
VaK opraví čističku odpadních vod
v Luhačovicích či vodovod v Mostní ve Zlíně
Zlín – Rekordních padesát mi-
lionů korun hodlá proinves-
tovat společnost Vodovody a
kanalizace Zlín v roce 2015.
Tak zní dobrá zpráva jejího
nového vedení. Investice se
budou týkat výhradně obnovy
a rozvoje infrastruktury.

Podle vyjádření předsedy
představenstva společnosti
VaK Zlín Svatopluka Březíka
byl původní plán investic o
dvacet procent nižší, ale nové
vedení rozhodlo o rozpuštění
rezerv z minulých let, čímž se
částka určená na investice vy-
šplhala až na avizovaných pa-
desát milionů. „A vzhledem k
tomu, že všechny zakázky bu-
deme zadávat prostřednic-
tvím soutěže, je pravděpodob-
né, že i z této částky ještě ušet-
říme další peníze,“ dodal Bře-
zík.

Novému vedení VaK Zlín je
jasné, že to bude velký kus prá-
ce pro všechny, kdo se na rea-
lizaci těchto investičních plá-
nů budou podílet tak, aby se v
roce 2015 stihlo všechno, co je
naplánováno.

„Na druhou stranu se na tu-
to práci těšíme, protože kromě
zlepšení stavu vodárenské in-
frastruktury je jedním z na-
šich cílů ukázat lidem, že si-
tuace ve zlínském vodáren-
ství je poměrně lepší, než se ce-
lá léta uvádí. Že je jen potřeba
tu situaci systematicky zhod-
notit, stanovit si reálné cíle, a
pak jsme s novým vedením
přesvědčeni, že do budoucích
let budou z VaK Zlín chodit ke
spotřebitelům i dobré zprá-
vy,“ řekl Březík.

Největší plánovanou in-
vesticí je rekonstrukce čistič-

ky odpadních vod v Luhačo-
vicích za téměř 10 milionů ko-
run, dále rekonstrukce vlár-
ského vodovodu pod novou
cyklostezkou, v plánu je také
rozsáhlá rekonstrukce kana-
lizace v Napajedlech za 1,2 mi-
lionu korun. V samotném
městě Zlíně se bude opravovat
vodovod a kanalizace v rámci
netrpělivě očekávané opravy
ulice Mostní.

Předseda představenstva
Březík zároveň uložil inves-
tiční komisi aktualizaci plánů
rozvoje do roku 2025. „Chci,
abychom byli projektově při-
praveni, protože od roku
2018/2019,kdydoplatímeúvěr,
zdvojnásobíme investice z
vlastních zdrojů na úroveň
70–80 milionů korun ročně,
které chceme proinvestovat v
plné míře“. (poh)
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Tolik mimořádných prohlídek
plánuje v jarních termínech Zoo
Zlín. První prohlídka začíná v
pondělí13.dubna,kde jemožnése
ještě přihlásit na poslední volná
místa, další termíny jarních pro-
hlídek jsou 20., 27. dubna, 4., 11.,
18. a 25. května. Další tři termíny
pak budou na podzim.

Tiché zabijáky prohlídky odhalí...
Dokončení ze strany 1

Řada nemocí, které člověk
může mít, se nemusí zpočátku
jakkoli projevovat. Odhalit je
může právě preventivní pro-
hlídka. Někdy může i zachrá-
nit život zdánlivě zdravému
člověku. „Příkladem je dlou-
ho neléčený vysoký krevní
tlak, který může vyústit v
mozkovou mrtvici, srdeční
infarkt či vážné poškození led-
vin. Včasné zjištění zhoubné-
ho nádoru prsu může snížit
úmrtnost až o 30 %, přesto na
následky tohoto onemocnění
umírá v Česku ročně kolem 2
tisíc žen. V podobných příkla-
dech by šlo pokračovat. Obec-
ně platí, že prevence nejen
zkracuje a usnadňuje léčbu,
ale zachraňuje životy!“ zdů-
raznil mluvčí VZP Oldřich Ti-
chý.

Speciální prohlídky
Odhalit, že s organismem není
něco v pořádku, mohou po-
moci i pravidelné prohlídky u
zaměstnavatele. Jejich frek-
vence je však nižší. Ze zákona
každých pět let. Častěji v pří-
padě, že zaměstnanec pracuje
ve ztíženém prostředí.

