Zpravodaj obce Řitka - č.1/2011

Vážení čtenáři přejeme Vám úspěšné a šťastné vykročení do Nového roku 2011
a samozřejmě i pevné zdraví a mnoho pracovních i životních úspěchů.

Informace z OÚ
 Ve čtvrtek 23.12.2010 proběhlo na řitecké návsi tradiční přednášení a zpívání vánočních koled dětmi, spojené s nadílkou. Při této příležitosti bylo dětem rozdáno osmdesát dárkových balíčků. Pořad již tradičně moderoval pan Roman Vojtek, z jehož mluvy sršely vtipy a dobrá nálada, za což mu ještě jednou děkujeme. Slavnost se vydařila a zúčastnilo se jí mnoho lidí. Bylo možno zakoupit vánoční dárečky vlastnoručně
zhotovené dětmi z líšnické školy, ale i vánoční doplňky od paní Lenky Šimšové. Občerstvení v širokém sortimentu zajistil pan Martin Urbánek (restaurace Na Veselce).
Tentokrát se lidem po oficiálním ukončení programu ani nechtělo domů a tak se veselili dál, díky sponzorskému daru byl i dostatek "svařáku" a tak se jedlo, pilo, pouštěly se "balony štěstí", zkrátka byla legrace a tahle společnost se rozešla domů až někdy po 22. hodině. Řitecká náves osiřela, do tiché noci zářil jen betlém se svatou rodinou za oknem obecního úřadu. Nastala poslední noc, noc před Štědrým večerem.
Zbývá ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě slavnosti podíleli a samozřejmě všem štědrým sponzorům:
paní Evě Tomanové
panu Ludvíku Filípkovi
paní Pavle Proškové
firmě Abasto s.r.o.
firmě Aspius s.r.o.
restauraci Lískovka Líšnice
restauraci Na Veselce (pan Martin Urbánek)
Ještě jednou děkuji.
 Setkání seniorů při slavnostním obědě proběhlo 29. 12. 2010 v restauraci "Panský
Dvůr".V příjemném prostředí sálku panského dvora se sešlo 27 seniorů, odpoledne
proběhlo v družné zábavě, při poslechu hudby, zpěvu a tanci. Vpodvečer se nikomu
nechtělo domů. Výborný oběd s občerstvením připravil pan Martin Klikorka, děkuji.
 "Zpravodaj obce Řitka" bude i nadále vydáván a zadarmo doručován podle možností
do všech domácností, kde je alespoň jedna osoba přihlášena k trvalému pobytu
v obci Řitka. V případě jeho nedoručení je možno si zpravodaj vyzvednout na OÚ.
 Poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu je nutno zaplatit na OÚ do 31.
března 2011. Způsob i cena platby zůstává stejná jako minulý rok. Připomínám, že
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oproti zaplacenému poplatku budou vydány lístky, které si občané nalepí na své svozové nádoby (popelnice). Kdo nebude mít 1.dubna 2011 tento lístek na své svozové
nádobě nalepen, nebude mu již tato nádoba vyvážena.
 Voda v podchodu. Při tání sněhu a dešti se znovu objevila v podchodu pod dálnicí
voda. Upozorňuji občany, že podchod není ve vlastnictví obce, takže stížnosti na stav
podchodu je třeba adresovat v prvé řadě ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) jako majiteli objektu. Podchod neleží ani v katastru obce Řitka, která podchod díky tomu, že
je využíván jejími občany udržuje, (to znamená zametá a mění rozbité a ukradené žárovky a výbojky). Rozhodně ale není schopna opravit poškozenou isolaci a kanalizaci. Obec již několik let vyvíjí tlak na ŘSD, aby závady opravilo, zatím se však ze
strany ŘSD setkává pouze se sliby. Palety, které jsme 10.1. 2011 umístili do podchodu, aby se nechala přejít jeho zaplavená část, již třetí den někdo rozlámal. Kvůli hrozícímu úrazu byly odstraněny.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 29. prosince
2010 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.
Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav
Poláček, Gabriela Křístková, Radek Sňozík.
Omluveni: Marie Léblová, Ing. Ivana Černá, Eva Procházková.
Hosté: Mgr. Jiří Paul - technický ředitel VAK Beroun.
Program:
