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Novým primářem chirurgického 
oddělení Nemocnice Prostějov se od 
1. února stal MUDr. Petr Vojáček, CSc., 
který předchozích sedm let působil jako 
primář chirurgického oddělení Nemoc-
nice Přerov. Na postu primáře nahradil 
MUDr. Bohumila Hrubana, CSc., který 
v prostějovské nemocnici bude i nadále 
působit na zkrácený úvazek.

MUDr. Petr Vojáček je vzděláním doktor všeobecného 
lékařství. Má atestaci 2. stupně z chirurgie a disertaci obhá-
jil na téma chirurgie žlučových cest. 

Prostějovská nemocnice získala osvědčení 
k provádění mamografického screeningu

Ženám od 45 do 69 let jej plně hradí zdravotní pojišťovny

Se sběrem separovaného 
odpadu se pojí vandalismus 
hraničící s trestnou činností 

Město Prostějov se ve spolupráci 
se společností .A.S.A. TS Prostějov, 
s. r. o. (dále jen .A.S.A.) dlouhodobě 
snaží o zlepšení vzhledu našeho města 
a služeb poskytovaných prostějovským 
občanům. Jedná se o péči o veřejnou 
zeleň, městské komunikace, veřejné 
osvětlení, úklid města a také o zajištění 
svozu směsného komunálního a sepa-
rovaného odpadu.

Změny ve svozu komunálního 
a separovaného odpadu

V posledně jmenované oblasti do-
chází k nejvýraznějším změnám, které 

vedou ke zkvalitnění těchto služeb. 
Pro svoz komunálního odpadu bylo 
společností .A.S.A. zakoupeno v mi-
nulém roce nové svozové vozidlo, byla 
zpřesněna evidence odpadových nádob 
a v letošním roce budou povinně označe-
ny jak občanské (zajišťuje Město Prostě-
jov), tak i podnikatelské (zajišťuje .A.S.A.) 
nádoby, aby se zamezilo zneužívání svozu 
směsného komunálního odpadu podni-
katelskými subjekty na úkor občanů.

Počet míst pro sběr papíru 
a směsných plastů byl loni 

navýšen ze 113 na 155  

Svoz separovaného odpadu (pa-
pír, směsné plasty vč. PET lahví, bílé 
a barevné sklo) prošel v uplynulém 
roce asi největší systémovou změnou. 
Ukládání do „zvonů“ se spodním vý-
sypem bylo pro sběr papíru a směsných 
plastů nahrazeno systémem barevně 
rozlišených plastových kontejnerů 
s horním výsypem. Pro občany se 
tím podstatně zjednodušila mož-
nost ukládání separovaného odpadu 
a pro společnost .A.S.A. se zefektivnil 
a zkvalitnil jejich svoz. Počet míst pro 
sběr papíru a směsných plastů byl na-
výšen z původních 113 na stávajících 
155 míst. Změna systému byla spojena 
s investicí zhruba 2 miliony Kč, kterou 
zajistila společnost .A.S.A. Na základě 
našich zkušeností lze konstatovat, že 
tyto změny občanům vyhovují a vedou 
k postupnému zvyšování podílu sběru 
separovaného odpadu v poměru k od-
padu komunálnímu.

Vandalové řádí v biokoridoru 
Hloučela i v ulicích města 

V současné době však naši společnou 
snahu s vedením města Prostějov kazí 
stále častěji se objevující vandalismus 
hraničící s trestnou činností a především 
s ohrožováním bezpečnosti občanů. 
V posledních měsících jsme řešili případ 
zapáleného koše v biokoridoru Hloučela 
a kontejnerů na separovaný sběr v uli-
cích Žeranovská a Svatoplukova. V této 
souvislosti je potřeba zmínit poničené 
odpadkové koše, poškozené dopravní 
značení a čerstvě nainstalované sloupy 
veřejného osvětlení na bruslařské stezce 
v Kolářových sadech.

Ulici Dr. Horáka osvítily 
plameny z hořících 

kontejnerů 

Impulsem k napsání tohoto článku 

byla událost z 30.1.2008, kdy zatím 
neznámí pachatelé zapálili kontejnery 
na sběr papíru v ulici Dr. Horáka, 
konkrétně před Základní školou Dr. 
Horáka a u křižovatky s ulici Waito-
vou. V prvním případě došlo navíc ke 
vznícení dalšího kontejneru na směsné 
plasty, ke zničení „zvonu“ na sběr skla a 
poškození chodníku z litého asfaltu. Ve 
druhém případě došlo navíc ke zničení 
dalšího „zvonu“ na sběr skla. Celková 
předběžně odhadnutá škoda se tak 
vyšplhala ke 30 000 korun. Společnost 
.A.S.A. již podala v tomto případě trest-
ní oznámení na neznámého pachatele 
u Policie ČR.

