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Město dalo prostor studentům architektury
Velkou zasedací síň magistrátu Frýdku-Místku obsadili
studenti Fakulty umění a architektury Technické university
v Liberci. Téměř celý týden zde
zpracovávali urbanistický návrh revitalizace sídliště Spořilov a navrhovali modely nového městského mobiliáře poté,
co se přímo v terénu seznámili
s místními podmínkami.
Technickou universitu kontaktovalo občanské sdružení obyvatel Spořilova, které hodlá ve spolupráci s magistrátem vypracovat
projekt revitalizace a humanizace
sídliště Spořilov. Třicet studentů
architektury si v pondělí za účasti
tří vedoucích odborů magistrátu
a náměstka primátora Michala
Pobuckého prohlédlo sídliště a
jeho okolí. Byli přitom seznámeni
s jednotlivými lokalitami, které by
mohly být v budoucnu upraveny,
i s jejich dispozičními možnostmi
vzhledem ke stávajícím inženýrským sítím. Studenti i vyučující se

živě zajímali o všechny okolnosti,
které jsou pro jejich práci důležité,
včetně věkové skladby obyvatel.
„Něco nového by mohlo vyrůst
bezprostředně vedle nového
dětského hřiště, kde místní lidé
vidí prostor i pro starší generaci,
studentům jsme ale prezentovali i
zajímavou lokalitu za památníkem
8. pěšího pluku,“ řekl náměstek
primátora Michal Pobucký.
„Výsledkem bude 30 urbanisticko-architektonických návrhů na
oživení prostor sídliště Spořilov a
30 modelů městského mobiliáře, které by mohly být začátkem
příštího roku vystaveny například v prostorách magistrátu,“
řekl vedoucí katedry architektury
Radek Suchánek s tím, že tento
workshop je financován z evropských strukturálních fondů v rámci
operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
„S občanským sdružením
Spořilov spolupracujeme od
minulého roku, kdy jsme na

V TERÉNU: Mladí architekti zkoumali možnosti sídliště Spořilov.
základě jeho oprávněných požadavků vybudovali na tomto

Hospic otevřel dveře veřejnosti

Hospic ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace města,
uspořádal v úterý 9. října „Den
otevřených dveří“. Zájemci
si mohli prohlédnout pokoje
klientů, které jsou barevně
rozlišeny a mají bezbariérový
přístup na balkon, přístupná
byla také zahrada, meditační
místnost i kaple, v níž se mimo
jiné konají bohoslužby pro veřejnost. Zaměstnanci hospice
byli také připraveni zodpově-

dět dotazy týkající se provozu
tohoto zařízení.
Hospic má kapacitu 43 lůžek. Naplněnost je vzhledem
k službám zde poskytovaným
samozřejmě kolísavá, nicméně
plná naplněnost není až tak výjimečným jevem. Zařízení zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným
klientům v terminálním stadiu, ale
také klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo
zdravotního postižení, o které je

Podjatost státního zástupce
V některých médiích se
znovu rozvířila kauza veřejných zakázek frýdecko-místeckého magistrátu a opět
s nepravdivými údaji.
„Předně není pravda, že byli
obviněni další zaměstnanci magistrátu. Také se musíme ohradit vůči
tvrzení, že jsme neuspěli s naší
stížností na státního zástupce.
Jde o to, že naše podněty na jeho
podjatost zatím „posuzoval“ pouze
on sám. Samozřejmě to vyhodnotil tak, že podjatý v dané věci není.
Nám ale nepřipadá logické, že
když podáme námitku o podjatosti
konkrétního státního zástupce s
uvedením důvodů, proč se domníváme, že by měl být vyloučen z

projednávání případu, rozhodne o
tomto podnětu on sám. Proti usnesení státního zástupce, že není
v dané věci podjatý, jsme podali
stížnost, o které bude rozhodovat
Krajské státní zastupitelství v Ostravě. Ve stížnosti předně namítáme, že se pan Hradil nevypořádal
se všemi námitkami, ve kterých
byla z naší strany spatřována
absence nestrannosti, neobjektivnost, resp. podjatost v souvislosti
s jeho vystupováním v rámci informování veřejnosti prostřednictvím
médií,“ vyjádřil se k poslednímu
vývoji kauzy náměstek primátora Michal Pobucký. „Víme, že se
budeme muset dovolávat pravdy
výše a výše,“ dodal.
(pp)

jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a jejichž pečovatelé potřebují čas na zotavenou.
„Za dva roky svého působení
hospic poskytl služby 402 klientům, přičemž jen v tomto roce se
jedná o 175 z nich. Máme zde i klientku, která se k nám pravidelně a
ráda vrací. Libuše Grunová u nás
byla již třikrát a v příštím roce oslaví
úctyhodných sto let. Ona i její rodina a příbuzní si péči poskytovanou
v našem zařízení velice chválí,“
řekl ředitel hospice Jan Jursa.
„Kromě hospicových, odlehčovacích a zdravotně sociálních
služeb je pacientům a klientům poskytována řada doplňkových služeb, například canisterapie nebo
bazální stimulace. Oblíbené jsou
i volnočasové aktivity, například
hrátky s pamětí, kondiční cvičení,
zpívání, poslechové pořady nebo
ruční práce, jejichž prostřednictvím
se klienti navzájem poznávají, učí
se novým dovednostem a udržují
se tak v duševní i fyzické pohodě,“
uvedl náměstek primátora Libor
Koval s tím, že své místo v žebříčku oblíbených činností mají také
jednorázové akce v podobě výletů,
ale také vernisáží a koncertů v prostorách hospice.
(Pokračování na straně 9)

sídlišti zbrusu nové dětské hřiště
s moderními herními prvky a pískovištěm. Nyní členové sdružení
oslovili studenty architektury a
požádali je o návrhy k možnostem využitelnosti volných ploch
a nového městského mobiliáře,
což vnímáme velmi pozitivně.
Návrhy studentů nabízejí různo-

Foto: Petr Pavelka
rodou škálu možností, jak sídliště
oživit, od hřiště pro seniory až po
nový vzhled laviček. Jejich návrhy prokonzultujeme s našimi odborníky, a pokud budou finančně
nenáročně, je možné, že některé
z nich by mohly být v budoucnu
realizovány,“ dodal náměstek
Pobucký.
(pp)

slovo náměstka primátora
Vážení občané,
vstupní portál frýdeckého hřbitova je již nějaký čas na doporučení
soudního znalce zajištěn dřevěnými
podpěrami, protože je vychýlen ze své
osy. Nyní bylo rozhodnuto, že v příštím
roce bude portál odstraněn a nahradí ho nová vstupní brána. Zachování
současného provedení se jeví jako
neúnosné, protože znalecké posudky nedokázaly zjistit příčinu ani dobu,
kdy k vychýlení došlo. Již v roce 2008
byla hřbitovní zeď rekonstruována, přičemž na vstupním portále
byly provedeny nezbytné sanační práce zahrnující injektáž podloží. Znalecký posudek z té doby uvádí, že injektáž přispěla ke stabilitě již tehdy nakloněného portálu a doporučuje naklonění portálu
pravidelně sledovat měřením, které bylo prováděno. Letos v srpnu
byl dokončen stavebně technický průzkum zdiva, kdy se například
zjistilo, že cihly mají 10krát menší pevnost a že spojovací malta je
zcela degradovaná. Zpracovatel závěrečné zprávy navrhl takto narušenou konstrukci nesanovat, ale nahradit ji novou stavbou.
Tyto nově zjištěné informace napomohly ke správnému vyhodnocení celé situace a přiměly nás k rozhodnutí odstranit vstupní
portál frýdeckého hřbitova a nahradit jej novým vstupem. Toto rozhodnutí je v souladu s výsledky stavebně technického průzkumu a
vede k účelnému vynaložení finančních prostředků. Práce na snesení vstupního hřbitovního portálu a výstavbě nového vstupu budou
realizovány v příštím roce.
Michal Pobucký

