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Dobrý den.
Uběhly už tři měsíce od vydání posledního čísla Občasníku, a proto bych Vás chtěl seznámit s děním
v našem městě. Hlavní „prázdninovou“ činností byly dokončovací práce na dotačním projektu „Obnova
náměstí a dopravní infrastruktury“, kdy byla úspěšně zkolaudována nová jižní část náměstí. Administrativně
byla celá akce ukončena a ze strany města byla podána žádost o proplacení zbylé části dotace ze strany
poskytovatele příspěvku – Státní zemědělský intervenční fond v Ústí nad Labem. V současnosti je tímto
fondem prováděna kontrola administrativních a účetních náležitostí, na které bude navazovat i kontrola
fyzická přímo na úřadě a ve městě. Kompletní údaje a přehled finančních dat Vám předneseme formou
informačního letáku (patrně jako příloha příštího Občasníku), který jsme jako propagaci akce povinni vydat po
ukončení celého řízení. Jak jsem se zmiňoval v předešlém čísle - budeme potěšeni, pokud vše zdárně
proběhne do konce letošního roku. V souvislosti s provedenými geometrickými zaměřeními jsme také
zažádali Karlovarský kraj o bezúplatný převod pozemků pod chodníky na náměstí a od domu manželů
Láskových k Hollandii. Tyto pozemky v současnosti nejsou v majetku města, ale smluvně je převod
předjednán.
V červnu jsme (starostové okolních obcí - Toužimska, Bečovska, Tepelska a Žluticka) obdrželi oznámení od
ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KK) o posledním kroku koncepční změny
jejích služeb obyvatelům. Změna spočívá v tom, že ZZS KK přechází k systému setkávání lékaře v osobním
voze se sanitkami záchranářů. Volně přeloženo a vysvětleno = na zavolání k Vám přijede sanitní vůz se
záchranářem (pro nás bude mít stále sídlo v Toužimi) a buď přímo, nebo po vyhodnocení stavu záchranářem
(dle závažnosti) přijede ještě lékař v osobním voze (se svým řidičem). Při nutnosti převozu pacienta do
nemocnice, nebude lékař vázán na sanitu a bude moci odjet za případným dalším pacientem. Pokud stav
pacienta bude vyžadovat při transportu asistenci lékaře, pojede tento do nemocnice s ním také.
Dle této nové koncepce bude lékař sídlit v Teplé, neboť jeho dosahová oblast bude od a včetně
Štědré, Mariánských Lázní, Lázní Kynžvart až po Bečov nad Teplou. Koncept je ředitelem ZZS KK
odůvodněn následně – cituji z oznámení: „Důvodem je globální nedostatek lékařů, nevýhodné „připoutání“
lékaře ve velké sanitě při výjezdu k banalitě a podstatným důvodem je i potřeba lékaře u zhruba jen desetiny
případů dle jejich závažnosti“.
Na setkání starostů dotčeného regionu (kvůli této záležitosti svolanému) jsme se shodli, že nikdo
z dotčených obcí nebyl o této koncepci předem obeznámen, s její podstatou konfrontován a ani o své
stanovisko požádán. Výsledkem setkání bylo rozhodnutí o vyvolání jednání s ředitelem ZZS KK a
náměstkem hejtmana pro oblast zdrav. a soc. věcí KÚ KK. Toto setkání ještě neproběhlo, ale systém je již
natolik spuštěn, že k výrazným změnám asi nedospějeme. V samotných Karlových Varech toto již funguje.
Oznámení ředitele ZZS KK o posledním kroku koncepční změny je samozřejmě k nahlédnutí na našem
úřadě. Více informací o zdravotnických službách je možné dohledat na www.azzs.cz.
Dne 7. srpna byli naši zaměstnanci „posíleni“ o 12 studentů ze států Evropské unie. Jednalo se o tzv.
workcamp, kdy byli studenti ubytováni v Otročíně a v rámci obcí Sdružení obcí Slavkovský les „putovali“
14 dní po členských obcích a městech, kde bezplatně pracovali na zlepšení vzhledu. U nás jsme jim
v ranních hodinách zajistili exkurzi ve společnosti Hollandia a.s. a dále pracovali na úklidu v kulturním
domě, na hřišti a okolí.
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