Vážení a milí, OPĚT se Vám dostává do rukou SOS – SUŠICKÉ OBČASNÉ STRÁNKY, a to již
v devátém vydání. Nadále pokračuje překotné dění v sušické nemocnici. Záznam z průběhu
zastupitelstva města dne 16.9.2020 stále není na webu města k dispozici a jsme zřejmě svědky
souboje zaběhlého klientelismu radnice s ryze odbornými a ryze občanskými postoji. Čtěte a pokud
uznáte za vhodné, pomožte vlastní aktivitou…

PŘÁNÍ EMILA KINTZLA
Dostal jsem otázku, proč
zachránit
nemocnici
v
Sušici? Bylo o tom napsáno
mnoho článků a nechci je
opakovat, ale pokusím se
po svém odpovědět. Zvenčí
je to krasavice, ale už delší
dobu to uvnitř není růžové.
Nelíbí se mi, že se střídají majitelé, zavírají
oddělení, pacienti musí jezdit na zákroky jinam a
tím vším nemocnice ztrácí své dobré jméno, což
nové lékaře moc neláká. Též se mi nelíbí, jakým
způsobem byli odvoláni bývalí snaživí jednatelé.
Když mne bolševík v roce 1975 vyhodil ze školy,
věděl jsem to již rok předem a pak alespoň
napsal, že jsem nadbytečnej a šmytec, tak proto
jsem na ty vyhazovy dodnes háklivej.
Pan nově určený jednatel zveřejnil v Sušických
novinách své působení v různých nemocnicích,
ale bohužel neřekl, s jakým úspěchem, aby lidé
věděli. Mrzí mne, že opomenul svou činnost v
Medice Filter v Kašperských Horách, kde to asi
nebylo to pravé ořechové. Uvidí se, jak si povede
v Sušici a přeji nemocnici, aby to bylo dobré.

Proč tedy zachránit? Protože ji všichni, dříve či
později, potřebujeme. Já jí poznal od přízemí až
pod půdu a byl jsem vždy spokojen a lékařům,
sestřičkám i personálu skládám hluboký dík a
jsem rád, že jejich zásluhou pořád ještě žiju. A
nerad bych byl, stejně jako vy sušičané,
transportován jinam. Plete se do toho také
výstavba nové sportovní haly. Jako bývalý
sportovec bych jí rád měl, ale když si vysportuji
úraz, chci být ošetřen dobře ve fungující
nemocnici, takže má priorita je jasná – nemocnice
fungující a pak sportovní hala. Á propo – po
patnácti minutách jízdy jste v hale na Kašperkách
a tam vás rádi uvítají.
Pro nemocnici by mělo platit – nejdřív nemocné
léčit a pak peníze. Je mi jedno, kdo bude majitel,
ale přeji si tak jako vy, obyvatelé krásného města
s okolím, aby se co nejdříve stala po všech
stránkách funkční a sloužila lidem zde žijícím. A
nehádejte se prosím vás, najděte konečně
společnou řeč a táhněte za jeden provaz, ale
stejným směrem. Ta vaše stará a dobrá
nemocnice i s tím, co je uvnitř, si to zaslouží…
…přeje vám i sobě Emil Kintzl z Kašperkých Hor
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VYLIDŇOVÁNÍ
VENKOVA
A NĚKTERÝCH
REGIONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Vylidňování
venkova
a
některých regionů České
republiky je jedním z vážných
problémů, před kterými stojíme jako společnost.
Důležitým úkolem politické reprezentace je hledat
způsoby, jak vylidňování čelit. Zajištění dobré
dostupnosti základní lékařské péče pro občany ve
vzdálenějších regionech je alfou a omegou řešení
tohoto problému. Na mnoha místech republiky
obecní a krajské reprezentace vyvíjejí enormní
úsilí, aby pro své občany zajistili zdravotnický
personál, a občané tak nemuseli dojíždět desítky
kilometrů za pomocí, když je jim nejhůře a jsou
nemocní. Se zájmem jsem sledoval odvážné
snahy o obnovení fungování nemocnice v Sušici.
Získání
zdravotnického
personálu
a
znovuotevření
chirurgického
oddělení
v
posledních několika měsících bylo možné
považovat za malý zázrak. O to hůře se přijímá
skutečnost, že rodící se vizi na fungující malou
nemocnici politici zadusí tak, jak jsme byli svědky
v polovině září. Navíc v době koronakrize je
iniciování
rozpadu
zdravotnických
týmů
trestuhodné. Pokud funkční nemocnici politici ve
městě nechtějí, měli by to veřejnosti jasně říci
nebo důvěryhodně prokázat, že kroky vedení
nemocnice nebyly správné. To se však
nepodařilo.

