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Žďár není Praha a ANO 
nejsou Piráti 

Pražská zastupitelka za Piráty 
Krausová rezignovala na post před-
sedkyně klubu poté, co se v médi-
ích objevily fotografie ze schůzek 
s manažerem firmy ucházející se o 
veřejnou zakázku vypsanou měs-
tem. Ve Žďáře nad Sázavou se rad-
ní a místostarostka Řezníčková 
(ANO) klidně nechá jmenovat do 
výběrové komise veřejné zakázky, o 
kterou se uchází její zaměstnavatel, 
bez oznámení poměru k věci hlasu-
je o penězích pro svého zaměstna-
vatele i přijetí daru od firmy ovlá-
dané holdingem, jehož součástí je 
její zaměstnavatel, a neděje se vůbec 

nic. Žďár není Praha a ANO nejsou 
Piráti. Mlčí straničtí kolegové, mlčí 
koaliční zastupitelé. Jediný, kdo 
nemlčí a narušuje jejich klientelis-
tické a netransparentní vládnutí je 
„nekonstruktivní a ublížený“ zastu-
pitel Havlík (Změna 2018). Před-
stíraná transparentnost a nejednota 
slov a činů byly důvodem, proč jsem 
rezignoval na funkci tajemníka a šel 
do voleb. Jako opoziční zastupitel 
budu podporovat pouze ty věci, kte-
ré jsou, dle mé zkušenosti, dobré či 
nezbytné pro město. O těch ostat-
ních budu diskutovat, budu o nich 
psát a budu s nimi polemizovat.

 Jan Havlík
 (Autor je zastupitel města
  za Změnu 2018)

Z vašich dopisů redakci

Žďár získal s pomocí městské 
dotace novou zubní lékařku, 
stovky lidí se paradoxně ocitly 
bez péče.
� Lenka Kopčáková

Řada pacientů je roztrpčena. „Je 
to nespravedlnost, celý život si platíme 
zdravotní pojištění a na stáří jsme bez 
péče,“ poukazují lidé, kteří doposud 
zubní ordinaci pravidelně navště-
vovali, ale výměnou lékařek nestihli 
registraci. O zuby pravidelně peču-
jí, ale věkem jejich chrup potřebu-
je častější odborné zásahy zubního 
lékaře. 

Někteří z nich se ocitli v bezvý-
chodné situaci. Mají např. zub ve stá-
diu rozléčení, ale dokončit jej pev-
nou plombou či korunkou může jen 
jejich ošetřující lékař, nikoliv zubař-
ská pohotovost...

Co se vlastně stalo
Město se snaží reagovat na novou 

situaci, kdy většina žďárských sto-
matologů dosáhla důchodového 
věku. Někteří přesluhují, protože 
mladí kolegové se nehlásí. Hrozí, 
že je nebude mít kdo vystřídat. 

Radnice proto letos v červnu při-
šla s návrhem dotačního programu 
Podpora stomatologických služeb 
ve městě Žďáru n. S. Materiál ani 
nezdržela schvalováním v radě měs-
ta a rovnou jej poslala na stůl zastu-
pitelů. Ti dotační program schválili. 
Žďáru šlo o rychlost, aby město sta-
čilo výzvou podchytit končící absol-
venty lékařských fakult se zaměře-
ním na stomatologii.

„Dotační titul hodnotíme jako úspěš-
ný. Dotaci ve výši 300 tisíc Kč získá 
zubní lékařka Klára Kuncová, která ji 
využije na přístrojové vybavení ordi-
nace,“ informuje starosta Martin 
Mrkos.

O další městskou nabídku na bez-
úročnou půjčku až ve výši 1 milión 
korun se zatím nikdo nepřihlásil.

Mladá lékařka Klára Kuncová pře-
bírá ordinaci po přesluhující MUDr. 
Jiřině Fialové, která tak mohla ode-
jít do penze. Ze Žďárských zubařů 
měla největší kmen v počtu 2.200 
pacientů.