1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Revokace usnesení zastupitelstva obce Řitka ze dne 30. 9. 2010, kterým byla
stanovena cena vodného a stočného pro rok 2011. Tuto cenu je nutné změnit,
vzhledem ke změněným podmínkám úpravy vody a nárůstu cen el. energie
v roce 2011.
4. Stanovení podmínek, kterými se stanoví počet trvale hlášených osob v jedné
nemovitosti na jednu sběrnou nádobu (popelnici) - 120/240 l. Stanovení podmínek pro získání sběrné nádoby (popelnice) 240 l., když počet trvale hlášených osob v nemovitosti nesplňuje stanovený limit.
5. Změna poplatku za vydávání tabulky čísla popisného Obecním úřadem.
6. Různé
7. Diskuse
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Zápis z jednání zastupitelstva obce.
Ad 1) Zapisovatelem byl navržen pan Antonín Dvořák.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným zapisovatelem
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi: pan Josef Mudr a pan Radek Sňozík.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 3) Revokace usnesení zastupitelstva obce Řitka ze dne 30.10.2010.
S problémy týkajícími se změn úpravy vody a tím i zdražení provozu úpravny vody
a ČOV (čističky odpadních vod) Řitka z důvodů navýšení ceny el. energie v roce 2011
seznámil přítomné Mgr. Jiří Paul, technický ředitel VAK Beroun a přednesl nově stanovené ceny vodného a stočného, pro rok 2011. Vodné 33.90 Kč bez DPH, stočné
33.90 Kč bez DPH.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s nově stanovenými cenami: vodné 33.90 Kč bez DPH a
stočné 33.90 bez DPH pro rok 2011, zároveň ruší ceny stanovené usnesením zastupitelstva obce Řitka ze dne 30. 10. 2010.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
Ad4) Stanovení počtu trvale hlášených osob v jedné nemovitosti na jednu svozovou
nádobu (popelnici), stanovení podmínek pro získání svozové nádoby (popelnice) 240 l,
když počet osob trvale hlášených v nemovitosti nesplňuje stanovený limit.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce ustanovuje - jedna svozová nádoba 120 l připadá na čtyři trvale
hlášené osoby v jedné nemovitosti, jestliže je k trvalému pobytu v jedné nemovitosti
přihlášeno více jak čtyři osoby, mají nárok na svozovou nádobu 240 l. Svozovou nádobu 240 l lze získat k užívání i v případě, jestliže není splněn počet osob (5 osob) hlášených v nemovitosti k trvalému pobytu. Roční poplatek za vývoz takto získané svozové nádoby 240 l, činí 2.500,-Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
Ad 5) Změna poplatku za vydání tabulky čísla popisného (novostavby) Obecním
úřadem.
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Usnesení k tomuto bodu:
Bylo zjištěno, že dosavadní poplatek 100 Kč neodpovídá nynějším výrobním cenám
tabulek s číslem popisným. Z tohoto důvodu stanovuje zastupitelstvo obce poplatek za
vydání tabulky čísla popisného Obecním úřadem 600 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
Ad 6) Předsedkyně kontrolního výboru paní Gabriela Křístková požádala zastupitelstvo obce o udělení plné moci k provedení kontroly hracích automatů umístěných
v provozovnách ležících v katastrálním území obce Řitka.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Mgr. Kamila Abbida k udělení této plné
moci paní Gabriele Křístkové.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
Ad 7) Diskuse: Paní Dagmar Kačírková požádala jako cvičitelka tělovýchovné jednoty "Sokol" Obecní úřad o roční příspěvek na cvičení mládeže, výlety a školení.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce doporučuje přispívat na shora uvedené akce, vždy po zvážení
jednotlivě a podle finančních možností Obecního úřadu.
Ad 8) Závěr
Zapsal: Ant. Dvořák