MAREK HILŠER
BOJ ZA ZÁCHRANU SUŠICKÉ NEMOCNICE
Sarah Huikari, Zuzana Hrabá, Miloslav Sova
Sušická veřejnost svádí podruhé boj o další osud
nemocnice. V pondělí dne 14.9.2020 byli nečekaně
odvoláni ze sušické nemocnice jednatelé Václav Rada
a Pavel Hais. Na návrh dozorčí rady je odvolala valná
hromada Sušické nemocnice, jejíž funkci zastává
sedmičlenná rada města. Veřejnost i zastupitelé,
rozdělení na dva tábory, nyní svádí boj o budoucnost
toho nejcennějšího, co Sušice má - zdraví 43 tisíc
obyvatel spádové oblasti a téměř 300 tisíc ročních
návštěvníků Šumavy. Plnohodnotná nemocnice v
dosahu je jednou ze základních hodnot určujících
kvalitu života ve městě i na venkově.
Sušickou nemocnici převzalo město v září roku 2019
od předchozího provozovatele NEMOS Sokolov s.r.o.
(ve vlastnictví Penta Hospitals CZ) ve stavu útlumu.
Nemocnice byla sice bez dluhů, avšak reálný stav v
době převzetí byl takový, že nefungovalo žádné akutní
lůžkové oddělení. Provoz interního lůžkového oddělení

byl pozastaven a operační sály byly pronajímané
soukromé firmě. Město Sušice proto do vedení zvolilo
krizový management v osobách jednatelů Ing. Václava
Rady a Pavla Haise. Od 1.9.2019 až do svého
odvolání dne 14.9.2020 se jednatelům podařilo v
nemocnici otevřít uzavřená lůžková oddělení a to
internu, chirurgii, jednotku intenzivní péče a nelůžkové
ARO. Aby toto všechno bylo možné, museli jednatelé
nejdříve zajistit pro provoz oddělení potřebné lékaře a
sestry, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a
pořídit přístrojové vybavení. Přes všechny problémy se
podařilo nemocnici v rekordně krátké době nastartovat
a objem lékařských výkonů a finančního plnění od
pojišťoven začal růst.
Na začátku letošního roku požádali jednatelé při
sestavování rozpočtu město o 36 milionů korun. Město
jim poskytlo však pouze 17,3 milionu. V průběhu roku
proto jednatelé žádali o další finance a město poskytlo
20 milionů nad rámec rozpočtu. V podstatě se tedy pro
zastupitele nejednalo o žádné překvapení, ale spíše
potvrzení, že původní odhad jednatelů byl přesný.
Výnosy nemocnice taktéž negativně ovlivnila jarní
pandemie Covid-19 stejně, jako všechny ostatní
nemocnice v zemi.
Vedení města si na jaře roku 2020 objednalo
nezávislou odbornou analýzu hospodaření Sušické
nemocnice. Renomovaná firma SEFIMA, která
obdobné analýzy dělala pro dalších 70 nemocnic, po
obstrukcích zastupitelů na veřejném zasedání dne
16.9.2020, prezentovala zpracovaná data, která
jednoznačně prokazují, že odvolaní jednatelé vedli
nemocnici správným směrem. Tato analýza se dostala
do rukou vedení města ještě před tím, než došlo k
odvolání obou jednatelů. Proto je víc než znepokojivé,
že radní města Sušice po prostudování analýzy
přistoupili k tak razantnímu a neuváženému kroku, že v
době nastupující pandemie koronaviru odvolali
úspěšné vedení a tím destabilizovali prakticky celou
nemocnici. Analýza totiž celkem jednoznačně říká, že
každý měsíc narůstají na nově otevřených odděleních
počty lékařských a zdravotnických výkonů. Úhrady od
pojišťoven byly po dohodě bývalých jednatelů s VZP
navyšovány s dvouměsíční pravidelností. Nemocnice
by tak měla velkou šanci v horizontu dvou až tří let
fungovat s vyrovnaným rozpočtem. Ze zasedání
zastupitelstva, na kterém se tato analýza veřejně
prezentovala, dosud není dostupný videozáznam. Z
neúplného textového přepisu veřejného zasedání
víme, že vedení města zpochybnilo celou analýzu s
argumentem, že nerespektovala zadání a nevycházela
z reálných dat.
Jako první reakce občanské nespokojenosti vznikla
hned po zasedání města Sušice Petice za zrušení
odvolání bývalých jednatelů, která sesbírala během 14
dnů téměř 2 tisíce podpisů z celého regionu. Záhy
vznikla Občanská Iniciativa Pro Naši Nemocnici, která
uspořádala tři protestní aktivity, kterých se zúčastnilo
několik set občanů. Sušickou nemocnici přijeli dne
5.10.2020 osobně podpořit také senátoři horní komory
parlamentu ČR Zdeněk Papoušek a Pavel Fischer.
Tentýž den vyjádřili předsedové svazků obcí dopisem
radě města znepokojení nad vzniklou situací a nabídli
pomocnou ruku. Zástupci obcí se o týden později sešli
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se starostou Sušice Petrem Mottlem. Výzva předsedů
svazků obcí byla adresovaná radě města, přesto však
ke schůzce ostatní radní přizváni nebyli. Starosta
Sušice přesvědčoval zástupce obcí nepodloženými
argumenty a tvrdil, že rada města údajně odsouhlasila
předání nemocnice kraji. Nic takového však ve
veřejných zápisech rady města nefiguruje. Starosta
také přibližně vyčíslil, kolik by taková finanční
spoluúčast obcí stála. Roční příspěvek na jednoho
obyvatele vypočítal přes 2 tisíce korun - což
představuje cca 86 miliónů korun ročně. S tak vysokou
částkou by bylo možné nemocnici dotovat téměř tři
roky. Za předpokladu, že příspěvek na provoz
nemocnice by v příštím roce činil 25 miliónů korun,
Plzeňský kraj by poskytl dotaci 10 miliónů Kč, město
Sušice by přispělo 10 milióny Kč, pak by na všechny
zbylé obce zůstalo 5 miliónů Kč, což činí zhruba 156
Kč ročně na jednoho obyvatele. I kdyby se o částku 25
miliónů Kč podělili všichni obyvatelé spádové oblasti
(43 tisíc) rovných dílem, pak by roční příspěvek na
jednu hlavu činil cca 580 korun.
Po nástupu nového jednatele Bc. Jiřího Vlčka, MBA,
který v prvních dnech své funkce změnil od základu
vizi plnohodnotné nemocnice, podali výpověď lékaři a
střední zdravotnický personál, který by v nemocnici
bez akutní lůžkové péče, s ohledem na své
specializace, uplatnění nenašel. Od 3.10.2020 se tak
dočasně uzavřelo chirurgické oddělení. Z důvodu
exponenciálního nárůstu počtu nakažených pacientů
nemocí Covid-19 očekáváme vysokou obložnost lůžek
a máme obavy ze zvýšené úmrtnosti pacientů. Jak jistě
všichni víme, lůžka neléčí, léčí personál a toho je
nedostatek.

