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Oslavy Bílovecké nemocnice, a.s proběhly na výbornou  

 
Míša Růžičková s dětským programem, kapela Legendy se vrací, dechová kapela Rozmarýnka, 

kejklíř Křup-ala-Hop, mažoretky z Bílovce a mnoho dalších hostů zpříjemnilo páteční odpoledne u 

příležitosti 120. výročí založení. Tenkrát se psal rok 1898… 

 

Zaměstnanci nemocnice, široká veřejnost, ale také pozvaní hosté a zástupci z řad partnerů a sponzorů, 

kterým patří velké díky, si s velkou parádou a radostí připomněli vznik Bílovecké nemocnice. Areál 

Bílovecké nemocnice byl v pátek 25. května 2018 plný dětského smíchu, hudby, radosti i štěkotu psů. 

Užívaly si děti, užívali si dospělí a líbilo se samozřejmě zástupcům nemocnice i kraje. 

 

„Výročí založení Bílovecké nemocnice nám nabídlo i něco více, než možnost strávit příjemné odpoledne 

s atraktivním doprovodným programem. Je dobré si čas od času uvědomit, že ne všude na světě mají lidé 

dostupné zdravotnictví, jak je tomu třeba ve střední Evropě.  Bílovecká nemocnice nabízí pacientům 

kvalitní péči a Moravskoslezský kraj zde počítá s dalšími investicemi. V minulém roce byla mimo jiné za 

více než 52 milionů korun dokončena modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné. 

Kraj také přispěl na právě probíhající rekonstrukci evakuačního výtahu, podpořil také obnovu a 

modernizaci kotelny,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer a dodal, že pohodlí 

pacientů i zdravotnického personálu je pro vedení kraje jednou z priorit. 

O tom, že jde nemocnice pod vedením ředitele Zdeňka Horáka správným směrem, svědčí i ocenění, které 

ředitel Horák převzal z rukou místostarostky města Sylvy Kováčikové. Jedná se o ocenění u příležitosti 

výročí 120 let trvání, a sice ocenění „ÚSPĚŠNÁ FIRMA MĚSTA BÍLOVCE ZA ROK 2017“ za 

poskytování zdravotnické péče občanům Bílovce a okolí.  

„Velmi si tohoto ocenění vážím a věřím, že i toto ocenění může do Bílovecké nemocnice přilákat další 

zdravotní kapacity a nové kolegy. Když jsem před rokem a půl nastoupil do funkce ředitele Bílovecké 

nemocnice, bylo mým úkolem dostat ji z nejhoršího, umožnit zachování zdravotní péče pro Bílovec a 

přilehlé okolí a stabilizovat ekonomiku. Po roce a půl mého působení mohu říct, že nemocnice je 

z nejhoršího venku, nepotýkáme se s nedostatkem personálu, nechybí nám primáři několika oddělení, 

zlepšovat se začala také finanční situace a po zhruba dvou letech se naši zaměstnanci dočkali navýšení 

mezd o rovných deset procent. A další navýšení chystáme i na tento rok,“ dodal ředitel nemocnice 

Zdeněk Horák.  

 

Ing. Magda Otáhalová 
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