Mgr. Kamil Abbid - starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Josef Mudr, Radek Sňozik

Pranostika pro měsíc leden.
1.1.

Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.

2.1.

Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

6.1.

Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.

11.1. Na svatého Hygina pravá zima začíná.
14.1. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil – a když je nezřídil, tak je břídil.
15.1

Na svatého Pavla pěkný den – bude dobrý rok
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Letáky
Příhoda, kterou Vám chci dnes vyprávět se udála již před mnoha léty, bylo by však
škoda, aby těch pár vzpomínek zaniklo v moři času, který vše nezadržitelně a pomalu
pohlcuje.
Byl začátek šedesátých let minulého století, krásné léto se všemi dětskými radovánkami se pomalu klonilo ke stejně nádhernému podzimu a pár dětí pouštělo draka na
stráni pod černolickými skalami. V této skupince jsem byl i já. Nemohli jsme odtrhnout
oči od draka, který se ve veliké výšce vlnil ve větru a šklebil na nás svoji strašidelnou
tvář, namaloval mu ji můj tatínek, se kterým jsem draka vyrobil. Náhle se modré nebe
kolem draka zaplnilo velikým množstvím třepotajících se papírků, které se pomalu snášely k zemi. Vrazil jsem klubko s provázkem od draka do rukou kamarádce a utíkal
s chlapci z kopce chytat tyhle tajemné papírky. Někdo ze starších chlapců zakřičel, "to
jsou peníze pro špióny, které jim posílají balónem z Německa". Vyskakovali jsme a
ještě ve vzduchu chytali tyhle tajemné papírky, ale peníze to nebyly.
Nadcházel podvečer a chystali jsme se domů. Navíjel jsem na klubko provázek a stahoval draka s oblohy, ze které se mu v silném podvečerním větru ale vůbec nechtělo.
Večer, když přišel tatínek z práce domů, předložil jsem před něj hrdě svůj odpolední
úlovek. Vzal do rukou tyhle slabé, jako harmonika složené papírky potištěné malým
písmem, prohlédl je a povídá mamince,
"hoď to svinstvo do kamen, jsou to
letáky ze Svobodné Evropy". Byl jsem
jeho výrokem zklamán, protože jsem
byl na svůj úlovek patřičně pyšný.
Tehdy jsem pochopitelně nevěděl o
co jde, dnes ale tyhle jeho slova plně
chápu. Válka tenkrát skončila teprve
před pár roky a lidé byli nadšeni
vítězstvím
"Rudé
armády"
a
"Sovětským Svazem", který měl hlavní
podíl na porážce Německa, vykoupené
i největším počtem svých padlých. Jiné
vítězné armády se do našeho kraje a ani
do Prahy nedostaly. Mezi obyčejným
pracujícím lidem panovalo tehdy
obrovské nadšení, lidé věřili, že
vybudují republiku, která bude patřit
všem a bude zde krásné žití. Němci a
NSR (Německá Spolková Republika)
tehdy mezi Čechy rozhodně nepatřili
mezi oblíbený národ a stát.
Vraťme se však znovu do začátku
šedesátých let minulého století.
S letáky jsme se od této chvíle setkávali
při našich dětských hrách poměrně
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často. V lese za vesnicí jich ležely celé balíky a tak jsme se při našich hrách občas rádi
zašli na tohle pro nás tajemné místo podívat. Také v trní na alejích mezi poli se občas
zatřepetaly bílé papírky a my pro ně přes pole a louky běhali jako o závod, v očekávání,
že jsou to peníze. Také ve škole, chodil jsem asi do první nebo druhé třídy, nás pan učitel upozorňoval, abychom na letáky nesahali, protože mohou být otrávené, nebo v nich
může být umístěna rozbuška, která nás může zranit. Nálezy letáků se pochopitelně měly
hlásit na MNV (Místní národní výbor). Nás však postupem času přestaly letáky zajímat.
Velice nás ale zajímaly kousky červené gumy, které se nechaly porůznu v krajině najít
a pocházely z prasklých balónů, které k nám za příznivého větru letáky z Německa přinášely. Skoro každý z nás měl u sebe v kapse vždy kousek téhle vzácnosti, se kterou
jsme provozovali zvláštní hru. Kousek gumy se rukama roztáhl, přiložil na rty a vsál do
úst. Takto vzniklý balónek se přidržel zuby a rty, u kterých se guma zakroutila, aby
nemohl ujít nasátý vzduch. Balónek se vyndal z pusy a dvěma prsty se postupně zakrucoval, až s hlasitým třesknutím praskl. Tenhle postup se neustále opakoval, dokud na
gumě byl volný nějaký neproděravěný kousek pro vytvoření balónku. Když guma došla, tak nějaký kamarád vypomohl a kousek gumy daroval, nebo za něco vyměnil. Tahle hra měla zajisté zdravý účinek na vývoj našich plic, ale jazyk a rty trpěly a oba tyto
orgány jsme měli často napuchlé a rozedřené až do krve. Různá upozornění dospělých,
abychom hry zanechali, jsme ale nebrali na vědomí. Ještě dnes si dovedu vybavit na
svých rtech zvláštní vůni téhle červené gumy, kterou nám k našim hrám posílali vzduchem až z Německa. Přeběhlo mnoho let a já uklízím půdu svého rodného domku, vytahuji zásuvku starého zaprášeného stolu a co v ní mezi starými papíry a haraburdím
nenacházím? Letáky "Svobodné Evropy", které jsem tenkrát více jak před padesáti lety
chytal přímo ve vzduchu, když nad naším krajem praskl balón, který je přinesl. Můžete
si je prohlédnout, jsou založeny jako příloha " Řitecké kroniky", jen červená guma,
s kterou jsme si jako děti tenkrát tolik vyhráli, chybí.
Dvořák Ant.

Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Pokračování navazuje na článek uveřejněný v řiteckém zpravodaji č. 9. 2010.
V běhu válečných let 1618-1648 zakoušeli obyvatelé Mníšku a jeho okolí nemalých
strastí. V listopadu roku 1631 vpadli do Čech nepřátelští Sasové a pod velením generála
Arnheima dobyli Prahu. Proti nim sbíral císařský vůdce Albrecht z Valdštejna, kníže
Frilandský, na Moravě, v Rakousích a jižních Čechách silné vojsko. Část tohoto vojska
se od Volyně dala 22. prosince 1631 do pohybu aby obsadila zbraslavský klášter. Při
své cestě vojáci vydrancovali Písek, Dobříš, Mníšek a usadili se u Zbraslavi, aby zabránili dalšímu postupu Sasů. Další část Valdštejnova vojska postupovala podél řeky Berounky (Mže), Vltavy až k Labi. Protestantský pán Krištof Čabelický ze Soutic, který
po Bělohorské bitvě odešel z důvodu své víry z Čech do Sas se nyní vrátil do vlasti se
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saským vojskem, pobuřoval v krajině mníšecké, ale i jinde selský lid proti císaři a snažil se vojsku Valdštejnovu se svými sedláckými hordami bránit v postupu. Počátkem
března roku 1632 přitáhlo císařské vojsko do Mníšku, kde náhle přepadlo pana Čabelického. Selské vojsko, které ho podporovalo rozehnali a jeho samého jako zajatce odvedli do Budějovic, kde byl odsouzen k trestu smrti a posléze sťat. Sasové byly potom
7. června 1632 vytlačeni z Čech. Roku 1634 však Sasové a Švédové znovu opanovali
velkou část Čech a dobývali Prahu. Odtud vysílali svoji jízdu, k plenění širokého okolí.
Od roku 1635 měly Čechy znovu pokoj od Sasů, neboť s nimi císař Ferdinand III.
smluvil nejenom mír, ale i branný spolek. Česká země ale strádala tím hůře od vojů
švédských, mezi nimiž byl i veliký počet ozbrojených českých emigrantů. Nejhůře bylo
od polovice dubna roku 1639, kdy do Čech vtrhl švédský generál Jan Banér se svými
40 000 vojíny a pleněním a pálením sužoval zemi do jara 1640. Marně se pokusil o dobytí Prahy ze svého hlavního tábora u Brandýsa. Po sv. Havlu (16. října) odtud odtáhl
k Velvarům, Unhošti a Tuchoměřicím. Zde rozdělil svoji početnou jízdu na několik
skupin a vysílal je do různých částí země k rabování a vypalování usedlostí. Některé
z těchto tlup vnikly do kraje berounského a hrozné požáry měst a vesnic označovaly
jejich cestu krajinou. Silná skupina rejtarů vypálila Zbraslav, Mníšek, Knín a Dobříš.
Z druhé strany brdského hřebene hořely Hostomice, Zbiroh, Lochovice, Žebrák, Zdice,
Mýto a přečetné vesnice, bylo to ve strastiplných dnech 22.- 23. října 1639. V Mníšku
shořel zámek, kostel, fara i škola a všecka stavení obytná i hospodářská. Na cestě ke
Knínu vypálil nepřítel všecky vsi kudy táhl, tedy Novou Ves a obě Hraštice, kdežto vsi,
které ležely dále od cesty nebo byly kryty lesem, zůstaly nedotčeny. Potom se žhářské
vojsko obrátilo na plzeňsko a žatecko. Mníšečtí obyvatelé zbaveni přístřeší a úrody
z minulého léta, strádali hladem a bídou a krutý mor roku 1639- 40 ztenčil jejich počet
na minimum. Nové strasti přilehly na krajinu mníšeckou, když roku 1645 švédský generál Torstenson vtrhl ze Sas do žatecka, plzeňska, písecka a bechyňska. Proti němu se
hromadila u Zbraslavi císařská armáda pod generály Gotzem, Hatzfeldem a Šporkem a
ta byla na obtíž blízkému i dalekému okolí od ledna po mnoho neděl, nežli vytáhla do
jižního kouřimska a 6. března svedla s Torstensonem nešťastnou bitvu u Jankova.
Hlavní voj Švédů se po této bitvě obrátil na Moravu. Poslední utrpení třicetileté války
dolehlo na zuboženou mníšeckou krajinu koncem července roku 1648, kdy Švédové
náhlým přepadem dobili Hradčan a pražské Malé Strany. Na osvobození Prahy se šikovalo u Budějovic císařské vojsko, k němuž od Prahy spěchal císařský generál Puchheim
s 2000 rejtary. Za ním se pustil švédský generál Wittenberg přes Zbraslav, Mníšek a
Dobříš. Dohonili ho u Hluboké a tam Puchheima v bitvě porazil. Potom se Wittenberg
vrátil přes Tábor a Benešov ku Praze a dal se do obléhání Starého a Nového Města. Odtud sužovali nepřátelé okolní kraj, vypisovali kontribuce na penězích a nemilosrdně je