dobrý hospodář, odloží tuto stavbu o několik let a
ušetřené
prostředky
investuje
do
stabilizace
nemocnice. Ukončením akutní péče by investice do
nemocnice a obrovské množství práce přišlo nazmar.
Odvoláním bývalých jednatelů nedošlo jen k výměně
jakési pracovní pozice, ale k výměně celého systému
lidských a názorových hodnot. Každou úspěšnou a
dlouhodobě fungující společnost, firmu nebo spolek
netvoří jen smlouvy na stole, či nekonečné řádky a
sloupce excelových tabulek v počítači. Tvoří ji lidé,
kteří jsou propojeni společnými hodnotami a vírou v
dosažení stanoveného cíle. Je zásadní mít v čele
společnosti člověka, kterému ostatní věří. Člověka,
který na sebe dokáže vzít odpovědnost nejen za sebe,
ale i za ostatní.
foto:Pavel Fischer, Zuzana Hrabá a Zdeněk Papoušek

Pokud nedojde ke zvratu současné situace, odejde ze
Sušické nemocnice deset lékařů. Získat za ně náhradu
bude téměř nemožné. To znamená, že akutní péče v
nemocnici skončí a z nemocnice se stane v nejlepším
případě ambulantní dům s lůžky následné péče.
Pravděpodobně nebudou fungovat ani pohotovosti,
neboť nebude, kdo by je sloužil.
Tvrzení pana starosty, že začne vyjednávání s krajem
a kraj si nemocnici převezme, stojí na hliněných
nohách. Jednak to není otázka několika dnů, ale spíše
měsíců. V té době by si však kraj přebíral nefunkční
nemocnici, která vlastně už nemocnicí nebude. Rada
města Sušice dne 19.10.2020 na svém jednání odmítla
kompromisní nabídku krajské pracovní skupiny ODS +
TOP09 a STAN + Piráti, která by finančně zabezpečila
provoz nemocnice do jara 2021. Tato nabídka byla
podmíněna odchodem současného jednatele Jiřího
Vlčka a návratem alespoň jednoho z původních
jednatelů (krizových manažerů), díky kterým by
odcházející personál v nemocnici zůstal. V této
variantě by sušické hnutí ANO a ODS nominovalo
druhého jednatele. Přijetí této kompromisní nabídky
krajské zdravotnické pracovní skupiny by vedlo k
uklidnění situace pro zdravotníky a stabilitě financování
v přechodném období.
Pro občany Sušice a regionu to znamená, že budou
muset s akutním zdravotním problémem dojíždět do
Klatov nebo Strakonic. Je obecně známé, že město má
připravené finance na sportovní halu v ceně cca 130
miliónů Kč. Pokud by město mělo jednat jako

SUŠIČANÉ SE SNAŽÍ
REFERENDUM (4.11.2020)

VYVOLAT

Tisková zpráva přípravného výboru Referenda o
zachování Sušické nemocnice a odložení
výstavby sportovní haly
Odvolání jednatelů Sušické nemocnice Pavla Haise a
Václava Rady způsobilo destabilizaci nemocnice a
zdravotní péče v regionu. Po vyčerpání předchozích
možností začali občané Sušice iniciovat referendum,
které by umožnilo dát lidem možnost vyjádřit se k této
problematice. Podaří-li se sesbírat potřebný počet
podpisů do 10. listopadu 2020, bude návrh na
vyhlášení
referenda
předložen
městskému
zastupitelstvu, které se uskuteční následující den.
Výsledek referenda se poté stane pro vedení města
závazný.
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Včerejším dnem začal sběr podpisů, díky kterým bude
možné vyhlásit místní referendum. Občané by se v něm
mohli vyjádřit k tomu, zda si přejí od vedení
města aktivní podporu sušické nemocnice v zachování
zdravotní péče a to v rozsahu: lůžková interna,
lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance,
komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení
CT přístroje a zda-li chtějí odložit výstavbu nové
sportovní haly v ceně cca 130 miliónů korun. Iniciátoři
referenda upozorňují, že městský majetek by měl být
zachován pro příští generace.
Pandemie koronaviru bude mít nepříznivé důsledky
napříč celým ekonomickým spektrem. Nastává doba,
kdy bude třeba zvažovat každý projekt, který provozně
zatíží městský rozpočet. Sportovní objekty mají pro
město i širší region nemalý význam, ale využívá je jen
zlomek obyvatel. Naopak kvalitní nemocniční péče je
potřebná pro všechny občany i návštěvníky regionu
bez rozdílu. Vedení města plánuje v těchto dnech
zahájení výstavby sportovní haly. Odložením získá
město finanční prostředky, které by bylo možné použít
nejen pro podporu nemocnice, ale i na zlepšení
infrastruktury města a dalších udržitelných projektů.
Pro vyhlášení historicky prvního referenda na území
Sušice je třeba 20% platných hlasů sušických voličů.
Podepisovat archy mohou, tak jako při volbách,
obyvatelé Albrechtic, Červených Dvorců, Chmelné,
Divišova, Dolního Staňkova, Humpolce, Milčic,
Nuzerova, Pátečku, Roku, Stráže, Sušice I, Sušice II,
Sušice III, Volšov, Vrabcova a Záluží. „Podpisové
archy stačí vytisknout, nechat podepsat v rodině či v
zaměstnání a podepsané odnést do poštovní schránky
na adrese ÚČETNICTVÍ ŠUMAVA s.r.o. Stupkova 769,
Sušice, nebo také na pokladnu v prodejnách COOP
Sušice, náměstí Svobody či Zlatá Otava (Letiště).
Podpisové archy můžete podepsat i při své nezbytné
cestě pro potraviny v obou prodejnách pekařství u
Rendla, či v prodejně zdravé výživy Fruxy.“, informuje
za přípravný výbor referenda Jan Janda.