Pachateli hrozí trest odnětí 
svobody až na jeden rok  

Pachatel se svým konáním dopouští 
trestného činu poškozování cizí věci, 
za který mu hrozí trest odnětí svobody 
až na jeden rok. V případě, že způsobí 
značnou škodu, hrozí mu trest odnětí 
svobody na šest měsíců až tři roky. 
I v případě, že pachatel způsobí škodu 
jen 50 Kč, může mu správní orgán za 
přestupek proti majetku - poškození 
cizí věci - uložit pokutu až do výše 
15 000 korun. 

Vytipovaná sběrná místa 
budou monitorována 

kamerami  

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil 
potvrdil, že vedení prostějovské radni-
ce na základě negativních zkušeností 
s vandalismem přijalo opatření, které 
zajistí odhalení pachatelů páchajících 
tuto trestnou činnost. Vybraná místa 
sběru separovaného odpadu budou 
osazena mobilním kamerovým systé-
mem a bude zvýšena hlídková činnost 
městské policie ve vybraných riziko-
vých lokalitách. Pomoci by také mohli 
prostějovští občané, kteří mají možnost 
nahlásit podezřelé chování vandalů 
na tísňovou linku Městské policie 156 
a zabránit tak aktivně páchání škod na 
majetku města a společnosti .A.S.A.

Byla zahájena výměna 
zhruba poloviny 

odpadkových košů ve městě  

Město Prostějov bude i nadále ve 
spolupráci se společností .A.S.A. po-
kračovat ve zkvalitňování služeb pro 
občany a v modernizaci městského 
mobiliáře. Například v současné době 
byla ve městě zahájena výměna zhruba 
poloviny odpadkových košů.Postupně 
budou upravena místa separovaného 
sběru včetně jejich začlenění do veřejné 
zeleně a čistotu města budeme od břez-
na zajišťovat novým zametacím vozem. 

Současně však doufáme, že se nám 
společnými silami podaří zamezit 
vandalům mařit naši snahu o krásnější 
a čistější Prostějov. 

O své názory se s námi můžete po-
dělit na internetových stránkám Města 
Prostějov (www.mestopv.cz), kde na-
jdete odkaz na vzkazy i na společnost 
.A.S.A..  

 Ing. Tomáš Fajkus,
 provozní ředitel .A.S.A. 
  TS Prostějov 

Mamografická vyšetření jsou prováděna podle objednávky na radiodia-
gnostickém oddělení Nemocnice Prostějov,  Foto: Nemocnice Prostějov

Nemocnice Prostějov vyhověla 
náročným kritériím ministerstva 
zdravotnictví a získala osvědčení 
k provádění mamografického scre-
eningu. Prostějovské zdravotnické 
zařízení bylo zařazeno do sítě ma-
mografických center, takže od letoš-
ního ledna ženy z Prostějova a okolí 
nemusí na tato vyšetření jezdit do 
jiných měst - například do Olomou-
ce. Navíc ženám od 45 do 69 let nyní 
vyšetření v prostějovské nemocnici 
plně hradí zdravotní pojišťovny. 

Cílem mamografického vyšetření 
je zvýšit pravděpodobnost včasného 
záchytu zhoubných nádorů prsu 
a jejich přednádorových stavů, a tím 
snížit úmrtnost na toto onemocnění. 
„Mamografie je speciální rentgenová 
metoda využívající schopnost tzv. 
měkkého záření odlišit v prsu i jemné 
změny, kterými by se mohl projevit 
i počínající nádor,“ uvedla MUDr. 
Eva Langerová z radiodiagnostického 
oddělení. „Dávky při mamografii jsou 
na moderních pracovištích velmi níz-
ké, a proto je možné využívat metody 
nejenom k určení diagnózy u žen 
s příznaky onemocnění prsu, ale také 
při preventivním snímkování zdra-
vých žen v pravidelných intervalech 
od určitého věku,“ dodala. 