Když nová lékařka vyhlásila regis-
trační den, lidé stáli již od ranní půl 
čtvrté dlouhou frontu na zapsání do 
ordinace. Na ty, co přišli před sed-
mou hodinou, se již nedostalo.

Mnozí pacienti předchozí lékař-
ky jsou zaskočeni, že její nástupky-
ně nepřevzala kartotéku pacientů. 
Do této ordinace docházeli někte-
ří i přes 30 let. Jedná se často o lidi 
středního až staršího věku, někteří 
o vyhlášené registraci ani nevěděli. 

Nyní jsou však stovky bývalých 
pacientů bez stomatologické péče. 
Když se lidé obrátili na zdravotní 
pojišťovnu, dozvěděli se, že ve Žďá-
ře ani na Vysočině nemají šanci. 
Bylo jim doporučeno, že smlouvu 
s pojišťovnami mají, a ještě registru-
jí některé zubařské ordinace v Brně 
či Třebíči. 

To však pro lidi bez auta znamená 
několikahodinové cestování. Když 
si představíme bolest zubů, není jim 
co závidět. 

Ilustrační foto: Pixabay

Nedostatek zubařů zůstává problémem

Lékař kartotéku převzít 
nemusí

Na poznámku ŽN, že situace se zís-
káním lékaře se v tomto ohledu zdá 
kontraproduktivní, starosta města 
Martin Mrkos odpovídá otázkou: „A 
jak to souvisí s městem? Nová zubní 
lékařka sem také nemusela vůbec přijít 
a mohlo být bez zubaře 2.200 pacien-
tů,“ poukazuje. 

Řada občanů by uvítala, kdyby rad-
nice tuto první zkušenost zohledni-
la a pro příště žádala, aby nastupující 
lékař převzal i kartotéku pacientů. 

Jak ale starosta vysvětluje, není to 
tak jednoduché.

„Oněch 2.200 pacientů v kartotéce je 
obrovské množství. Zubař, který kar-
totéku přebírá, rozhodně neví, v jakém 
stavu pacienti jsou. Pokud má lékař 
poskytovat péči kvalitně a zodpovědně, 
tak možná na takové množství pacientů 
nemá kapacity,“ poukazuje Mrkos. 

Pokud to dle starosty nová zubní 
lékařka takto vyhodnotila, prvně se 
seznámí s pacienty a v březnu 2020 
oznámí, zda bude ještě nabírat či 
nikoliv. „To je samozřejmě na ní. Já si 
myslím, že město není od toho, aby tak-
to určovalo práci zubaře. Jsem velice rád, 
že sem nová lékařka přišla. Kdyby všech 
2.200 pacientů zůstalo bez péče a muse-
li to řešit Brnem, Prahou či Pardubice-
mi, tak by to bylo mnohem horší než to, 
že bohužel část pacientů se k nové lékař-
ce nedostala,“ míní Martin Mrkos.

Jak jeho kolega místostarosta Josef 
Klement odhaduje, ani předcho-
zí lékařka kdysi nezačínala s počtem 
2.200 pacientů. „Věřím, že nastupující 
lékařka si postupně dobere určitou dal-
ší klientelu,“ říká. Právě k tomu město 
zavazuje v nabízené bezúročné půjčce 
mladým zubařům. „Zde stojí, že do tří 
let má mít lékař 1.500 klientů ze Žďá-
ru,“ připomíná Klement. 

Oba zástupci města se shodují, že 
oblast zdravotnictví nebyla dopo-
sud systematicky řešena. Ale brzy prý 
budeme stát před ještě složitějším 
oříškem. Odcházejícími pediatry a 
praktickými lékaři vyššího věku. 

„Zubaři jsou lehčí částí problému. 
V případě pediatrie a praktických léka-
řů se jedná o tzv. rezidenční místa, a ta 
si lékaři musí vybojovat pětiletou praxi,“ 
vysvětluje místostarosta. 

