Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek rezignoval na post krajského radního, jeho resort
dočasně povede hejtman Václav Šlajs
Plzeň, 30.09.2014, aktualizováno 08.10.2014 11:05

Radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD) předal hejtmanovi Václavu Šlajsovi (ČSSD) rezignaci na svůj post
v krajské radě, který opustí ke dni 30. září 2014. Nadále však Václav Šimánek zůstává členem Zastupitelstva Plzeňského kraje. V létě se stal
Václav Šimánek ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň a vedle toho je také kandidátem ČSSD na senátora za volební obvod Plzeň město.
„Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 20. října 2014 bude hlasovat o návrhu pověřit dočasně vedením oblasti zdravotnictví
hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse. O novém členovi Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví budou hlasovat zastupitelé na
svém zasedání dne 8. prosince 2014,“ uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.
Už v září rezignoval během jednání zastupitelstva Plzeňského kraje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek na pozici náměstka hejtmana pro zdravotnictví,
ale přes značné výhrady opozice si ponechal post neuvolněného a tedy neplaceného radního i s resortem zdravotnictví. O týden později však
oznámil, že bez ohledu na výsledky senátních voleb opustí ještě před volbami místo v krajské radě a svůj slib nyní dodržel. Podle svých slov
Šimánek uvedl, že vše nyní směřuje k tomu, aby uspěl v senátních volbách.
Vedení Plzeňského kraje oznámilo rezignaci radního Václava Šimánka v okamžiku, ve stejnou dobu, kdy před budovou Západočeského muzea
probíhal velký předvolební mítink ČSSD za účasti předsedy ČSSD i premiéra Bohuslava Sobotky, ministrů Svatopluka Němečka a Milana Chovance.
Na mítinku samozřejmě vystoupil i kandidát na senátora Václav Šimánek, který svým voličům slíbil v případě zvolení, že zůstane věrný Plzni a
fakultní nemocnici.
„Budu vyjednávat o alternativách porodů, chci jako lékař bojovat proti velmi rizikovým domácím porodům. Chceme přinést alternativní
řešení těchto porodů,“ uvedl během svého proslovu senátní kandidát Šimánek. Podporu přislíbil především seniorům a rodinám, kteří o své starší
příbuzné pečují doma. ČSSD hodlá zřídit denní stacionáře, které budou sloužit z části seniorům a z části předškolákům. Společně se pak mohou ve
stacionáři potkávat.
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