Zpravodajství
krátce
Upozornění
Upozorňujeme občany statutárního města Frýdku-Místku,
že splatnost místního poplatku
za komunální odpad a místního
poplatku ze psů byla do konce
května 2012. Tyto místní poplatky je možno ještě uhradit
nejpozději do konce října tohoto roku bez navýšení. V průběhu měsíce listopadu již budou
vyměřeny nedoplatky prostřednictvím hromadného předpisného seznamu včetně navýšení o dvojnásobek. Zároveň
upozorňujeme, že v případě
nedoplatku za starší období je
správce poplatku povinen každou platbu posunout na tento
nejstarší nedoplatek. Správcem poplatků je odbor správy
obecního majetku, oddělení
místních daní a poplatků.
Co s kinem?
Vedení statutárního města
Frýdek-Místek plánuje přeměnu
objektu Kina Petra Bezruče, pro
který hledá nové plnohodnotné
využití. Co všechno by mohl
objekt v budoucnu nabídnout,
k tomu se mohou nyní vyjádřit i
občané města. Návrhy lze zasílat až do konce října na e-mail
anketa@frydekmistek.cz Připojit
mohou i tipy na náhradu současného sousoší před kinem, které
je opakovaně terčem vandalů.
„Kino Petra Bezruče bylo postaveno v roce 1973, od té doby
neprošlo žádnou generální rekonstrukcí. Nutná je nejen oprava
skeletu budovy, ale také elektroinstalace a samozřejmě vnitřního
vybavení, které neodpovídá dnešní moderní době. Máme jistou vizi,
co s kinem, ve kterém se již léta
nepromítá, bude dál. Zajímá nás
ale také názor občanů, kteří nás
prostřednictvím svých návrhů na
využitelnost budovy mohou jistým
způsobem inspirovat v doplňkových službách,“ řekl náměstek
primátora Michal Pobucký.
Výběrové řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na
místo referenta oddělení ekonomického rozvoje při odboru
územního rozvoje a stavebního
řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, podrobnosti na http://
www.frydekmistek.cz.
Dny s průvodcem
Prohlídka místecké historické
části v rámci Dnů s průvodcem,
pořádaných Beskydským informačním centrem, čeká zájemce
v sobotu 20. října. Start je opět
na náměstí Svobody u Mariánského sloupu a procházka
s výkladem povede přes Malé
náměstí, Smetanovy sady, hřiště
pod Sokolíkem, budovy knihovny
a policie, Palackého ulici až ke
kostelu Všech svatých. Začátek
je v 10.30 a 13.00 hodin. (pp)
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Vítězslava Hávová má sto let
2. října 1912, to je datum
narození Vítězslavy Hávové,
která se dožila ve zdraví sta
let a je v současné době jedinou stoletou klientkou v místeckém domově pro seniory
a současně druhou nejstarší
obyvatelkou města. K mimořádnému jubileu jí za město
přišel popřát náměstek primátora Dalibor Hrabec.
Ten mohl stisknout ruku vitální stařence, která čile komunikuje, nemá problém vyjít na
vzduch, a to nejen na její balkónek, který je její zahrádkou, a

nestěžuje si ani na své zdraví, i
když stres v souvislosti s blížící
se stovkou se na ní přece jen
trochu podepsal. „Jsem tady
spokojená, starají se o mě výborně a dceru tu mám vlastně
každý den,“ řekla jubilantka, která má ve svém pokoji starý šlapací šicí stroj, coby svatební dar,
a nechala se slyšet, že by bez
problémů ještě i dnes něco ušila.
Dalibor Hrabec jí popřál, ať
jí pozitivní přístup a optimismus
spolu s nezbytným zdravím
vydrží a poté ještě s vedením
domova pro seniory probíral

90 let bez žádného trápení

možnosti veřejné
služby v tomto zařízení. To se může
pochlubit vysokým
standardem vybavení i na evropské
poměry,
ovšem
personálně vzhledem k počtu klientů na tom už zase
tak dobře nejsme. I
proto se v domově
hodí každá ruka,
ať už dobrovolníků
nebo těch, kteří
zde vykonávají veřejnou službu nebo
obecně prospěšné GRATULACE: Stoleté jubilantce přál náměstek
práce.
(pp) primátora Dalibor Hrabec. Foto: Petr Pavelka

Hospic pořádal sportovní hry

JUBILANTKA: K 90 letům přál Anně Tkáčové náměstek primátora
Libor Koval.
Foto: Petr Pavelka
Anna Tkáčová se dožila úcty- dětí, byla stále při jednom muži
hodných devadesáti let a dělá a nikdy si nestěžovala, i když
čest svému pobytu – v Domě vyšla z velmi těžkých poměpokojného stáří. Její recept na rů,“ prozradila Irena Skrkalová
dlouhověkost zní jednoduše – na někdejší pomocnici slévačů
v Nové huti. Také další lidé z roprostě se ničím netrápí.
diny ji doplnili, že se vždy snažila
„Vážím si života a všeho, co
udělat všem, co jim na očích vikolem mě je. Ničím se nesužuděla. „Měli jsme skutečně málo
ju, nemám žádné trápení, pokud
peněz a dětství jsem měla krušmám na někoho zlost, tak se
né, ale o to víc je člověk vděčsnažím do večera už s ním být
ný za to, co má teď,“ potvrzuje
zase zadobře. Jsem šťastná, že
Anna Tkáčová, jíž přišel poblatu mám dneska kolem sebe rohopřát také náměstek primátora
dinu, s kterou můžeme všechno
oslavit,“ vyznala se Anna Tkáčo- Libor Koval. Dozvěděl se, že klientka Domu pokojného stáří stává. Její vnučka Irena Skrkalová
pochválila zařízení, v němž ba- le patří mezi ty, kteří vyrazí i na
bička (ale už i praprababička) zájezdy a výlety. A ve volných
přebývá, za vstřícný přístup chvílích se hodně věnuje četbě
nebo třeba plete ponožky. (pp)
všech. „Babička vychovala šest

