
Bělotín: starosta si stěžuje
na odchod zubnílékařky
0bec necha|a vybudovat nové zdravotní středisko. Teď se chystá odejít už druhý |ékař

stejně ták nesouhlasí ani s
tim' Že by odeŠla bez před'

',Dva měsíce předem jsem
poda.la výpovéďz nájmu ne
býo\.ých prostoř'.' řÍká 1é
kařka a pokraéuje| .,Všichni
pacienti' kteří .isou u mne
řegistrováni' byli o mém od.
chodu do Hranic řádné in.
íormovláni s tim' Že budou
nadďe ošetřováni v zubni
oldinacivHranicÍch...

Kavata přesto nepovaŽuje
jeji odchod za férový' Poďe
jeho s1ov s€ jmenovaná sto.
matoložka tepne před ne-
dáin€m podíela na tom' jak
bude nová oŤdinace lTpa-
dat. ,,spousta věcí se tam
budovála poďe jejÍho přáni'
Byla u toho. kdyŽ jsme kon.
zurtovali projektovou do-
kumentaci' Tedl kdyŽ u nás

BdJolíŽ PoŠkozena se cíti
být zubní lékařka' kteú
před nedávnem odešla z Bě
lotina do Hmnic' V poŠtov
ních schlánkách bélotÍn
ských občanů se totiŽobjevi-
la informace, která naznaČu.
je, ŽejejÍ odchod nebyl zrov-
na féŤ. StomatoloŽka se proti
tomu důrazně ohrazÚe, ale
starcsta trvá na tom' Že ho
postavila do nezáviděni

Na prvni pohled vypadal
arch papÍru, kteÚ naŠli Bě.
lotÍnŠtÍ ve svých schrán.
kách, jako béŽné oznámení.
Avizovďo otevř€nÍ nového
zdravotnÍho střediska, které
nechala obec s dotačnÍ pod
porou zrekonstruovat za
téměř Čtmáct milionů ko

run' V jedné části textu se
vŠak jeho autor' starosta
Eduard Kavďa' zmiňqie o
odchodu lókařky, s nÍž v no'
vém středisku pocÍtál. ,'Bez
př€dchoziho oznámenÍ ode.
šla do Hranic naŠe pánÍ 2u.
bařka a nám v situaci' kdy v
celé zemi není zubařů' zů-
stala otevřená pusa,.. zni
zkŤáceně pasáŽ' týkqjicí se
lékařky Jámslavy chmela.
řové' Mimo jiné jejÍ v textu
vytýkáno i to' Že si s sebou
do nové ordinace v řIŤani
cich vzala i celou kartotéku'
Právě prcti této výtce se

vŠak stomatoloŽka ohrazÚe.
.,Jedná se o zdravotnickou
dokumentaci' kteŤá podléhá
piisnému Ť€Žimu a tudíŽ
není ve vlastnictvÍ obce ani
lékaře,.. odvolává se na
sbirku zákonů chmelařová'

nastoupila nová panl zubař'
ka' jsme museli oťdinaci
pracně přebudovávat, pro'
toŽe kaŽdý doktor má jiné
potřeby'.. !rysvětluje staros'
ta komplikace' kteŤé musel s
odchodem stomatoloŽky Ťe.
šit.
Kvituje ovŠem s velkým

povděkem, Že s příchodem
nové doktoŤky zuzany
Pazderové budou mit jeho
obi.vatelé opět zubafe přimo
v obci' ,,vŽdyt právě proto
jsme nové zdravotní stŤe.
disko budovali,,. podotýká
staŤosta' Zárcv€ň ho však
mr:zÍ připravovaný odchod
dalšího lékaře, tentokrát
pediatra' ''chyst]í se odejlt kpostednímu prosinci,..
upřesňÚe Kavala a j' n}Ťti
se poohlíŽl po adekvátnÍ ná.
bŤadě.