Vážení Sušičané,
po proběhlých veřejných protestech a proběhlé petice
za zrušení odvolání bývalých jednatelů, probíhá v
Sušici podpisová akce k vyhlášení Referenda.
Referendum má od předchozích akcí tu odlišnost, že
jeho prostřednictvím mají občané jedinečnou možnost
zasáhnout do rozhodovacích procesů vedení města.
Petice se bere pouze na vědomí, protesty se
(ne)vnímají, ale výsledku referenda se musí vedení
města podřídit.
V tomto referendu svými odpověďmi mohou občané
požadovat od města podporu nemocnice s
poskytovanou péčí, kterou nastartovali bývalí jednatelé
dle usnesení z prosince 2019. Zároveň nebrání
postavení sportovní haly, pouze se navrhuje její
odložení o minimálně 2 roky. Do doby odvolání
jednatelů jsem celkovou situaci vnímala tak, že město
plánuje a podporuje halu i nemocnici. Když se teď
zpětně ohlédnu, tak i přes jarní zasáhnutí pandemie do
ekonomiky, město dál plánuje výstavbu haly, ale u
nemocnice se požaduje snížit ztrátovost (viz usnesení
rady ze dne 14.9.). Asi nikdo nezaručí, že snížení

ztrátovosti nebude na úkor poskytované zdravotní
péče.
Kdybych mohla, ihned arch podepíši. Jak jinak, už
třetím rokem podporuji zachování péče v sušické
nemocnici pro nás pro všechny. Finanční prostředky
vyčleněné na sportovní halu by mohly být použity i na
nemocnici. Bohužel ale nebydlím v Sušici. Mohu aspoň
udělat to, že vytisknu úvodní list s archem v několika
kusech a procházkou Albrechticemi při své cestě za
účelem pobytu v přírodě vložím do schránek těm,
kterým přísluší arch podepsat. Kdokoli z nás ze
spádové oblasti může přispět podobným podáním
pomocné ruky.
Vážení Sušičané, získejte si tu jedinečnou možnost
ovlivnit vyjádřením svého názoru další kroky vedení
města v těchto věcech.
Zuzana Hrabá

Okouzleni flétnou Krysaře
Lukáš Potužák
Dějí se ale věci, v té potemnělé gubernii Krysařově,
který svou kouzelnou flétnou přivedl lid sušický až na
samý okraj osudové propasti! Jdou za libými tóny
ušlechtilého hudebního nástroje, fascinováni velkými
čísly, přísliby impozantních staveb. Snad v hrozbě
fatálního bankrotu, konce vlastní existence, vylhaného
konce dějin města krásného. Slepě míří k okraji černé
jámy, odkud snad není žádného návratu. Mladí i staří,
chytří i prostí, měšťané i venkované, bohatí i chudí,
konšelé i plebs. Oděni v krysím hávu svorně míří
vpřed vykresleným iluzím svého miláčka - Krysaře.
Odvážní se již cestou osvobodili, někteří již pochybují,
jiní vychytrale vyčkávají. Většina mlčí a zmateni píseň
pobrukují. Mnozí spočívají vystrašeni o své prosté
bytí. Ti funkcí a výhodami svázaní, věru hypnotizováni
touhou po udržení moci pokračují dál a neohlíží se na
spálenou zemi za sebou. Nezajímají se o cestu před
sebou, jen slepě doufají a důvěřují. Jdou, jen slepě
jdou, nekriticky v taktu písně z černé flétny pochodují
krok za krokem vstříc nejisté jistotě. Ta je v té písni
vykreslována jako ráj na zemi. Jsou snad mimo své
zdravé smysly, dočista přišli o pokoru k své intuici.
Nehledí na potřeby ostatních věrných i odpadlíků, kteří
na té cestě ještě včera byli jejich souputníky, možná i
blízkými přáteli.
Zastavit stát, zde jest cíl naší cesty! Náhle uhrančivá
flétna přestane lhát, poutníci procitají z hypnotické
letargie, rozhlíží se šumavskou krajinou, stojíce na
samé hraně té zkázy. Bod zlomu a vlastní volby….
Lidé nesvobodní a zarputilí padají ze srázu té temné
jámy a mizí v propadlišti dějin. Ti soudní se v prozření
osvobozují ze zajetí svých odporných, šedých kožichů,
které jim Krysař navlékl na počátku té dlouhé pouti.
Náhle jejich duše zalévá krásný pocit svobody,
sebedůvěry a možnosti volby. Vpravdě povznášející,
dosud nepoznaný pocit je jim nakonec velkoryse
dopřán. Snad odměnou za to strádání a ponížení
během cesty ukrutné.
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Je ráno, v dálce vychází slunce a okolní krajina
Svatoboru se vybarvuje do tónů podzimu. To nové
světlo je příslibem naděje na lepší místo k žití pro
jejich nejbližší a blízké. Nedočkavé paprsky odhalí
všechny padlé sobce na dně té ohavné, krysí temné
díry. Ve vzduchu je cítit zas´ klid, mír a lidská
sounáležitost.
Dobré ráno Sušičané, dobré jitro krásná Sušice! Vítej v
novém světě, ve kterém moudrost vítězí nad tupostí,
pokora nad nadřazeností a zdraví nad nemocí.

