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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Boj o to, kdo bude řídit Fakultní nemocnici Ostrava, včera
skončil. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch využil výjezd vlády do Moravskoslezského
kraje k návštěvě několika nemocnic včetně fakultní a při té příležitosti oznámil jméno
jejího nového ředitele: Evžena Machytky. Toho pověřil dočasným šéfováním nemocnice
už v únoru po odvolání Svatopluka Němečka. Někteří chirurgové a členové vedení
Ostravské univerzity i její lékařské fakulty se proti tomu bouřili. Obraceli se na ministra a
žádali o pomoc i premiéra Andreje Babiše. Nepřáli si jmenování Machytky. Univerzita
otevřeně podpořila jiného z šesti kandidátů: Jiřího Havrlanta z Revírní bratrské pokladny v
Ostravě. Odpůrcům Machytky vadilo nejvíc to, že se do nemocnice vrátil spolu s bývalým
šéfchirurgem a někdejším děkanem lékařské fakulty Pavlem Zončou, který byl z obou
funkcí odvolán na přelomu let 2016 a 2017. Oba muži se soudili s fakultou a Zonča se dál
soudí i s nemocnicí. Navíc poté, co si oba promluvili s přednostou chirurgické kliniky
Igorem Penkou, ten podal okamžitě výpověď, což zaskočilo některé zaměstnance kliniky i
fakulty. „Náhlý odchod docenta Penky způsobil pobouření a neklid, který na pracovišti
trvá dosud. MUDr. Zonča, ač přijatý na pozici sekundárního lékaře, vystupuje a jedná jako
přednosta kliniky. V situaci, která je stále vyhrocenější, v osobním jednání, zejména s
mladšími kolegy, používá různé formy nátlaku. Tím dochází na chirurgické klinice k
devastaci mezilidských vztahů,“ napsali chirurgové v minulých dnech premiéru Babišovi.
„Domnívám se, že mediální obraz nemocnice neodpovídá realitě. Dopis pro premiéra
podepsalo šest chirurgů, ale dalších 13 vyjádřilo podporu řediteli Machytkovi a postavili
se za něj i zaměstnanci dalších pracovišť nemocnice,“ komentoval situaci ministr Vojtěch.

O vítězi rozhodl hlas předsedy

Podotkl, že ve výběrovém řízení získali Machytka i Havrlant shodný počet hlasů – po
devíti. O vítězi pak rozhodlo doporučení předsedy komise. „Jednoznačně doporučil
jmenovat Machytku. Kvůli větším zkušenostem, pokud jde o vědu i mezinárodní
spolupráci, a také jazykovým schopnostem, které pan doktor Havrlant bohužel plně
nevykazoval,“ zdůvodnil Vojtěch rozhodnutí. Dodal, že ředitel má za úkol stabilizovat
personální situaci a zaměřit se na rozvoj nemocnice i spolupráce s lékařskou fakultou.
Machytka ujistil, že vše splní. „Už například oslovujeme špičkové lékaře z jiných
nemocnic,“ naznačil. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata jmenováním Machytky nadšený
není. „Vzhledem k průběhu a výsledku výběrového řízení a nedobré situaci ve fakultní
nemocnici nepovažuji rozhodnutí pana ministra za šťastné, nicméně je to jeho právo i
zodpovědnost. Nezbývá než věřit, že nový ředitel splní svoje sliby a zlepší spolupráci s
lékařskou fakultou a zachová se korektně i ke svým oponentům,“ řekl Lata. „Spolupráce
fakulty s nemocnicí je klíčová pro oba partnery. Každý musí potlačit osobní zájmy a
postoje,“ míní Vojtěch. Dodal, že k uklidnění situace má přispět i výběrové řízení na post
šéfchirurga: „Dohodli jsme se s panem ředitelem, že docent Zonča nyní na pozici
přednosty kliniky aspirovat nebude.“

Vláda kraji slíbila knihovnu, na letiště si má půjčit



Druhý den vládní návštěvy ale nebyl jen o zdravotnictví. Premiérova kolona zamířila
například na letiště v Mošnově nebo do Třince. A vzduchem létaly miliardy. Zatímco ty,
které by kraj potřeboval na rekonstrukci přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka, z vládních
účtů zřejmě nepřiplují, na stavbu Černé kostky – vědecké knihovny, Bílého stínu, tedy
dostavbu Domu umění, a stavbu koncertní síně pro

Janáčkovu filharmonii pošle část nákladů vláda. Podle dohody podepsané v Třinci
ministrem kultury Iljou Šmídem, hejtmanem Ivo Vondrákem a ostravským primátorem
Tomášem Macurou by měla vláda přispět dohromady 1,7 miliardy korun, kraj a Ostrava
přidají další 1,7 miliardy. Na rekonstrukci dráhy, která by mohla přijít až na dvě miliardy
korun, si kraj naopak bude asi muset půjčit. „Kraj je v dobré finanční kondici, doporučil
jsem panu hejtmanovi využít výhodných úvěrů Evropské investiční banky,“ zarazil některé
naděje na vládní pomoc premiér Andrej Babiš. „Ta nabídka není špatná, ale věřím, že se
na opravě dráhy může podílet i vláda,“ neztrácí naději hejtman Ivo Vondrák.


