ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE
Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích
Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku,
ženy 50+, lektor.
Téma: Nezbytné služby v naší obci
Cíl semináře:
Zhodnotit stav stávajících nezbytných služeb na Kasejovicku. Zjistit potřeby obyvatel
Kasejovic a okolí v oblasti nezbytných služeb a možnosti, jak tyto služby zlepšit a přiblížit
občanům.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Seznámení s tématem, práce lektora s veřejností.
Diskuze
Závěr a shrnutí

Ad 1
Komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá přivítala přítomné, manažerku projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou a
lektorku tohoto semináře Mgr. Marii Prokopiusovou.
Ad 2
Po krátké prezentaci, v níž byli přítomní uvedeni do problematiky, lektorka semináře Mgr.
Marie Prokopiusová vyzvala účastníky semináře, aby sestavili seznam nezbytných služeb
a rozdělili je do tří skupin – služby, které na Kasejovicku máme; služby, které jsou
v ohrožení; služby, které na Kasejovicku nemáme. Poté mohl každý vyjádřit svůj názor, jak
by mohla obec i veřejnost podpořit a přispět k udržení služeb v Kasejovicích a okolí.
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Služba, kterou na
Kasejovicku máme
ZŠ/MŠ

Sociální služby (DPS)
Obchody - obchody
- bankomat
- pošta
Bezpečnost
Komunální služby
Pohřebnictví
Duchovní služby
Kulturní služby

Služba je v ohrožení
Zdravotní péče - praktický lékař
- dětský lékař
- stomatolog
- gynekolog
Obchody – peněžní služby
Dopravní obslužnost