sháněli vojenskou exekucí. Při té příležitosti byla vydrancována Zbraslav, Mníšek a
vesnice v jeho okolí sotva asi zůstaly nedotknuté. Teprve o Všech svatých (1. listopad)
přichází zvěst, že nastává dávno žádaný mír.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Z brožury "Historické paměti bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce sepsaných roku 1893, vybral a upravil :
Dvořák Ant.
7
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Škola Všenory informuje
Škola nanečisto proběhla ve škole ve Všenorech
Všichni předškoláčci ze Všenor a z okolních obcí si mohli vyzkoušet, jaké to asi v té
opravdové škole bude!
11. ledna 2011 se jich sešla plná třída. Sjeli se z celého okolí. Rodiče a mladší sourozenci obsadili židličky kolem lavic a už se "učilo". Všechny čtyři všenorské paní učitelky 1. stupně se u dětí prostřídaly. A tak děti měly ve zkrácené formě, během jedné
hodiny, čtyři školní přeměty. Jako první si vyzkoušely český jazyk, kde „četly“ podle
obrázků, hledaly písmenka a na pracovní list dostaly nalepenou kytičku za to, jak moc
se snažily. Jen zjistily, že čestina už skončila, byla tu prvouka a s ní hádanky a povídání
o zvířecích rodinách. V rodině, ale už opravdové, zůstaly i při matematice. Sestřička a
bráška šli totiž na nákup. Nevěřili jsme svým očím, že takoví malí "špunti", kteří ještě
nechodí do školy, si někteří již hravě poradili s čísly do deseti. Unavení psaním, hádáním a nakupováním si na závěr děti zazpívaly s kytarou a rozpovídaly se o tom, co se
jim líbilo nejvíc. Domů si odnesly dračí tužku z pohádkové 1. třídy, pracovní listy a
obrázky, které si před odchodem domů vybraly.
Teď už se jim na zápis do kterékoliv školy půjde vesele. Vědí přeci, jak to v té
opravdové škole vypadá!
Školu nanečisto ve Všenorech zopakujeme ještě v jarních měsících! Informace budou vyvěšeny na www.skolavsenory.cz
R. Bartoníčková
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Přečetli jsme …
Krutá pravda o nutnosti tzv. nových autolékárniček.
Protože záchranáře přímo učím, něco bych vám všem rád sdělil. V Česku je cca 4,3
milionů registrovaných automobilů. Takže při ceně řekněme kolem 250 Kč za jednu
autolékárnu jde o obchod zhruba za miliardu. Takže evidentně musel mít někdo mohutný zájem. Nicméně si asi sbor zákonodárců jaksi nevšiml, že od loňského roku
platí v EU zcela nová závazná pravidla pro neodkladnou resuscitaci. V nich se výslovně nedoporučuje dýchání z úst do úst. Většinou totiž jen zdržuje a má nebezpečné
vedlejší efekty. Především většina vdechovaného vzduchu jde do žaludku a chudák
postižený se potom dosti často pozvrací s rizikem vdechnutí zvratků. Je totiž takzvaně
"předýchán". Neškolený záchrance totiž do postiženého povětšinou funí jako do nafukovací matrace. To někdy vede až k velmi nebezpečnému otoku mozku postiženého .
Proto se umělé dýchání v té či oné formě doporučuje pouze školeným týmům záchranářů. Primární je
masáž srdce. Tečka. Minimálně první čtyři minuty je
vždy nejdůležitější masáž - na dýchání raději zapomeňte.
Pokud si totiž vezmete resuscitační roušku s ventilem z lékárny, nasadíte si jí moc
těsně a zkusíte dýchat, pocítíte minimálně i jako zcela zdraví lidé silný diskomfort.
Pokud máte nějaké dechové obtíže, začnete se sám dusit. Přesto je tato hloupost u nás
povinná. Nové autolékárny a přiložené návody jdou tedy zcela proti posledním předpisům Evropské resuscitační rady a nejsou momentálně ničím jiným, než jen zdrojem
velmi dobrého kšeftu a buzerace občanů! Co tedy všechny automobilisty stejně a logicky v dohledné době čeká znovu? Další nové autolékárničky s jiným návodem a obsahem! Což bude samosebou dalším skvělým kšeftem pro příslušné podnikatelské kruhy většinou velmi blízkých některým vlivným zákonodárcům a politikům. A ty občane "blbečku" jen drž hubu a znovu a znovu plať! Pošlete proto všem a dál i svým zastupitelům.
P.S. Tyto nové předpisy v češtině je možné prosím kdykoliv zhlédnout
např. na web stránkách Pražské záchranné služby.
Miloslav Lněnička