Demokracie v Sušici po volbách 2018
Karel Janda, Nezávislí ze Sušice

V Dohodě o povolební spolupráci z října 2018 mezi
ODS, ANO a Piráty je u bodu 5) Nemocnice Sušice
uvedeno, že:
a) bude pokračováno v komunikace s Plzeňským
krajem a provozovatelem nemocnice o možnostech
dlouhodobě
udržitelného
provozování
sušické
nemocnice,
b) bude zřízena odborná pracovní skupina se
zaměřením na řešení sušické nemocnice,přičemž
garantem tohoto je: Bc. Petr Mottl, František Jelínek…
tolik citace.
Nakonec to dopadlo zcela jinak! Dle většinové vůle
zastupitelstva města (!) byla nemocnice vytržena ze
spárů Penty a město založilo svou novou společnost
pro převzetí toho, co zbylo z provozu nemocnice a pro
její zpětné plnohodnotné využití. Svou vůli o
směřování sušické nemocnice projevilo zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 18.12.2019, a to
usnesením pod bodem b) 2) Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí možné varianty provozu Sušické
nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01
Sušice, IČO: 081 76 302 a doporučuje radě města
jako valné hromadě společnosti zvolit variantu 1) –
provoz nemocnice se třemi lůžkovými odděleními,
komplementem (CT, RDG, SONO a laboratoř) a
ambulancemi včetně pohotovostní služby.
Do této doby se nepodařilo ani Bc. Petru Mottlovi ani
Františku Jelínkovi naplnit žádný z bodů Dohody o
povolební spolupráci a ani doporučující usnesení
zastupitelstva! Naopak možno konstatovat, že Bc. Petr
Mottl skutečně nedokázal za 14 let vyjednat ani
s orgány ČR ani s Plzeňským krajem efektivní a
oprávněnou finanční podporu sušické nemocnici
anebo její začlenění do struktur zdravotní péče
v našem regionu! A k tomu ještě společně radní za
ODS a ANO zásadně destabilizovali chod znovu rodící
se Sušické nemocnice s.r.o. tím, že 14.9.2020 odvolali
jednatele Pavla Haise a Václava Radu. A také radní
jmenovali nového, Bc.Vlčka, jehož manažerská
minulost a „úspěchy“ mě vůbec neuklidňují, že je špitál
v dobrých rukou.
Psala nám všem zastupitelům, opakovaně i Hanka
Harantová, o situaci v nemocnici. Sice velmi