„Naši zaměstnanci absol-
vují pravidelné preventivní
prohlídky u závodního lékaře,
který je pak odesílá na vyšet-
ření ke specialistům. Ty se liší
podle typu práce, kterou za-
městnanci vykonávají, a dle
zařazení do rizikových sku-
pin. Například zaměstnanci,
kteří pracují v noci, chodí na
preventivní prohlídky jednou
za rok. Ti, kteří jsou vystaveni
zvýšenému hluku, absolvují
jednou za tři roky speciální
audiovyšetření apod.,“ vy-
jmenovala personální ředitel-
ka zlínské Kovárny Viva Len-
ka Horáková.

Zvýšená kontrola zdravot-
ního stavu je pak u profesio-
nálních sportovců. Zlínští fot-
balisté mají mimo své obvod-
ní, k dispozici i klubového lé-
kaře a absolvují i častěji zátě-
žové testy. „Ty probíhají kaž-
dý půlrok před začátkem jarní
a podzimní části sezony na
specializovaných pracoviš-
tích či klinikách,“ upřesnil
mluvčí FC Fastav Zlín Robert
Štach.

Ani tyto prohlídky by však
neměly nahrazovat ty stan-
dardní u obvodních lékařů, na
něž má každý dospělý bez-
platně nárok jednou za dva
roky. „Kromě preventivních
prohlídek u praktického lé-
kaře mají dospělí nárok také
dvakrát ročně na stomatolo-
gickou prohlídku a ženy od 15
let věku jednou za rok na pro-
hlídku u gynekologa,“ doplnil
Oldřich Tichý z VZP.

jj

orientační vyšetření zraku a sluchu
jj

změření krevního tlaku

jj

zjištění indexu tělesné hmotnosti

jj

vyšetření moči diagnostickým papírkem

jj

zhodnocení onkologických rizik (vyšet-
ření kůže, případně vyšetření per

rectum; u mužů při zvýšeném riziku kli-
nické vyšetření varlat, u rizikových žen

od 25 let klinické vyšetření prsů)

jj

EKG (ve věku 40 let a dále
ve čtyřletých intervalech)

jj

kontrola
a zhodnocení výsledků

dalších předepsaných vyšetření:
- laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu

(při první všeobecné preventivní prohlídce a pak ve
30, 40, 50 a 60 letech)

- laboratorní vyšetření glykémie
(při první všeobecné preventivní prohlídce a dále pak

od 40 let ve dvouletých intervalech)
jj

Kromě preventivních prohlídek u praktického lékaře
mají dospělí nárok také dvakrát ročně na stomatolo-
gickou prohlídku a ženy od 15 let věku jednou za rok

na prohlídku u gynekologa.
jj

Na systém preventivních prohlídek pak navazují tzv.
screeningové programy, které mají odhalit případný
výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu.

CO BY MĚLA MIMO JINÉ ZAHRNOVAT PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
V rámci screenin-
gových programů
muži (i ženy) pod-
stupují screening
nádorů tlustého

střeva a ko-
nečníku.

V rámci screenin-
gových programů
ženy podstupují
screening nádorů
prsu a screening
nádorů
děložního
hrdla.
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Katarína Vachalová, odborná lékařka pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii, říká:

Rodiče v prevenci dávají „vzor“ svým dětem
Překvapuje vás, že podle sta-
tistik zdravotních pojišťoven
pravidelně na preventivní (i
stomatologické) prohlídky do-
chází jen menší polovina paci-
entů ve Zlínském kraji?

Vůbec mě to nepřekvapu-
je. Myslím, že doposud
nejsme zvyklí brát zodpo-
vědnost za své zdraví vážně.
Většina z nás má pocit, že až
se nemoc projeví bolestí, tak
až poté stačí zajít k lékaři.
Obecně si myslím, že pre-
vence v kterémkoliv medi-
cínském oboru je ze strany
pacientů hodně podceňova-
ná. V posledních letech,
hlavně s dorůstající mladou
generací, se stav zlepšuje,
ale rezervy jsou velké.
Setkala jste se a řešila případy,
kterým by preventivní pro-
hlídka pomohla předejít? A ja-
ké například?

To určitě a potkávám se s
nimi denně. Jsou to pacien-
ti, kteří na naše pracoviště
přichází s doporučením k
chirurgickému výkonu od
kolegů stomatologů, kožních
lékařů, kardiologů apod.

