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Místo Luxe povede nemocnici Grochol
Pavel Karban
Dosavadní ekonomický náměstek Josef Grochol povede
prozatímně Městskou nemocnici Ostrava (MNO).
Do jejího čela ho od 1. srpna
jmenovali ostravští radní. Grochol nahradí ve funkci dosavadního ředitele Jaroslava Luxe, který v pátek 24. července na řízení
nemocnice rezignoval.
Nového ředitele vybere vedení
města na základě výběrového řízení, nebude to však zřejmě dříve než v příštím roce.
Lux byl v čele MNO od letošního února. Jeho rezignací vyvrcholila nespokojenost s jeho
osobou u velké části zaměstnan-

ců, ti poslali primátorovi Tomáši Macurovi (ANO) počátkem
měsíce petici s více než 800 podpisy.
„Každý manažer, který jde do
změn a má prozměnový potenciál, potřebuje získat podporu
pro provádění těch změn mezi
zaměstnanci i u zřizovatele. Pokud se mu nepodaří tento prokoaliční potenciál získat, tak samozřejmě uvažuje, zda se má
dál v té věci angažovat. Takže
i tuto věc jsem zvážil a rozhodl
jsem se, že z těchto důvodů podávám rezignaci,“ zdůvodnil
Lux svůj odchod.
Podle odborářů, kteří byli mezi
iniciátory petice, Lux manažersky selhal například v oblasti po-

skytování péče, ekonomické,
provozní, lidských zdrojů, PR
a obecně stylu vedení.

Rádi bychom,
aby pan Grochol
stabilizoval situaci
v nemocnici
Tomáš Macura,
ostravský primátor
Primátor Macura včera potvrdil, že radní rezignaci Luxe
přijali. „Pan ředitel Lux udělal
nepochybně kus práce v nemocnici, přišel do ne jednoduché doby s ne zcela jednoduchým zadáním. To splnil, bohužel se

dopustil manažerských chyb,“
nastínil primátor s tím, že Lux
podle něj podcenil komunikaci
jak navenek, tak hlavně dovnitř
nemocnice.
„Měl jsem také pocit, že ne
vždy dokázal úplně možná
správně odhadnout ty priority,
které bylo třeba řešit. Možná, že
se příliš zaměřil na středně
a dlouhodobé programy a vize
a zanedbal urgentní problémy,
které lidi v nemocnici trápí,“ řekl na adresu rezignujícího ředitele Macura.
Odmítl ale, že působení Luxe
v MNO lze označit za fatální selhání. „Vykonal řadu věcí z toho,
co vykonat měl. Hlavně v ekonomicko-obchodní činnosti, kdy

měl za úkol analyzovat výhodnost jednotlivých obchodních
smluv pro nemocnici, ty smlouvy měnit a vypisovat nová výběrová řízení,“ řekl primátor s tím,
že Lux sám vyhodnotil, že důvěru zaměstnanců se mu už nepodaří získat, a tak rezignoval.
Grochola radní pověřili pouze
prozatímním vedením MNO, a to
do doby, než vedení města vybere nového ředitele. Macura připustil, že s vyhlášením výběrového řízení ale radní spěchat
nebudou.
„Rádi bychom, aby pan Grochol stabilizoval situaci v nemocnici, to je pro nás klíčová
otázka, ať se situace uklidní, ať
nedojde k personální destabiliza-

ci nebo snížení úrovně zdravotnické péče. Dalším krokem je
reakreditace nemocnice, která by
měla vyvrcholit v únoru či březnu příštího roku,“ poukázal ostravský primátor a dodal, že dalším důvodem k okamžitému
nevyhlášení výběrového řízení
na místo ředitele MNO je forenzní audit.
„Protože autoři petice zpochybnili závěry interního auditu,
který si nechalo město zpracovat
pro oblast zadávání veřejných zakázek, tak jsme se rozhodli k forenznímu auditu v nemocnici.
Ten proces potrvá několik měsíců, a chtěl bych, aby nový ředitel
měl výsledek forenzního auditu
už k dispozici,“ zdůraznil.