Před problémem Žďár 
nezavírá oči 

Žďár se chce zaměřit i na tyto další 

lékařské obory a přidal se k městům, 
která před problémem nezavírají oči.  
„Ale to zase suplujeme systematičnost 
společnosti, která toto měla podchytit,“ 
míní Josef Klement.

V říjnu se zástupci Žďáru setkali 
s hejtmanem a krajskou radou, aby 
se dozvěděli, že i Kraj Vysočina má 
svůj záměr. Připravovaný dotační 
program se bude jmenovat Podpora 
zajištění stomatologické péče 2020. 
Příjemci podpory mají být obce či 
sdružení obcí na území Kraje Vyso-
čina.

Titul bude vyhlášen v únoru 2020 
a kraj do něho alokuje 1,5 miliónů 
korun. Dle předpokladu se budou 
hlásit tři kategorie obcí: do 10 tisíc, 
do 25 tisíc a obce nad 25 tisíc oby-
vatel.

„Přihlášeným obcím kraj přispěje 
podle počtu obyvatel 50% částkou nebo 
maximálním stropem k částce, kterou 
poskytne obec.

Žďár v kategorii do 25 tisíc obyvatel 
může získat podporu 50 %, maximál-
ně však 200 tisíc Kč,“ informuje Kle-
ment.

Obce to vnímají jako servis pro 
svoje občany a snaží se situaci řešit. 
„Uvědomme si však, že toto je sys-
tematická věc, a je o přístupu státu, 

potažmo ministerstva zdravotnictví a 
zdravotních pojišťoven,“ říká starosta 
Mrkos. Město Žďár se svými ome-
zenými limity a možnostmi sanuje 
činnost státu. „...takže tu je bohužel 
fronta jako za socialismu, že je nedů-
stojná, to je fakt. Ale město to neovliv-
ní,“ dodává starosta.

Líbí se mu systém zavedený na Slo-
vensku. Vychází z toho, že prevence 
nejméně stojí. „Pokud tam lidé nedo-
držují a zanedbají doporučené půlroč-
ní preventivní prohlídky u zubaře, tak 
jakmile je jim prováděn nějaký úkon, 
jsou sankcionováni tím, že si úkon čás-
tečně hradí,“ uvádí žďárský starosta. 
Nastavený systém českého zdravot-
nictví nepokládá za ideální. 

Opakují dotační titul
Problém se týká celé ČR, vyjma 

velkých statutárních měst, kde čas-
to zubaři pracují bez smluv na přímé 
platby. Radnice proto dotační pro-
gram s názvem Podpora stomatolo-
gických služeb ve městě Žďár n. S. 
vyhlásí i pro rok 2020. 

Bude mít stejné parametry, finanč-
ní objem 900 tisíc Kč a maximální 
výši dotace 300 tisíc Kč. 

„Stále platí, že chceme být atraktivní 
pro mladé stomatology do 35 let,“ říká 
starosta. U nich je totiž perspektiva, 
že ve Žďáře zůstanou ideálně desít-
ky let. Dotace je možná na poříze-
ní dlouhodobého nebo drobného 
hmotného majetku ordinace či na 
stavební úpravy ordinace. „Nákup 
či stavební úprava musí proběhnout v 
roce 2020,“ dodává pro úplnost.

Lhůta na podání žádosti je od 1. 1. 
do 30. 6. 2020. Příjemce dotace musí 
splnit řadu podmínek – mezi nej-
důležitější patří, že stomatologická 
ordinace bude provozována ve měs-
tě Žďáře po dobu minimálně pěti let, 
a že do třech měsíců ode dne otevře-
ní ordinace dodá lékař smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami. 

Stále také pro mladé stomatology 
platí nabídka města na bezúročný 
úvěr ve výši 1 miliónu korun.

Hřbitovy o dušičkách 
První tři listopadové dny jsou v období Památky zesnulých tradičně v Čes-

ku spojené s větším pohybem návštěvníků na hřbitovech. 
Všechny tři žďárské hřbitovy prodloužily otevírací dobu až do večerních 20 

hodin a to platí do neděle 3. listopadu. -lko-


