Historicky první místní
referendum v Sušici
Nečekané odvolání Pavla Ha−
ise a Václava Rady z pozice
úspěšných jednatelů Sušické
nemocnice a tím i změna
v nasměrování dalšího vývoje
zdravotní péče v nemocnici,
vyvolalo vlnu občanské ne−
spokojenosti, která přes pro−
testy a petice vyústila v návrh
na konání místního referen−
da. Během jednoho týdne se
podařilo zajistit více než po−

třebný počet podpisů a pří−
pravný výbor referenda podal
dne 11. 11. 2020 na Městský
úřad Sušice návrh na jeho
konání.
Nyní k takovému, historicky
prvnímu, místnímu referendu
směřují i občané města Sušice.
Otázky, ve kterých by měli ob−
čané na území Sušice rozho−
dovat, se přímo týkají poskyto−

vání akutní lůžkové péče v su−
šické nemocnici a výstavby no−
vé sportovní haly.
V současné době Sušická ne−
mocnice poskytuje akutní péči
pouze na interně, a to jen
z části své kapacity, a na JIP.
Chirurgické lůžkové oddělení,
na které se podařilo bývalým
jednatelům zpět získat registra−
ce, a které bylo znovu otevřeno
začátkem ledna 2020, je od říj−

na 2020 opět uzavřeno. Zastu−
pitelé města Sušice v prosin−
ci roku 2019 schválili a vede−
ní města doporučili variantu
poskytování péče v Sušické
nemocnici ve třech akutních
lůžkových odděleních (chi−
rurgie, interna a JIP), kom−
plementu (RTG, SONO, CT
a laboratoř) a lůžkách ná−
sledné péče. Pod vedením

dnes již bývalých jednatelů
se tímto směrem nemocnice
vydala. Jejich náhlým odvolá−
ním však nastal zvrat a bu−
doucnost nemocnice je nyní

nepříznivé době za zbytnou in−
vestici, která by se měla mini−
málně o dva roky odložit, aby
nezatížila městský rozpočet tře−
ba i na úkor poskytované péče
v nemocnici.
Podaný návrh na vyhlášení re−
ferenda je od data podání v če−
kací fázi. Během nouzového sta−
vu, který začal dne 5. 10. 2020,
jsou všechny lhůty spojené
s kontrolou bezvadnosti návrhu
a vyhlášením referenda přeruše−
ny. Po skončení nouzového sta−

REFERENDUM je jedna z forem přímé demokracie. V tomto
všelidovém hlasování voliči vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas
s předloženým řešením problému. Stejně jako většina států
světa se i Česká republika hlásí k demokratickým hodnotám a
za demokratický stát se považuje takový stát, ve kterém je hlav−
ním zdrojem moci právě lid.
Z historického hlediska umožnil konat první místní referendum
po pádu komunistického režimu zákon z července roku 1992,
díky kterému byla do ústavy Československa zahrnuta ustano−
vení, jež dávala lidem možnost zapojovat se do rozhodování
místní samosprávy prostřednictvím lokálních hlasování. Místní
referenda jsou tak významnými nástroji, s jejichž pomocí
mohou občané ovlivnit rozhodování ve svém vlastním pro−
středí v období mezi místními volbami.
nejistá. Proto vznikl návrh na
místní referendum.
V otázce „Chcete, aby město
Sušice aktivně podporovalo
zdravotní péči v rozsahu: lůžko−
vá interna, lůžková chirurgie, JIP,
následná péče, ambulance,
komplement (RTG, SONO, labo−
ratoř), včetně pořízení CT pří−
stroje v Sušické nemocnici?“ se
tak občané mohou rozhodnout,
jakou podobu nemocnice chtějí.
Podstatou je snaha o stabilizaci
akutní lůžkové péče nejen pro
občany Sušice, ale i celé spádo−
vé oblasti
Naproti tomu výstavbu velké
sportovní haly za více než 130
milionů korun považuje příprav−
ný výbor v této epidemiologicky

vu tak přijde na řadu 15denní
lhůta pro kontrolu návrhu měst−
ským úřadem a pokud bude vše
v pořádku, musí zastupitelstvo
města referendum do devade−
sáti dní vyhlásit. Výsledek refe−
renda bude pro místní politiky
závazný.
Ukazuje se, že nynější situace
a budoucnost nemocnice ne−
ní mnoha obyvatelům města
lhostejná. Proto je důležité,
aby v den vyhlášení referenda
přišli oprávnění sušičtí voliči
k urnám a sdělili politikům
svůj názor. Pokud nebude re−
ferendum úspěšné, vloží lidé
svoje zdraví pouze do rukou
politiků, což se v minulosti již
opakovaně neosvědčilo. (rb)