expresivně, avšak s jasně formulovanými současnými
problémy. Tyto jsem zaznamenal mj. také v denním
šumu sušické nemocnice i v pořadu TV Seznam
„Záhady Josefa Klímy“, které si můžete najít pod
odkazem:
https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1604530800&dotI
d=4732422&fbclid=IwAR1QDNiiMe2CirOyM0ChFeyTn
8pGw7OKALV7KVEJ3KJ5AcoVEs36T5hCiTA .
Na dopis všem zastupitelům jsem odpověděl několik
následujících odstavců (myslíte si, že nějaký
„většinový“ zastupitel zpětně reagoval?) a předložil
jsem na jednání městského zastupitelstva dne
11.11.2020 návrh na převolení rady města tedy
valné hromady Nemocnice Sušice s.r.o tedy včetně
odvolání starosty.
Dobrý den vážení i nevážení zastupitelé a radní,
schválně jsem posečkal, zda se někdo ze
zastupitelské "většiny", tedy z místní ODS, místního
ANO, Sušických a Rozumných, ozve a zareaguje.
Bohužel jsem se nemýlil. Nejste totiž zvyklí otevřeně
vést dialog, přičemž zástěrkou vám je zřejmě poněkud
nešťasná forma komunikace Hanky Harantové - ta ale
není žádný škodič, žádný lhář, je to pravý "srdcař", i
když extrémní, když už se tímhle slovem mnozí
neoprávněně oháníte... Hanko, prosím, Tě, až budeš
opět psát zastupitelům a apelovat na nás kvůli špitálu,
tak prosím Tě oslovuj prvořadě tuto většinovou
skupinu, která se nyní již aktivně svým většinovým
nečiněním či individuální realizací dosud neznámého
záměru opravdu podílí, bohužel, na likvidaci
nemocnice, ať už z jakýchkoli důvodů.
Rada města ve funkci valné hromady Sušické
nemocnice s.r.o. vzala na svá bedra skutečně
obrovskou zodpovědnost, resp. její většina (ODS a
ANO = pouze 5 osob!). Poté, co nám, "řadovým
zastupitelům", dle zvyklosti včasně a dopředu těchto
pět radních nesdělilo, že chtějí odvolat jednatele
určené celým zastupitelstvem (!), a to minimálně ze
slušnosti, a poté, co se ani tak či onak těchto pět osob
dodnes závazně nevymezilo (např. usesením v radě
města) k doporučenému formátu provozu Sušické
nemocnice ze zastupitelstva v prosinci 2019, je na
stole několik zásadních otázek, co s celou situací
dále...
Sušická nemocnice s.r.o. byla založena za nějakým
účelem, který se již nenaplňuje, a za to jsme všichni
skutečně zodpovědní. Omezila se péče, nenaplňují se
nasmlouvaná kritéria s pojišťovnami, téměř roční
práce "špitálníků" je devastována, 60 mil.Kč vylítlo ze
dvou městských rozpočtů do komína a nemocnice
není v současnosti nijak efektivně řízena ve prospěch
města ani Sušicka! Ztráta se zvyšuje, raději se o tom
nehovoří, nejsou placeny faktury, personál je opět
nešťastný a co hlavně: pacienti už zase nedůvěřují..
Co s tím dále chcete v radě města dělat, vás pět členů
(Mottl, Švelchová, Lhoták, Jelínek, Javorský)? Jste
většinou valné hromady Sušické nemocnice s.r.o., to
moc dobře víte... Zadali jste již anebo zadáte alespoň
dnes jasné úkoly dozorčí radě, která má prvořadě
dozorovat?! Když zjistíte pochybení ředitele, která
jsou dle mého soudu mnohem a mnohem zásadnější,
nežli původních jednatelů, odvoláte ho okamžitě?
Položíte ihned na stůl před nás zastupitele i před
veřejnost skutečný záměr, který máte se Sušickou
nemocnicí s.r.o? Ten měl být totiž na stole nejdéle již v