Vyšetření se provádí u žen jako pre-
ventivní metoda na pracovišti, které 
je zařazeno do sítě preventivních ma-
mografických center. ,,Mamografické 
pracoviště v Nemocnici Prostějov je 

vybaveno moderní technologií a eru-
dovanými lékaři, kteří zhodnocení 
tohoto vyšetření provádějí,“ podotkla 
MUDr. Eva Langerová s tím, že toto 
vyšetření je nabízeno všem ženám od 
věku 40 let. Vyšetření žen ve věku od 
45 do 69 let je hrazeno ze zdravotní-
ho pojištění. V případě, že pacientky 
nesplňují výše uvedená kritéria (na-
příklad věk, interval od posledního 
vyšetření mamografem nebo nemají 
žádanku na screeningové vyšetření 
od lékaře), lze screeningovou mamo-
grafii nebo preventivní ultrazvukové 

vyšetření prsů (UZ) provést také za 
přímou úhradu.

Mamografická vyšetření jsou 
prováděna podle objednávky na ra-
diodiagnostickém oddělení Nemoc-
nice Prostějov, Mathonova 291/1, 
Prostějov (budova operačního a vy-
šetřovacího bloku), v pondělí, úterý 
a pátek od 7 do 15 hodin, ve středu 
a ve čtvrtek pak od 7 do 17 hodin. 
Bližší informace získáte na telefon-
ních číslech 582 315 302 a 582 315 
297.  Ing. Tomáš Želazko, 

mluvčí holdingu Agel

Primářem chirurgického 
oddělení je Petr Vojáček 

Novým ředitelem Nemocnice Pros-
tějov byl od 1.  ledna 2008 jmenován 
JUDr. Zdeněk Horák, MBA, který do 
té doby působil jako ředitel Nemoc-
nice Přerov. Nahradil tak Ivo Vlacha, 
který na postu ředitele prostějovské 
nemocnice skončil ze zdravotních 
důvodů.  

Zdeněk Horák je vzděláním práv-
ník a titul MBA získal v britském vysokoškolském 
programu při Nothigham Trend University. Má atestaci 
z všeobecného zdravotnictví. 

Novým ředitelem 
je Zdeněk Horák

Změny ve vedení prostějovské nemocnice 

V Nemocnici Prostějov platí pacienti 
poplatky přímo v ambulancích 

Od ledna  začal platit nový zákon, 
který zavedl poplatky u lékaře. Zpoplat-
něna je například návštěva odborného 
lékaře v ambulanci, návštěva lékaře 
v rámci pohotovosti, vystavení receptu 
na léky nebo pobyt v nemocnici.

V Nemocnici Prostějov jsou regulač-
ní poplatky vybírány od pacientů přímo 
v ambulancích a lůžkových odděleních. 
Výběr provádí zdravotnický personál 

při ambulantním vyšetření a pacient 
poplatek zaplatí v hotovosti. 

Na lůžkové části je poslední den hos-
pitalizace pacientovy vystavena faktura 
s danou částkou, kterou následně zapla-
tí na centrální pokladně.

„V nemocnicích holdingu AGEL, do 
kterého patří i Nemocnice Prostějov, 
se poplatky za zdravotní péči vybírají 
buď s pomocí automatů nebo na pla-

tebních přepážkách, případně přímo 
v ordinacích,“ informoval ředitel 
Nemocnice Prostějov JUDr. Zdeněk 
Horák. „O tom, jakým způsobem se 
poplatky budou vybírat, si vedení kaž-
dé nemocnice rozhodlo individuálně,“ 
upřesnil Horák s tím, že v prostějov-
ské nemocnici se při výběru způsobu 
plateb snažili co nejvíce vyjít vstříc 
pacientům.  (pud) 

To je výsledek řádění vandalů v ulicích města. Za jejich počínání jim 
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.  Foto: archiv .A.S.A. TS Prostějov 

Město Prostějov
přijímá do pracovního poměru  uchazeče na místa

strážník Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním 
předpokladů pro výkon funkce strážníka dle § 4 záko-
na č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů.

Základní podmínky:
- občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- bezúhonnost a spolehlivost
- fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
-  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
- úplné střední vzdělání s maturitou
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- uživatelská znalost práce na PC
- morální předpoklady pro výkon této práce
- výhodou bydliště v Prostějově a okolí

- výhodou zbrojní průkaz
- znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
- zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
- při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
- platové zařazení dle stávajících platových předpisů
- osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
- rizikový příplatek
- bezplatné výstrojní náležitosti
- příspěvek na stravování
- možnost sportovního vyžití

   Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který 
každý uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské poli-
cii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním přihlášky. 
Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší infor-
mace lze získat na telefonním čísle 582 402 222 u zástupce 
ředitele Libora Šebestíka.


