Nemocnice – a absolutismus
Před měsícem, spolu s parlamentními volbami, proběhlo v Sušici historicky první místní referendum –
referendum o budoucnosti sušické nemocnice. Občané se vyjadřovali, zda sušická nemocnice má
poskytovat plně funkční akutní lůžkovou péči. (Prosazovatelé nemocnice à la NEMOS/Penta nesouhlasí
a argumentují, že významem slov a formulací referendové otázky se o akutní lůžkovou péči nejedná.)
Voleb se účastnilo 5884 voličů, tedy 66,74% z 8821 oprávněných voličů dle Českého
statistického úřadu (na sušickém úřadě oprávněných voličů napočítali 8782), referenda se účastnilo 4884
sušických občanů, tedy přes 54% oprávněných voličů, přičemž zákon požaduje nejméně 35%.
(Parlamentních voleb v r. 2017 se účastnilo 61,39% oprávněných voličů, obecních voleb v r. 2018
pouhých 47,76% oprávněných voličů. Zdá se, že referendum k volbám přilákalo více lidí.)
Pro plně funkční nemocnici s akutní lůžkovou péčí hlasovalo 4372 občanů, tedy 74,27% těch,
kteří k volbám přišli; celé TŘI ČTVRTINY těch oprávněných voličů, jimž budoucnost města není
lhostejná, hlasovaly pro plně funkční nemocnici s akutní lůžkovou péčí.
Osm zastupitelů požádalo o svolání mimořádného jednání zastupitelstva k výsledkům referenda.
Vládnoucí vedení města se k žádosti postavilo standardním způsobem: fakticky odmítlo výsledky
referenda na mimořádném zastupitelstvu projednat – místo toho posunulo řádné jednání z 10. listopadu
na 1. listopadu a jednání nazvalo mimořádným. Formálně tedy zákon porušen nebyl. (Zákon je
nástrojem k udržení pravidel lidské společnosti, ovšem záleží na mentálně-mravní výbavě těch, kteří
nástrojem vládnou; ostatně jako u každého nástroje. Zákon totiž předpokládá, že bude uplatňován
korektně a nebude zneužíván k prosazování osobních zájmů, proto neošetřuje své zneužívání zakrývané
formálním naplněním dikce zákona.)
Vládnoucí mocenské uskupení – demontblok ODS+ANO+Sušičtí+jedenRozumný – již roky
důsledně usiluje o to, nemocnice se zbavit – bezpochyby proto, aby je starost o ni neodváděla od plnění
mnohem důležitějších úkolů. V komunálních volbách v r. 2018 pro demontblok hlasovalo 2538 voličů,
v referendu pro plně funkční nemocnici hlasovalo 4372 občanů. Na první pohled výsledek vypadá
jednoznačně a vyvolává představu, že vedení města bude konat tak, aby budoucnost a stav nemocnice
odpovídaly většinovému přání občanů. To je ovšem tragický omyl: rozhodující je nikoli požadavek
většiny (a to dokonce část z ní v r. 2018 demontblok volila), ale to, kdo má absolutní moc (13 z 21
v zastupitelstvu a 5 ze 7 v radě města). A tato absolutní moc byla na jednání zastupitelstva 1. listopadu
bezskrupulózně předvedena a uplatněna.
Jednání jako obvykle řídil starosta Mottl. Již od začátku bylo zřejmé, tak jako v letech
předcházejících (viz záznamy z jednání ZM a mediální vystoupení příslušníků starostenského
souručenství), že starosta a jeho uskupení od svého záměru se nemocnice zbavit neustoupí. Tak jako
bylo blokováno vyhlášení referenda a sabotovány všechny snahy zachovat plně funkční nemocnici, tak i
příprava vedení města na projednání výsledků referenda byla důkladná: pohybovala se od utajeného
„doplnění“ podkladů (i pro některé zastupitele byly zveřejněny až během jednání zastupitelstva), přes
opakování demagogických argumentů příslušníky demontbloku až po osvědčené účinné omezování
diskuse veřejnosti řídícím jednání (pro otrlé zájemce zde) – následné excesy některých diskutujících
byly pouze projevem zoufalé bezmoci vůči předváděné pohrdavé aroganci moci.
O likvidaci možnosti města o nemocnici rozhodovat bylo rozhodnuto již dávno: začala zrušením
nemocnice jako obecně prospěšné společnosti na poňoukání zastupitelky Staňkové rozhodnutím q/1 z
19. září 2018, založením SRO rozhodnutím a/18 ze 17. dubna 2019 a končila rozhodnutím rady města č.
554 z 30. srpna 2021 o převedení provozování nemocnice na Plzeňský kraj (PK), ačkoli bylo známo, že
PK plnou funkčnost dle požadavků referenda neobnoví. Rozhodnutí o převodu na PK bylo učiněno ještě
před konáním referenda, tedy již předem byl výsledek referenda ignorován. Prostě exemplární projev
Obecního Despotického Samoděržaví za naprosté absence odpovědnosti. (A nutno říci, že projev nikoli
první: ignorování stížností na nekorektní vedení jednání dozorčí rady nemocnice a nekvalitní práci
jednatele/ředitele nemocnice, odmítání opozičních článků o nemocnici v SN, sabotování aktivit na
záchranu plně funkční nemocnice a další, a to pouze co se nemocnice týká.)
Forma tohoto příspěvku možná někomu připadá agresivní a dehonestující. Bezpochyby by však
taková nebyla, pokud by se za ty dlouhé roky všechny pokusy o konstruktivní věcnou diskusi o
nemocnici (a nejen o ní!) u panujícího vedení města nesetkávaly pouze s odmítáním nebo úmyslným
opomíjením a jedinou „vstřícnou“, toliko zřídkavou reakcí bylo pouhé „Děkuji za názor.“
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