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době, kdy jste odvolali Haise a Radu, a dodnes nic
není... Nedá se vše jen tzv. "nechat vyhnít"...
Buďte, prosím, vás pět radních dnes (2.11.2020)
mimořádně pozorní a pracovití. Ptejte se, posuzujte
argumenty, nechte mluvit všechny strany, jděte do
nemocnice a ptejte se!!! Změňte své rozhodnutí a
nadále se nepodílejte na devastaci a likvidaci sušické
nemocnice, i kdyby to mělo znamenat třeba posunutí
zahájení výstavby sportovní haly o nezbytně nutnou
dobu, až na to budou lepší ekonomické podmínky.
Dosud nemáme jako zastupitelé ani přehled o tom, jak
se vyvíjí rozpočet 2020 a jaké jsou výhledy na rok
2021 - myslím, že nás nic "bohatého" nečeká a měli
bychom z jasných důvodů nové investice odložit a
preferovat plnohodnotnou zdravotní péči v našem
regionu za finančního přispění kraje, což už jednou
bylo na dohled a starosta to nezodpovědně odmítl a
nic pro to velkého ani malého nekoná... Nemocnice
byla do 14.9.2020 naším největším bohatstvím, ať už z
hlediska finančního, tak enviromentálního!!!
P.S.: o panu Vlčkovi jsem si již v září před
zastupitelstvem 16.9.2020 našel informace, které jsem
vám sděloval. Obdobně se k tomu mohou vyjádřit i
někteří zdravotníci i politici, kteří ho zažili v Klatovech či
v Neratovicích (stačí jen, abyste si chtěli sami zjistit
informace - je to jen na vaší aktivitě...). Nyní jsem si dal
trochu práce, našel jsem si z veřejných zdrojů informace
(www.justice.cz), abych vám na případu firmy z
Kašperských Hor ukázal, jak se choval a neočekávám,
bohužel, že se v sušické nemocnici bude chovat jinak,
což už mi nyní dokazuje, což mě jako spolu-správce
městského majetku (= zastupitele) musí zajímat a trápí
mě to, když to nevidíte...
A jaká je nyní vůbec situace ve špitálu? Mnozí údajně
vzpomínají na Pentu a provoz od ledna do září 2020
převedli na formu jednoduchého označení, jak si
„lékaři - cizáci přišli nakrást do sušické nemocnice“.
Přitom skupinu Dr. Krajníka začali pacienti v hojném
množství vyhledávat, což začalo přinášet sušické
nemocnici nemalý profit, což bylo asi dobře, ne? Také
sami pacienti začali děkovat, ale hned byli mnohdy
označováni za produkt PR tehdejšího vedení
nemocnice… Na takovou argumentaci a na takové
praktiky naskočil, bohužel, i starosta Mottl a
nepravdivě uvádí platy jako přemrštěné, přičemž
Analýza Sušické nemocnice s.r.o. od f. SEFIMA
vyhodnotila tyto jako platy srovnatelné či nižší
s porovnáním s klatovskou a strakonickou nemocnicí.
A jaká je situace všeobecně? Ve společnost to myslím
velmi vře a chtělo by to více se zaměřit jednak na
profesní podstatu věci (nenechat doporučovat a
rozhodovat nezdravotníky i pomstychtivce jak
v dozorčí radě, tak ve valné hromadě = v radě města),
tak i na skutečné demokratické postupy správy
veřejných záležitostí, tedy pokusit se najít řešení
v rámci zastupitelstva města, aby se situace
stabilizovala a vyřešila hlavně ve prospěch pacientů –
proto i návrh na nové složení rady města tak, aby
každá skupina ze zastupitelstva měla svého zástupce
v radě tak, aby se zodpovědnost rozložila na celé
zastupitelstvo. V tom by měl ustoupit i starosta Mottl,

