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Hospic vybudoval odpočinkový altán

Hospic ve Frýdku-Místku, který jako jeden z mála
provozuje přímo město, nabízí svým klientům i jejich
rodinným
příslušníkům
služby na vysoké profesionální úrovni. Vedení hospice
se snaží klientům zpříjemnit pobyt v tomto zařízení
nejen neustálým zvyšováním ošetřovatelského komfortu, ale také prostřednictvím volnočasových aktivit,
které významně přispívají
k jejich celkové pohodě. Poslední investicí v tomto směru je vybudování zahradního altánu s ohništěm.
„Pro klienty je příjemné,
když mohou být v příznivém
počasí na čerstvém vzduchu,
ale samozřejmě pálivé sluníčko není zrovna to, co potřebují. Nyní najdou na zahradě
dostatek stínu,“ vysvětlil záměr Libor Koval, který má
na starosti sociální služby.
„V loňském roce jsme pro
naše klienty zřídili relaxační místnost s vířivou vanou,
která sklidila veliký ohlas
a je velice často využívána.
V letošním roce jsme na rozlehlé zahradě vybudovali pro
klienty dřevěný altán. Zejmé-

na v letních měsících jim poskytne zastíněný a příjemný
prostor pro vykonávání aktivizačních činnosti, které mají
přispět k zachování a obnově
jejich schopností a dovedností, ale také pro příjemně
strávený čas po boku svých
nejbližších. První akce, která
se uskuteční v novém altánu,
bude za příznivého počasí
vaječina 3. června,“ doplnil
ředitel hospice Jan Jursa.
V hospici je 30 lůžek pro
nevyléčitelně
nemocné,
u kterých není možná léčba
vedoucí k uzdravení, ale prostřednictvím paliativní péče
je u nich možné zmírnit důsledky onemocnění. Jejich pobyt není časově omezen. Ubytování jsou v nadstandardně
vybavených jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a televizí.
Rodinní příslušníci mají možnost strávit noc poblíž svých
blízkých na přistýlce, čehož
rok od roku využívají stále
více. V loňském roce využilo
služeb a péče hospice 227 nevyléčitelně nemocných.
„Naše kapacita je maximálně využita. Nabízíme

také odlehčovací službu pro
osoby, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, ale
v rámci nutného odpočinku
těch, které se o ně starají, mohou být umístěni v našem zařízení po dobu až 90 dní. Pro
tento typ služby jsou v hospici k dispozici 4 lůžka a loni
jsme poskytli péči 66 uživatelům. Kromě toho máme také
9 lůžek v rámci sociální služby určené pro osoby, které již
nevyžadují ústavní zdravotní
péči, ale vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu jsou odkázáni na pomoc jiné osoby
a nemohou být propuštěny
ze zdravotnického zařízení
do doby, než jim bude zabezpečena pomoc blízké osoby
nebo zajištěn pobyt v zařízeních sociálních služeb, například v domovech pro seniory,
případně zajištění terénních
a ambulantních služeb. Loni
u nás bylo v rámci této služby
dočasně umístěno 24 osob,“
dodal Jan Jursa.
„Po více jak pěti letech provozu hospice se ukazuje, že
naše rozhodnutí, vybudovat
a provozovat tento typ zařízení, bylo správné. O vysoké
úrovni poskytované péče

7. ZŠ se dočká až příští rok
Město
Frýdek-Místek dokázalo z dotačních
prostředků již zateplit
a z energetického hlediska
optimalizovat většinu škol,
jedním z posledních „větších restů“ je ZŠ na ulici 1.
máje, která se měla dočkat
v letošním roce. Ale náročnost realizace řešení v této
rozsáhlé pavilonové škole
je taková, že k ní dojde až
napřesrok.
Na škole se historicky počítalo s realizací tří akcí: „Rekonstrukce vytápěcího systému školy“, která spočívá
ve výměně nevyhovujícího
až havarijního otopného systému školy, „Úspory energie
ve veřejných budovách – ZŠ
1. máje 1700“, která spočívá
v zateplení objektu školy,
částečné výměně okenních
otvorů, a „Stavební úpravy
vrátnice, krčků a vjezdu“,
která spočívá v rozšíření
vrátnice, opláštění spojovacích krčků a rozšíření vjezdu
do atria. „V letošním roce
byly aktualizovány jednotlivé projektové dokumentace,
protože technologie u vytápění a jeho regulace jdou