Služba, kterou na
Kasejovicku nemáme

Lékárna

Bylo zjištěno, že z pohledu veřejnosti se v naší obci a okolí nenachází jediná nezbytná
služba, jež by byla nedostupná.
Za problematické služby, jež mohou být teoreticky ohroženy, veřejnost považuje služby
základní zdravotní péče – praktický lékař, dětský lékař, stomatolog, gynekolog - peněžní
služby, dopravní obslužnost (byla řešena v jednom z předchozích seminářů) a lékárnu.
Služby základní zdravotní péče
Jako nejproblematičtější se v současné době jeví zajištění zubního lékaře. Stomatolog
ordinuje v Kasejovicích jednou týdně, objednací doba je zhruba 3 až 4 týdny – tedy
obdobná jako v zubních ordinacích ve větších městech.
Po odchodu stomatologa do důchodu zhruba před rokem se v Kasejovicích vystřídalo
několik zubních lékařů. Část pacientů se přihlásila ke stomatologům ve větších městech a
zmenšila se tak klientská základna místní zubní ordinace. Je tedy otázka, zda je vůbec
možný návrat k situaci, kdy v Kasejovicích stomatolog ordinoval denně.
Dalším problémem je neochota mladých lékařů přesunout se z měst na venkov.
Lékárna
V Kasejovicích je otevřena lékárna tři dny v týdnu. Pokud nemá na skladě potřebné léky,
je možno je objednat. Přesto že objednané léky je lékárna schopna poměrně rychle dodat,
je právě tento fakt důvodem, proč většina pacientů kupuje léky předepsané odbornými
lékaři ve větších městech, kde je lze zakoupit bez předchozího objednávání.
Rozšíření otevírací doby lékárny je nemožné vzhledem k relativně malé klientské
základně. Za současné situace by lékárna v Kasejovicích bez podpory lékárny Arnika
v Blatné nemohla existovat.
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Peněžní služby
V Kasejovicích je dvakrát týdně otevřena pobočka České spořitelny, její otevírací dny
(úterý a čtvrtek) bohužel nekorespondují s úředními dny MěÚ, stavebního úřadu (tyto dvě
instituce umožňují veřejnosti vyřizovat záležitosti i v neúřední dny, tedy za předpokladu, že
nejsou nepřítomni z důvodu školení, kolaudace apod.) a otevíracími dny lékárny, což
může především pro občany z menších obcí v okolí Kasejovic představovat jistý problém.
Co může udělat, nebo již dělá, obec pro udržení a případné zlepšení poskytování
nezbytných služeb v Kasejovicích a okolí
- odkoupení prostor sloužících k poskytování nezbytných služeb
- údržba těchto prostor
- zakoupení základního vybavení stomatologické ordinace
- úhrada energií v ordinacích
- poskytnutí obecního bytu
Co může udělat občan pro udržení a případné zlepšení poskytování nezbytných
služeb v Kasejovicích a okolí
- dle možnosti využívat co možná nejvíce místních služeb
Poté lektorka semináře Mgr. Marie Prokopiusová vyzvala přítomné k vyplnění dotazníku,
v němž každý mohl vyjádřit svůj názor na danou problematiku.
Dotazník vyplnilo 5 osob (včetně lektora).
Nezbytné služby v naší obci
(dotazník pro účastníky semináře)
1. Vyberte dvě služby, o kterých si myslíte, že by občanům
a) nejvíce chyběly
b) nejméně chyběly
(Nabídka: MŠ; ZŠ; pošta; lékař – obvodní, zubní, dětský, gynekolog; obchod;
lékárna; spořitelna; hospoda; bankomat)
a) Pošta, lékaři
Škola, zdravotnictví
Škola, bankomat
Lékař – obvodní, obchod
Obvodní lékař, ZŠ
b) Bankomat a spořitelna
Obchody
Doprava, spořitelna
Hospoda, zubní lékař
2. Jak může občan Kasejovic přispět k udržení místní lékárny?
Nijak
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Peníze na služby nechat u místních provozovatelů
Maximálně využívat
Maximální využívání služeb
3. Věděli jste, že můžete kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu ve věci zajištění
nezbytné zdravotní péče?
Dva respondenti odpověděli kladně, dva záporně, jeden se nevyjádřil.
Využili jste někdy tohoto práva?
Všichni respondenti odpověděli záporně.
4. Jste schopni v dané otevírací době pošty vyřídit všechny své záležitosti?
Čtyři respondenti odpověděli kladně, jeden se nevyjádřil.
Pokud ne, proč?
Co by jste změnili na otevírací době?
Nic
Vyhovuje
5. Které další služby považujete za nezbytné?
Zlepšení dopravní obslužnosti.
Stále platí dopravní obslužnost – mikrobusy, sdružení v rámci mikroregionu
Lékař, obchod, pošta
Lékař, obchody
Sběrný dvůr
6. Chcete ohledně tohoto tématu něco sdělit zastupitelům obce?
Že se velmi snažíte, ale větší informovanost o vaší nabídce služeb veřejnosti a v okolí.
Zastupitelé města dělají, co mohou. Děkuji jim z celého srdce.
Dělat vše pro udržení stávajících služeb.
Z dotazníku vyplívá, že přítomní považují za nejdůležitější zachování lékařských služeb a
ZŠ v obci.
Podpořit udržení nezbytných služeb za strany obyvatel Kasejovic a okolí je možno
čerpáním těchto služeb přímo v Kasejovicích.
Službami, jež respondenti považují za nezbytné, jsou dopravní obslužnost (již řešeno
v jednom z předešlých seminářů), zdravotní péče, pošta, obchody a sběrný dvůr.
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Ad 3
Následující diskuze se týkala lékařské péče na Kasejovicku a možnosti zaškolení
mladých lékařů. MUDr. Hana Černochová může zaškolovat mladé lékaře po absolutoriu,
ale ze strany mladých lékařů není o tuto možnost zaškolení ve venkovské oblasti zájem.
Je otázka, zda je možné rozšířit pracovní dobu stomatologa v Kasejovicích na pět dní
v týdnu – v současné době stomatolog v Kasejovicích 700 pacientů, takováto klientská
základna nedostatečná.
Totéž platí v případě lékárny v Kasejovicích - lékárny běžně nefungují v obcích
s počtem obyvatel nižším než 3 000. Kasejovice i se spádovými obcemi mají cca. 1350
obyvatel, lékárna v Kasejovicích by nemohla fungovat bez podpory lékárny Arnika
v Blatné.
Česká pošty chce přistoupit k dalšímu rušení svých poboček, tento problém by se však
Kasejovic neměl týkat.
Pokud jde o obchody v menších obcích, obec pronajímá tyto obchody zdarma (pouze
za údržbu). Přesto obchody v malých obcích stagnují. Místní DPS poskytuje starším
občanům službu rozvážení obědů a nákupu.
Bezpečnost v obci je dostatečně zajištěna služebnou Policie ČR v Nepomuku. Funkce
obecního strážného je neúměrně drahá.
Přestože toto téma bylo již zmíněno v semináři o životním prostředí, přítomní se vrátili
k problematice sběrného dvora. Již je zpracován projekt na výstavbu nového sběrného
dvora.
Ad 4
Ukázalo se, že účastníci semináře považují stav nezbytných služeb v Kasejovicích za
uspokojivý – s ohledem na velikost obce se nabídka nezbytných služeb zdá dostatečná.
Do budoucna je počítáno spíše se snahou nabídku nezbytných služeb udržet než rozšířit.
Největší důraz by měl být kladen na udržení ZŠ a zdravotnických služeb, neboť právě tyto
služby se vedle lékárny, peněžních služeb a dopravní obslužnosti jeví jako nejvíce
ohrožené.
Shrnutí:
Semináře se účastnil jen velmi malý počet zájemců z řad veřejnosti. Důvodem zřejmě
byl ne příliš vhodně zvolený datum – krátce před vánočními svátky. Téma tak nebylo
komunitně projednáno. Bylo by proto na místě, se - v případě zájmu veřejnosti - k dané
problematice vrátit.

V Kasejovicíh dne 27. 12. 2012
Zapsala Lenka Černá
Komunitní koordinátorka města Kasejovice
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