Češi budou zřejmě moci jezdit za prchajícími lékaři do zahraničí
A účtovat náklady českým pojišťovnám
Evropský parlament ve středu 19. ledna schválil zákon, který umožňuje pacientům v
zemích Evropské unie nechat se léčit či nechat si předpisovat léky v jiných zemích EU
než v jejich domovské zemi, pokud je čekací doba na léčení v domovské zemi příliš
dlouhá, anebo pokud daný lék není v jejich domovské zemi k dispozici.
"Toto je velký den pro evropské zdraví, je to velké vítězství pro pacientova práva,"
konstatoval komisař EU pro zdravotnictví John Dali.
10
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"Některé vzácné choroby nejsou v některých zemích EU ani řádně uznávány, nemluvě o tom, aby byly léčeny," dodal. "A malé země nemohou často nabídnout stejné
zdravotní služby jako větší státy."
Tento zákon, který se vyjednával několik let, musí být ještě oficiálně schválen všemi
27 členskými zeměmi EU. Začne platit nejpozději v létě 2013.
Pacienti, kteří budou usilovat o přijetí do nemocnice v jiné zemi po delší dobu než na
24 hodin, budou však potřebovat k tomu souhlas svého domácího zdravotnictví. Například pacient, který ve své domovské zemi čeká na operaci srdce, by možná neměl za
operací cestovat do zahraničí, protože by to mohlo být pro něho nebezpečné, o tom musejí rozhodnout domácí lékaři.
Zatímco většina politiků v Evropském parlamentě tento nový zákon přijala s uspokojením, levicoví poslanci kritizovali to, co označili za diskriminaci chudých lidí, protože
pacienti si budou muset léčbu nejprve zaplatit a teprve pak jim ji domácí zdravotní pojišťovna uhradí.
"Zdravotnictví není komerční zboží, které by se mělo prodávat. Je to základní potřeba pro všechny. Nová směrnice EU bude znamenat, že pojišťovny budou honit pacienty
do zahraničí, aby jejich léčba byla levnější. Avšak nemocní pacienti potřebují lékařskou
péči doma," varovala poslankyně Socialistické strany Holandska Kartika Liotardová.
Pozorovatelé také upozorňují, že mohou být problémy s lékařskými předpisy z jiných
zemí, protože lékárníci v jiných zemích nemusejí receptu rozumět a tytéž léky mívají v
různých zemích různé názvy.