Den otevřených dveří Bethelu

Na středisku Slezské diakonie BETHEL Frýdek-Místek se
9. října uskutečnil Den otevřených dveří. Hosté touto formou
získali přehled o způsobu práce s lidmi bez domova v azylovém domě, nízkoprahovém
denním centru, noclehárně a
v terénním programu. Všem
návštěvníkům byla umožněna
prohlídka budovy střediska
s doplňujícím komentářem.
V rámci Dne otevřených dveří
byla také k nadcházejícímu zimnímu období uspořádána přednáška na téma „Prevence proti
omrzlinám“. Uživatelům i pracovníkům přednášela pracovnice

Českého červeného kříže.
„Domníváme se, že celá akce
splnila svůj účel a přispěla k rozšíření informací a povědomí o sociálních službách provozovaných
střediskem BETHEL Frýdek-Místek. Vzhledem ke zvyšujícímu se
počtu lidí, kteří se dostávají do
tíživých životních situací spojených se ztrátou bydlení, vnímá
vedení střediska pořádání podobných akcí, jako velmi potřebné. Hranice mezi bydlením
a životem na ulici nemusí být tak
velká, jak by se na první pohled
mohlo zdát,“ hodnotil Jan Savický, vedoucí střediska.
(Pokračování na straně 9)

Ač se to zdá neuvěřitelné, Hospic ve Frýdku-Místku patřil v minulých dnech
sportovním hrám. Pro klienty
je pořádalo vedení hospice ve spolupráci s místními
dobrovolníky. Cílem bylo
zpestřit pobyt pacientům a
uživatelům tohoto zařízení,
dodat jim radost do života a
přesvědčit je, že i když si tolik nevěří, jsou stále schopni
mnoho věcí zvládnout.
„K nápadu uspořádat v hospici
sportovní den nás navedli dobrovolníci, kteří se věnují našim klientům a mají od nich dostatek podnětů na zpestření volného času.
Společně jsme tedy připravili pro
soutěžící sedm disciplín zaměřených nejen na jejich smysly, ale
také na přesnost nebo jemnou
motoriku. Soutěžilo se v navlékání
korálků, házení na přesnost, skládání puzzle, poznávání předmětů,
hádání koření, lovení rybiček a
procházení labyrintem,“ řekl ředitel Hospice Jan Jursa s tím, že
díky krásnému počasí se sportovní klání z velké části odehrávalo v
zahradě hospice.

Absolutní vítězkou se stala
devadesátiletá paní Anna. „Tady
jsem soutěžila poprvé v životě
a navíc jsem vyhrála a získala
překrásný řetízek s křížkem. Moc
všem děkuji za krásné odpoledne,“ sdělila nám své dojmy vítězka. Také další soutěžící, paní
Věra, si sportovní hry pochvalovala. „Bylo to velice příjemně
strávené odpoledne. Navíc jsem
si uvědomila, co všechno ještě
zvládnu. Například poznávání
koření pomocí čichu bylo docela
zajímavou zkušeností.“ Sportovní
hry absolvovala také paní Vlasta,
která je upoutaná na lůžko. „Netušila jsem, že i přesto, že nemůžu chodit ani sedět, můžu zažít
tak veselé odpoledne. Moc děkuji dobrovolníkům, kteří se mnou
a mým domovem na kolečkách
trasu absolvovali,“ uvedla Vlasta.
„Sportovní den měl svou premiéru, vydařil se a u klientů měl
úspěch. Každý z účastníků si
odnesl diplom, dobrou náladu a
příjemný zážitek. Poděkování patří také Liboru Wludykovi, který daroval hodnotné ceny pro vítěze,“
uzavřel ředitel Hospice Jan Jursa.