SEDMIČKA: Stavební úpravy budou nově zahrnovat také
úpravy vrátnice, krčku a vjezdu. 
Foto: Petr Pavelka
překotně dopředu, a zadán
projekt nový s požadavkem
na stavební úpravy vrátnice,
krčků a vjezdu. Během léta
a podzimu 2016 bude probíhat příprava tak, aby byla
zajištěna koordinace všech
tří akcí. Přes zimu pak bude
probíhat výběr dodavatele
těchto staveb, aby byl díky
včasnému výběru zajištěn
hladký průběh realizace
s minimálním dopadem
na budovu a provoz školy,“
vysvětlil náměstek primátora Jiří Kajzar.
„Realizace těchto akcí
je vzhledem k rozsahu stavebních prací možná pouze
v období letních prázdnin.
Vzhledem k časové náročnosti vyřízení dotace hrozi-

lo riziko, že by tyto stavby
nemohly být realizovány
v letošním červenci a srpnu.
Aby nebyl omezen chod
školy mimo letní prázdniny
a vzhledem k dodržení zákonných lhůt s provedením
výběru dodavatele bylo přistoupeno k odložení a sjednocení realizace všech tří
akcí současně, což nám dává
prostor pro optimální přípravu. Během ní bude zajištěno
spojení těchto projektových
dokumentací, což bude mít
vliv na snížení vedlejších
rozpočtových nákladů, které
by vznikly, kdyby byly tyto
stavby prováděny jednotlivě,“ doplnil za oblast školství
náměstek primátora Pavel
Machala. 
(pp)

ZAHRADA HOSPICE: Klienti mají k dispozici altán i se
stylovým ohništěm. 
Foto: Petr Pavelka
svědčí jednak permanentní Michal Pobucký s tím, že
zájem o služby hospice, ale hospic se těší také neustálétaké děkovné dopisy pozůsta- mu zájmu ze strany studentů
lých a příbuzných klientů zdravotnických oborů, kteří
využívajících jeho služby, v něm chtějí vykonávat odkteří si chválí nejen odbornost borné stáže. Mezi pravidelné
personálu, ale zejména jeho praktikanty patří i studenti
brilantně zvládnuté komuni- z Německa, kteří studují Péči
kační schopnosti a přívětivý o geriatrické klienty a kaža empatický přístup, což dělá dým rokem si pro výkon své
toto zařízení vyhledávaným praxe vyberou právě hospic
a úspěšným,“ řekl primátor ve Frýdku-Místku. 
(pp)

Rekonstrukce lávky „Sadová“

Lávka na ulici Sadová,
která je alternativou přechodu přes frekventovanou
čtyřproudovou silnicí I/48,
byla pro radnici velkým
oříškem. Její technický stav
už byl na pováženou, rekonstrukce nákladná a s ohledem na inženýrské sítě v ní
umístěné a skutečnost, že
přemosťuje nejen průtah,
ale i železnici, i složitá tak,
že z ní měly obavu i stavební
firmy.
„Vzhledem k vysokým
nákladům jsme provoz lávky
nejprve řešili jen provizorně,
s ohledem na to, že občané
měli možnost přechodu silnice hned vedle přes Rubikovu
křižovatku, a čekali jsme
na vhodný dotační titul. Nakonec se nám ze zhruba 15
milionů, které provedené práce stály, podařilo získat více
než 14 milionů formou dotace z ROP Moravskoslezsko,“
mohl se pochlubit náměstek
primátora Karel Deutscher.
Realizací projektu v rámci
IPRM statutárního města
Frýdku-Místku – přitažlivé

město se podle něj vytvořily
odpovídající podmínky pro
překonávání rušných komunikací v oblasti ulic Žižkova
a Sadová. Zlepšila se dostupnost pro pěší, cyklisty, vozíčkáře a rodiče s kočárky.
„Byla provedena demontáž
mostovky chodníků a doplnění vodorovného ztužení lávky.
Po otrýskání ocelových konstrukcí došlo k provedení nátěrů. Následně došlo k montáži nové mostovky, která byla
vytvořena z pozinkovaných
pororoštů. Byla provedena
výměna zábrany nad železniční tratí a nově byly vybudovány zábrany proti pádu
zmrazků nad silnicí I/48. Byl
rekonstruován objekt kolektoru a provedena sanace spodní
stavby – základů lávky. Nově
byla vybudována rampa pro
osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace. Na závěr
byla provedena protikorozní
úprava části ocelové konstrukce lávky,“ vyjmenovala
objem prací Eva Čubová, referentka odboru územního rozvoje a stavebního řádu.  (pp)

STRATEGICKÁ LÁVKA: Poskytuje bezbariérovou
možnost překonání silnice I/48 a rovněž převádí inženýrské sítě. 
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