Hegerova opatření ve zdravotnictví nebudou tak efektní
Ministr Heger vymyslel určitý recept na to, jak očistit zdravotnictví. Zpočátku, když
se na ty všelijaké změny díváte, nad tím vším možná i zakýváte hlavou. Ale poté co se
zamyslíte, plány pana ministra nejsou tak žhavým a skvělým želízkem v soukolí českého zdravotnictví.
Mně osobně všechna opatření připadají nastavená tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Zakázky nad 50 000 korun budou na internetu a veškeré zakázky nad 1 milion
korun bude ministr konzultovat s náměstky. No, s tou první půlkou by se ještě dalo
souhlasit, ale co ta konzultace s náměstky?
Představte si kolik je v České republice nemocnic. Podívejte se kolik se denně dělá
investic a teď si do toho všeho představte, že každá taková zakázka poputuje
z nemocnice do ministerstva k posouzení, a zde se pan ministr domluví s náměstky a
poté rozhodne. Nevím jak na vás, ale na mě to celé působí nějak zvláštně. Ministr tedy
nebude podle těchto slov a představ dělat nic jiného, než že bude sedět nad lejstry
z různých nemocnic. Bude posuzovat objektivitu této transakce nad 1 milion korun.
Opravdu někdo věří v tento systém výkonu kontroly? Snad pouze naivka by se spokojil s takovým popisem situace a jeho nápravy. Páni náměstci budou takovými lidmi,
že nepodlehnou nátlaku lobbyistických skupin a uskupení. To se bude poté krásně
uplácet. Páni rádci budou radit a obávám se, že se při tomto nic neošetří a nevyšetří.
Celá věc se měla řešit jinak, jinou cestou. Jasně, na ministerstvu se nekrade, tam se ne11
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korumpuje. Tato vláda je čistá jako okvětní lístek lotosu. Ostatně o čistotě a bezúhonnosti ministrů a vlády jsme se mohli již několikrát přesvědčit.
Podle ministra Hegera se mají vytvářet referenční ceny jednotlivých materiálů a potřebných přístrojů. To je sice chvályhodné a potřebné. Ale je tu jedno velké ALE.
Dodnes neexistuje instituce nebo odborník, který by měl tzv. kulaté razítko odhadce
cen zdravotnického materiálu. Nic takového neexistuje. Odhady adekvátních cen dnes
dělají na ČVUT, a přesto k tomu i tam nemají příslušná oprávnění. Pokud by takové
rozhodnutí o ceně napadl někdo u soudu, tak nejspíš vyhraje. Ptám se tedy, bude takový
odhadce nyní panem ministrem jmenován, a bude v zákoně uzákoněn takovýto člověk?
Podle čeho budou stanovovány ty tzv. dobré a kvalitní ceny? Která cena bude dobrá a
která nebude?
Toto rozhodnutí pana ministra je všelijaké. Jak jsem již napsal, dnes neexistuje žádný
odhadce, který by byl k takové činnosti zplnomocněný. Problém je poměrně dobře patrný v Ústeckém kraji, ve kterém právě zdejší zdravotní organizace předražovala nákup
zdravotnického materiálu. ČVUT stanovila obvyklé ceny a nyní si vyšetřovací orgány
neví rady. Česká republika je v tomto takovým pomalým hlemýžděm, který bude pomalým i po Hegerově reformě.
Ve zdravotnictví mají obrovský vliv farmaceutické firmy, které ovládají jak doktory,
tak i samotná nemocniční zařízení. Nevěřím, že Heger nyní rozetne lobby farmaceutických firem, která je zcela nepokrytě svázána a spojena i s ministerstvem a určitě i
s proklamovaným SUKLem. Tato hydra zrozená na ministerstvu zdravotnictví nebude
nikterak poražena. Pan ministr sice zruší a možná i přeruší ony zájezdy lékařů za peníze
farmaceutických firem, ale stále při tvorbě cen léků a léčiv bude to zákeřné podhoubí
spolutvořící nejen ceny léků a léčiv, ale také diktující, které léky budou a nebudou zařazeny do seznamu léčiv hrazených pojišťovnou.
Toto je další berná mince, která je panem ministrem zapomínána. Ano, přerušení darů a dárků lékařům je dobrá a skvělá myšlenka a je jí třeba tleskat, ale i toto je jenom
vrcholek ledovce, který stále i po Hegerových krocích zůstane skrytý hluboko pod povrchem.
Kroky navrhované panem ministrem Hegerem jsou pouze povrchní očistnou lázní
ponechávající pod povrchem mnoho nečistoty. To, co je vidět na povrchu, je malinko
oprášeno. Některé věci nejsou dořešené a je to pouze výkřik do tmy, například ono posuzování cen. Co na toto říkají další lidé? Co na to říká veřejnost? Zamyslela se také
nad tímto problémem podobně?
Jiří Hrebenar
Podle www.blisty.cz
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