Aleš Honus
Karvinská radnice se rozhodla
vydat souhlas s další těžbou na
území města. Rada města schválila souhlasné stanovisko k posudku EIA, který se týká plánované
těžby v lokalitě Staré Město od
letošního roku až do roku 2023.
„Jde o pracovní místa a zaměstnání pro naše lidi na několik let
dopředu, ale taky o to, aby nová
těžba měla minimální dopady na
vzhled města. Nebylo lehké se
rozhodovat, protože je od začátku jasné, že už to ovlivňuje život
lidí především ve Starém Městě.
Společnost OKD nakonec plány
zúžila, dala veřejný příslib, že
nezasáhne do průmyslové zóny
Nové Pole a že se vlivy dotknou
jen rezidenční části Starého Města,“ uvedl primátor města Tomáš
Hanzel (ČSSD).
Tyto podmínky si město podle
něj stanovilo od počátku. „OKD
splnila další desítky našich pod-

mínek pro zajištění ochrany staveb, přírody a minimalizaci vlivů na povrch. Bude více monitorovacích bodů včetně pečlivého
monitorování zmíněné průmyslové zóny, aby bylo jasné, že
tam opravdu vlivy nezasáhnou.
Po veřejném projednání posudku
k EIA jsme připraveni jednat
s OKD o uzavření smlouvy
s městem,“ dodal Hanzel.
Těžba má ovšem ve městě
spoustu odpůrců a proti ní se
staví
mimo
jiné
spolek
S. O. S. Karviná, podle kterého
nemá těžba v Karviné dlouhodobou budoucnost, a kvůli obavám
z ní nepřicházejí do města noví
větší investoři.
Další důležité jednání o plánované těžbě, které bude veřejné, se
uskuteční ve čtvrtek od 15 hodin
na Slezské univerzitě v Karviné.
Diskusi, na které budou zastoupeny všechny zúčastněné strany,
svolalo ministerstvo životního
prostředí.
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Karvinská radnice
už vydala souhlas
s těžbou ve Starém Městě

SOUTĚŽILI DŘEVORUBCI ZE SLEZSKA. Josef Stodola z Hrádku se stal v neděli ve Vendryni vítězem klání Slezský Dřevorubec
2015. Druhé místo obsadil Pavel Noga z Tyry, třetím byl Polák Wojciech Maciejowski z Jaworza. Do pátého ročníku soutěže se přihlásilo
14 dřevorubců z českého i polského Slezska, každý z nich absolvoval pět disciplín. Pozdější vítěz Stodola byl nejlepší v nejtechničtější disciplíně, kombinovaném řezu. Dalšími disciplínami byla výměna lišty a řetězu na čas, řez na podložce, zásek na přesnost a divácky nejatraktivnější dvojboj. V něm byl nejlepší stříbrný Noga.
(plk)

Zalévejte strom či keř
ve své ulici, vyzývá radnice
Zalejte strom či keř ve své ulici. S takovou prosbou se na obyvatele města obrátila v době veder
radnice v Novém Jičíně. Chce tak
snížit riziko úhynu dřevin ve městě a zároveň do péče o životní prostředí více vtáhnout veřejnost.
Kvůli dlouhodobému suchu
přitom už muselo být v Novém
Jičíně pokáceno na pět desítek
stromů. Úhyn stromů je nejvíce
patrný v Bezručově a Sokolovské
ulici a v sídlišti Riegrova.

„Přivítali bychom, kdyby si lidé cestou z domova naplnili třeba PET láhev vodou a věnovali
chvilku dřevinám v okolí svého
bydliště. Náklady na několik zálivek nejsou vysoké, ale hodnota
jejich činu bude obrovská,“ vysvětlila Olga Kubálková z odboru životního prostředí.
Dodala, že stromy a keře by se
měly zalévat ráno nebo večer,
aby neutrpěly teplotní šok.
(plk)

Hyundai dal letišti automobily
Tři automobily, jeden tucson
a dva vozy modelové řady ix20,
darovala společnost Hyundai
Motor Manufacturing Czech
(HMMC) ostravskému Letišti
Leoše Janáčka (LLJ) v Mošnově.
Letiště bude auta využívat pro
zajištění provozu, dva vozy ix20
budou sloužit jako tzv. marshallové, kteří navádějí letadla na

stojánky, a tucson má být využíván jako bezpečnostní vozidlo.
„Jedná se o auta z předsériové
výroby, která by nemohla být homologována pro provoz na veřejných komunikacích, ale na letišti mohou spolehlivě sloužit. Byla
by škoda je sešrotovat bez užitku,“ zdůvodnil dar prezident
HMMC Dongwoo Choi.