který za 14 let situaci nevyřešil, a tak, jak bylo jeho
umění včas přijít, měl by umět i včas odejít…
Sušické noviny přinesly v čísle 17/2020 na titulní
straně rozhovor s novým jednatelem Bc. Vlčkem,
který se v odpovědi na pátou otázku vyjádřil takto:
„…už ta skutečnost, že se v Sušici podařilo otevřít
lůžkové oddělení je unikátní…“ a tím sám vlastně
potvrdil, že odvolání bývalých jednatelů Haise a Rady
nebylo na místě.
Sušické noviny nyní v čísle 19/2020 daly prostor
různým vyjádřením k sušické nemocnici. Díky za to.
Konečně! Ze všech mě ale nejvíce zaujalo vyjádření B.
Vaculíkové z Penta Hospitals CZ, s.r.o. Avšak
zapomněla, bohužel, připomenout jasná fakta, např.
kolik peněz „ušetřila“ resp. utržila jejich firma za
využívání městských operačních sálů plastickou
chirurgií tam realizovanou… Město z toho nemělo ani
korunu!
Demokracie má být společenství občanů, kteří
společně
vykonávají
správu
věcí
veřejných
prostřednictvím zvolených zástupců. Nejedná se tedy
o vládu jedince či omezené skupiny. Demokraticky
zvolený starosta města Sušice se zřejmě jako jedinec
s omezenou skupinou přívrženců dlouhodobě snaží
„zbavit se starosti“ o nemocnici v Sušici. Je to ale proti
vůli většiny obyvatel, sušického regionu a tedy zcela
nedemokratické.
Starosta
Mottl
může
sice
argumentovat výsledky komunálních voleb 2018, ale
když si srovnáte volební programy z té doby, zjistíte,
že ve svém názoru ho drželi pouze Sušičtí pod
hlavičkou STAN… A volby krajské letošního podzimu
o sušické nemocnici vlastně prohovořily jasně – ODS
Sušice pokazila ODS krajské celkový výsledek.
I když zřejmě návrh na převolení rady města na
zastupitelstvu města dne 11.11.2020 neprojde, a to
kvůli neochotě sebereflexe místní ODS, místní
ANO, Sušických a Rozumných, může svou
významnou roli sehrát i první místní referendum,
na jehož vypsání se nyní shánějí podpisy. Prosím
Vás
všechny,
podpořte
tuto
myšlenku
a
podepisujte
archy
přesně a úplně.
A
„zastupitelskou
většinu“ v této situaci
moc prosím, aby
nezahajovala
výstavbu sportovní
haly, už jen kvůli
poklesu
příjmů
městského
„covid“
rozpočtu, dále kvůli
tomu, že se dotace ještě musí potvrzovat a jsou s tím
údajně veliké problémy, když se zmenšil rozsah, i kvůli
jejímu špatnému umístění mimo sportovní areál, a
v neposlední řadě kvůli tomu, abychom byli nadále
připraveni pomoci udržet v maximálním rozsahu
sušickou nemocnici.
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