Jsou to většinou lidi s de-
vastovaným chrupem, kteří
se léčí např. s atopickým
ekzémem, psoriázou nebo
pacienti před plánovaným
kardiologickým výkonem.
Další skupinou jsou pacienti
s nádorovým onemocněním
dutiny ústní, kteří přichází
až při potížích, které ovliv-
ňují kvalitu jejího života.
Byla byste pro znovuzavedení
preventivních prohlídek u dětí
organizovaných školami?

Za svého působení v lé-
kařské praxi jsem organizo-
vané školní prohlídky neza-

žila. Chodila jsem na ně jako
školou povinné dítě a měla
jsem v čekárně velký strach,
avšak laskavostí paní dok-
torky jsem to vždy zvládla.
Takže ano, jsem pro to, aby
se znovu zavedly preventiv-
ní zubní prohlídky organi-
zované za účasti školy. Mys-
lím si, že rodiče, kteří sami
nechodí na prevence, dávají
„vzor“ svým dětem, které
jsou pak v dospělosti handi-
capovány strachem z nezná-
ma.
Co mohou lékaři či pojišťovny
udělat podle vás za kroky, aby
pacienty více upozorňovali či
motivovali na preventivní pro-
hlídky docházet?

Lékař tuto situaci moc
ovlivnit nemůže. Když dobře
funguje důvěra pacienta k
jeho ošetřujícímu lékaři, tak
určitě na prevenci chodit
bude. Krok vpřed je na stra-
ně zdravotních pojišťoven a
to např. v podobě různých
benefitů, edukací, pozvánek
a motivačních akcí pro pa-
cienty i jejich lékaře. (thy)

Foto: Deník/Jan Karásek
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Uzavírka ulice Zlínská se odkládá
Už za pár dní, konkrétně 20. dubna, se měly kvůli re-
konstrukci uzavřít ulice Zlínská a 6. května ve Fryštá-
ku. V plánu je tu 2. a 3. etapa úpravy chodníků a komu-
nikací. Termín oprav se však změnil a datum uzavírky
se tedy odsouvá.

„Podle posledních informací, které poskytlo Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje, jsou přípravy stavby v tako-
vé fázi, že práce nezačnou dříve než po pátém květnu,“
informoval Miloslav Kasala z fryštácké radnice. O přes-
ném termínu bude úřad občany ještě informovat. (fab)

POZNÁMKA LUKÁŠE FABIÁNA

A jak jste na tom
s prevencí vy?

„Prevence se musí vyplatit,“ říkává s oblibou kamarád,
když nalévá štamprli slivovice. Míní tím prevenci proti růz-
ným nachlazením a rýmičkám. Slovo prevence se často také
skloňuje v souvislosti s bezpečností. Všichni známe termín
„prevence kriminality“, a tak si třeba preventivně zamykáme
kolo či si během dovolené necháváme sousedem vybrat
schránku, aby nedávala zlodějům znamení o prázdném bytě.
Když se však jedná o prevenci zdraví, mám pocit, že to hodně
lidí tak říkajíc fláká. Asi máme zažité, že k lékaři se jde, až je
důvod. To už však může být někdy pozdě. Když nad tím tak
přemýšlím, taky jsem pěkně dlouho nebyl u doktora. Asi si
tedy raděj zajdu připomenout, jak vlastně vypadá…

VIZOVICE

Dobročinný obchůdek v novém
Dobročinný obchůdek Dotek před nedávnem oslavil své
třetí narozeniny. Dárkem k tomuto výročí mu bylo pře-
stěhování do nových, atraktivnějších prostor. V těch se
veřejnosti otevře v pátek 24. dubna ve 12:00 hodin. „Pro
naše návštěvníky máme připraven dárek, něco dobré-
honazubatakéšancinakoupitvobchůdku,apomocitak
dobré věci,“ uvedla za Dotek Veronika Volejníková.

Akce bude spojena se dnem otevřených dveří v Dote-
ku, o. p. s., prohlídkou zařízení a možností získat infor-
mace o činnosti společnosti. (poh)

ZLÍN

Práce na silnici mohou zdržet MHD
Stavební práce na obnově vozovky třídy 2. května ve Zlí-
ně na Zálešné mohou způsobit v příštím týdnu menší
zpoždění na trolejbusových linkách 2, 8 a 9. Dočasně mo-
hou být o několik desítek metrů posunuty i zastávky
MHD. Na komunikaci budou zřízena posuvná pracovní
místa a budou se zde pohybovat stavební stroje. (fab)