Podle obchodního ředitele LLJ
Roberta Hrušky využívá letiště
auta z nošovického Hyundai už
více než tři roky.
Společnost HMMC daruje,
resp. prodává za symbolickou korunu předsériová vozidla zejména
technickým školám od zahájení
výroby v roce 2008. Za tu dobu
školy získaly na sto aut. (plk)

Jiří Tomaškovič
Nelehký úkol stojí před trenérem Radimem Nečasem. Fotbalisty Třince převzal od odstoupivšího Marka Kalivody na
začátku minulého týdne a už
o víkendu se v prvním kole Fotbalové národní ligy postaví béčku Sigmy Olomouc. Moc času
na seznámení se s týmem tedy
nemá. „Ještě mám týden,“ usmál
se Nečas, kterému bude jako
asistent pomáhat Kamil Papuga.
A protože Třinečtí už mají
všechny přípravné zápasy za sebou, Nečas viděl své nové svěřence hrát fotbal poprvé v sobotu v Novém Jičíně, kde jeho tým
po výhře 5:0 postoupil do 2. kola fotbalového poháru. Hattrickem se blýskl navrátilec z hostování v Hlučíně Jaroslav Málek,
o další góly se podělili René Dedič a posila z Frýdku-Místku
Václav Mozol.

Přes jednoznačnou výhru ale
Nečas našel mnoho nedostatků.
„Zápas mi ukázal hodně. Především to, že musíme zapracovat
na finální fázi. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Spoustu
věcí jsme pokazili, ani některé
přechodové fáze nebyly takové,
jak bych si představoval,“ řekl
Nečas.
Třinečtí v létě kromě Málka
a Mozola přivedli do týmu ještě
obránce Tomáše Knötiga z Karviné, slovenského záložníka Imricha Bedecse, který neuspěl na
testech v Baníku Ostrava, útočníka Lukáše Salachnu ze Zlína
a naposledy i druhého nejlepšího
střelce juniorské ligy Daniela
Černého z Plzně. Zájem mají ještě o Jakuba Teplého z Jihlavy.
„Další posily už asi nestihneme, i když bychom to potřebovali. Musíme počítat s tím, že sezónu odehrají ti, co byli v Novém
Jičíně. Ovšem musí se s tím po-
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Nečas: Nabídka z první či druhé ligy se neodmítá

Radim Nečas (vlevo) se svým asistentem Kamilem Papugou.
pasovat daleko lépe,“ upozornil
Nečas.
Bývalý fotbalista Baníku či

Slavie v loňské sezóně vedl druholigové Táborsko, se kterým
vybojoval šestou příčku. Přesto

po sezóně skončil. Nad nabídkou
Třince, ač přišla těsně před startem nového ročníku, neváhal. „Je
složité přijít k týmu tak krátce
před startem ligy, ale nabídka
z první či druhé ligy se neodmítá. Pořád je to profesionální soutěž,“ řekl Nečas.
Jeho předchůdce Marek Kalivoda, který rezignoval z osobních důvodů, hráče podle Nečase
připravil dobře.
„Kondičně jsou připraveni.
Budeme chtít hrát kombinační
fotbal a uvidíme, na které soupeře to bude stačit. Jsem tady velmi
krátce a hráče ještě dokonale
neznám, každým dnem se ale komunikace mezi námi zlepšuje.
Věřím, že si s hráči sedneme
a fotbal bude pro lidi zajímavý
a budou na nás chodit. Začneme
s pokorou a s tím, že se chceme
vyhnout bojům o záchranu,“ naznačil ambice pětačtyřicetiletý
trenér Nečas.

INFORMUJEME
Ostrava
KLUBY
Atlantik: Měsíc autorského čtení – Tymofij Havryliv (19), Daniel
Pastirčák (20.30).

Bohumín
PRO DĚTI
Cirkus Bambino – Knihovna
K3: Medvědi na motorce (9),
Pobočka Skřečoň: Závody
s obručí a cirkusová zvířata (13,
do 31. 7.).

Třinec
AKCE
Náměstí Svobody (za nepříznivého počasí KD Trisia): Josef Zoch za doprovodu Richarda
Nováka (18).

POHŘBY ÚTERÝ
Malá obřadní síň Slezská Ostrava: 14.00 Jaroslav Smolka
(83), Ostrava. Římskokatolický kostel Ostrava-Hrabůvka:
14.30 Jozefa Jureková (77),
Ostrava-Poruba. Smuteční síň
Frýdek: 12.00 Theodor Kuběna
(79), Frýdek-Místek. Kostel
Lískovec: 14.00 Marie Segečová (88), Frýdek-Místek.
Obřadní síň Starý Bohumín:
14.00 Miroslav Magušín (63),
Starý Bohumín. Obřadní síň
Karviná-Ráj: 14.00 Vladislav
Piszczek (90), Karviná-Ráj.
Římskokatolický kostel
Petrovice: 14.30 Helena Plevová (89), Petrovice-Závada. Katolická kaple Orlová: 11.00
Emilie Slíwová (101), OrlováLutyně.
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