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Své znepokojení nad řešením personálních otázek v náchodské nemocnici jsem již vyjádřil před
časem. Považuji postup náměstka hejtmana pro zdravotnictví A. Cabicara za nezodpovědný v
rámci celého kraje. Stál jsme u zrodu krajské koalice před třemi lety a jsem přesvědčen, že po
celou dobu koalice funguje věcně a dobře. S čím se však nemohu a nechci ztotožnit je právě
situace a směřování v oblasti zdravotnictví.
{jathumbnail off}
Po pečlivém zvážení jsem se proto rozhodl rezignovat na post krajského zastupitele. Po tom, co
se pan náměstek rozhodl tuto gesci řídit zcela sám bez jakékoliv snahy o hledání kompromisu v
rámci koalice, to považuji za důležitý signál proto, aby také plně nesl zodpovědnost za důsledky
svého přístupu a neochoty najít kompromis. Jeho ignorování kolegů a prosazování řešení,
připomíná model řízení před rokem 1989 (po kritice řízení ONN a.s. ředitelku povýšíme?). V
době oslav 30. výročí sametové revoluce má takový přístup skutečně hořkou příchuť.

Považuji v politice kompromis a vyjednávání za základní kámen úspěchu vedení ať už kraje
nebo města. V oblasti zdravotnictví v Královéhradeckém kraji je rok před krajskými volbami
situace zcela opačná. Nemocnici v Náchodě čeká dokončení modernizace, které však má celou
řadu dalších souvislostí s budoucí ekonomikou, a to bude vyžadovat úsilí a politická rozhodnutí
pro další potřebné investice, aby celá modernizace byla smysluplná na desítky let dopředu. K
tomu bude třeba také zodpovědných rozhodnutí celého vedení kraje a bez jednání s kolegy se
taková rozhodnutí uskutečňují jen stěží. Na takovém způsobu řízení s krátkodobou vizí se
nechci podílet a věcně svůj nesouhlas spojím s rezignací na mandát člena Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.

Připomínky k fungování náchodské nemocnice je třeba adresovat vedení Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a především náměstkovi pro zdravotnictví Aleši Cabicarovi,
nikoli starostovi města Náchoda.
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