v podmínkách střední Evropy
není úplně od věci. V pohraničních
oblastech je to dlouhodobé téma,
ale stejný problém vnímá i vnitrozemí.
Ubývá jak praktických lékařů, tak specialistů. Stárne nejen populace, ale
i lékaři. Mladí často odcházejí za ještě
vyššími výdělky do ciziny. Pojišťovny
se navíc řídí zákonem, který odpočítává
lékařskou dostupnost podle dojezdové
vzdálenosti k lékaři. Nezohledňuje se
tady ani věk, ani stav pacienta. Tabulky
jsou dimenzovány na takříkajíc ideální
případy. Lidé na mnoha místech jižních
Čech jsou také omezeni dostupností
dopravy do centrálních obcí, kde lékaři
ordinují v určitých dnech a časech.
Situaci nevyřeší žádná kosmetická
úprava. Alespoň dílčí zlepšení by mohla
přinést dohoda kraje a zdravotních pojišťoven o zvýšení úvazků specialistů
tam, kde to potřebují. Zásadním apelem
by měla být změna v zákoně. Musí
zohlednit dostupnost lékaře nejen
vymezením území prstem na mapě.

Autorem textu
je starostka
Třeboně Terezie
Jenisová
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Recept:
Králík na hořčici
4 porce králíka (hřbet i stehna)
500 g hub, sůl, pepř, kmín, petrželka,
trocha česneku, kremžská hořčice
cibule, slanina, máslo, smetana

Porce králíka osolíme, opepříme,
potřeme hořčicí a položíme do pekáče
na pokrájené houby (jestliže použijeme mražené nebo sušené – tak je
nejdříve na pánvi lehce orestujeme).
Přidáme nahrubo nakrájenou cibuli,
kmín, petrželku, trocha česneku.

Králík na hořčici zahraničního výboru
4 porce králíka (hřbet i stehna), sůl, pepř, kmín, petrželka, trocha česneku, kremžská hořčice, 500 g hub,
cibule, slanina, máslo, smetana
Porce králíka osolíme, opepříme, potřeme hořčicí a položíme do pekáče na pokrájené houby ( jestliže použijeme
mražené nebo sušené – tak je nejdříve na pánvi lehce
orestujeme). Přidáme nahrubo nakrájenou cibuli, kmín,
petrželku, trocha česneku.
Na králíka položíme plátky slaniny, podlijeme 100 ml
vody, přiklopíme a pomalu dusíme v troubě. Občas se
podíváme jestli se voda nevypekla. Když králík změkne,
odklopíme poklici, položíme na něj lžíci másla a necháme
maso zčervenat. Vše na závěr můžeme zjemnit smetanou.

Pečení dáváme přednost
Pečení je u nás v Česku nejoblíbenějším způsobem
přípravy masa. Alespoň to v anketě zpravodajského
portálu Novinky.cz tvrdí na tisíc jejich respondentů.
Přes 50 % z nich dává této úpravě masa jednoznačnou
přednost. I proto, nebo právě proto, jsme připravili
pokrm upravený právě tímto způsobem. Byť jsem si

Na králíka položíme plátky slaniny,
podlijeme 100ml vody, přiklopíme
a pomalu dusíme v troubě. Občas se
podíváme jestli se voda nevypekla.
Když králík změkne, odklopíme poklici,
položíme na něj lžíci másla a necháme
maso zčervenat. Vše na závěr můžeme
zjemnit smetanou.

Dušený králík v bylinkové marinádě
s jablky a kapustou
1 králík, naporcovaný
Na marinádu: 125 ml bílého vína (1/8 l), 2 lžíce bylinkového vinného octa, 1/2 lžičky muškátového květu, 1/2
lžičky mletého hřebíčku, 1/2 lžíce koriandru, 1 lžička
sušeného kopru, 500 ml podmáslí
Na omáčku: 750 g růžičkové kapusty, 250 g cibule,
nakrájená na kousky, sůl a pepř, 3 lžíce přepuštěného
másla, 1 lžička sušeného tymiánu, 500 ml vývaru, 2
jablka rozčtvrcená, bez jader, 1/2 sklenice brusinek
Příloha: knedlíky, brusinky
Marinádu připravíme svařením uvedených surovin
ve víně. Podmáslí vmícháme až po ochlazení směsi. Králičí porce v misce zalijeme připravenou směsí a necháme
je 24 hodin marinovat. Během této doby maso několikrát
obrátíme. Kapustu vaříme v osolené vodě po dobu asi 5
minut a necháme okapat. Králíčí maso opečeme na tuku,
okořeníme pepřem a tymiánem, přidáme cibuli a vše
krátce osmahneme. Pak zalijeme vývarem, přikryjeme
poklicí a dusíme v předehřáté troubě při 100 °C po dobu
1 hodiny. Jablka rozčtvrtíme, očistíme (vyjmeme jaderník) a nakrájíme na kousky. V polovině dušení je přidáme
k masu spolu s kapustičkami. Podáváme posypané brusinkami s knendlíky.

vědomi, že není až tak určen těm, kteří si striktně hlídají
štíhlou linii.
Na druhém místě je v anketě (s 22 procenty) dušení
a bronzový stupínek obsadilo někdy kritizované smažení pokrmů – necelých 11 %.
Z tohoto pohledu to s námi není až tak špatné. Zejména dušení masa lze považovat za zdravou přípravu
jídla. Dobrou chuť.
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Manželka předvádí muži nové plavky: To je báseň, co? No, myslím, ... dokončení v tajence.
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