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Zdarma do všech schránek

Senátoři pochválili náš městský hospic

Do frýdeckého hospice
zavítala senátorská delegace v čele s předsedou Senátu Milanem Štěchem, doprovázená Petrem Víchou
a Jiřím Carbolem. Zařízením je provedl náměstek
primátora Karel Deutscher
s ředitelem Janem Jursou,
který to zvládl i indisponován o berlích.
Senátoři velice ocenili,
že zařízení bylo v roce 2010
otevřeno jako doposud jediný hospic v České republice
zřízený městem. „Protože
máme v rodině osobní zkušenost s hospicovou péčí, musím říct, že velmi oceňuji, že
se město do něčeho takového
před lety pustilo a že stále
na tento účel vyčleňuje další
nemalé provozní prostředky,“
nechal se slyšet Milan Štěch,
který se zajímal o skladbu
financování provozu, spolupráci se zdravotními pojišťovnami i možnými úskalími
a problémy, se kterými se po-

dobná zařízení potýkají.
„Poskytujeme hospicovou
paliativní péči pacientům
v terminální fázi onemocnění
a provozujeme také pobytové
odlehčovací služby a sociálně
zdravotní služby. Snažíme
se o to, aby i v nepříznivé
sociální situaci mohli zůstat
nemocní součástí místního
společenství, žili důstojným
životem, mohli využívat instituce poskytující veřejné
služby, udržovali přirozené
vztahové sítě, zachovávali
a rozvíjeli své individuální
možnosti,“ shrnul poslání ředitel Jan Jursa, který pochválil město za další investice,
které unikátní zařízení dále
posouvají. Nově vybudované
arboretum v bezprostředním
okolí bude dalším zpříjemněním zdejšího prostředí a senátory zaujalo, i když v plné
zelené kráse se teprve ukáže.
„Nebylo jednoduché před
lety tento záměr prosadit,
ale jsme rádi, že jsme se ne-

V HOSPICI: Senátorská delegace nešetřila slovy chvály.
nechali odradit a šli jsme si
za tím podobně jako u jiných
projektů, u nichž se časem
jejich přínos potvrdil. Dnes
slyšíme na hospic samou
chválu a jsme rádi, že zazněla i od vás,“ uzavřel návštěvu
senátorů náměstek primátora
Karel Deutscher. 
(pp)

Město zajímá perspektiva fotbalu

Zástupci vedení města
se sešli s generálním ředitelem Městského fotbalového klubu Frýdek-Místek Radimem Mamulou,
aby si před startem jarní
části fotbalové sezony po-

vykládali o zimní přípravě, posilách, cílech i další
perspetivě.
„Fotbalový klub má město v názvu, působí v našem
areálu, který byl svého
času rekonstruován a rozší-

TÉMA FOTBAL: Radim Mamula představoval vedení
města aktuální situaci a další vize fotbalového klubu.
Foto: Petr Pavelka

řen o umělou trávu i nové
zázemí, a proto nám není
lhostejné, jak se bude dále
vyvíjet. Na příkladu hokeje vidíme, že se seriózními partnery lze konkrétní
sport pozvednout na vyšší
úroveň, která je pro lidi
zajímavá. Chceme vědět,
jestli má podobný potenciál
i fotbal,“ říká primátor Michal Pobucký.
„Chápeme, že potencionální partneři pro dlouhodobou spolupráci se nacházejí snadněji, pokud hraje
v klubu výraznou roli město. Zajímá nás, jestli ji můžeme prohloubit, a tak jsme
vedení klubu dali za úkol
zmapovat, jak to chodí v jiných městech,“ prozradil
náměstek primátora Pavel
Machala. 
(pp)

Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé proberou na zasedání
mimo jiné také daň z nemovitosti

Primátor
statutárního města Frýdku-Místku svolává na pondělí 13.
března 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které začne tradičně od 8 hodin ve velké
zasedací síni magistrátu.

Zastupitelé
proberou
v prvé řadě finance, množství návrhů na poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu i financí přidělených
jednotlivým odborům a rovněž z dotačních programů.
(Pokračování na str. 2)

slovo primátora

Veřejná sbírka pro rodinu z Lískovce

Vážení občané,
jak jsme slíbili po požáru rodinného domu v Lískovci, kdy
byla těžce zraněna žena a její dvě děti, přičemž devítiletý
chlapec utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně, zorganizovali jsme veřejnou sbírku. Vedení města se ji rozhodlo
uspořádat ve prospěch postižené rodiny a zažádalo kraj o její
povolení. Nyní máme všechna potřebná razítka k dispozici
a můžeme tedy sbírku vyhlásit. Navíc hodláme z rozpočtu
města uvolnit ve prospěch rodiny desítky tisíc korun, což ale
musí odsouhlasit zastupitelé.
Občané mohou přispívat finančními částkami na pomoc
rodině z Lískovce, jejíž dům koncem ledna zachvátil požár,
od 1. do 30. března. Číslo účtu veřejné sbírky ve prospěch
rodiny postižené požárem je 115406980287/0100.
Věříme, že zastupitelé peněžní pomoc rodině schválí a že
pomůžete i vy jako spoluobčané. Možnost zapojit se do veřejné sbírky máme všichni po celý březen. Výtěžek bude následně věnován rodině ke zmírnění následků požáru. Využít
je může i na úhradu zvýšených výdajů spojených s léčbou
popálených dětí a jejich matky.
Michal Pobucký

