Poděkování panu starostovi Jaroslavu Královi

S obrovským zármutkem jsme v MěCKP přijali zprávu o úmrtí pana starosty Jaroslava Krále.
Klienti a zaměstnanci MěCKP by rádi touto cestou vyjádřili panu starostovi obrovské
poděkování za podporu a péči, kterou nám věnoval po celou dobu existence Městského centra
komplexní péče (dříve Penzionu). Od roku 1994, kdy bylo panem starostou Jaroslavem Králem
zařízení slavnostně uvedeno do provozu, prošlo mnohými významnými změnami v souladu
s potřebami obyvatel města. Postupně se tak rozšiřovala paleta nabízených služeb i o služby
terénní (Domácí péče a Pečovatelská služba), ambulantní (Denní stacionář) a odlehčovací
(Odlehčovací služby). Systém sociálně-zdravotní péče ve městě, který byl pod vedením pana
starosty zaveden, je natolik pokrokový a inovativní, že nám jej do dnešního dne naprostá většina
měst, a to i mnohem větších, může jen závidět a je navíc v souladu s nejnovějšími doporučeními
současné sociální politiky, která tento systém komunitní sítě sociálních služeb preferuje.
Panu starostovi však dlužíme obrovské díky nejen za osvícené vedení, podporu a zajištění
výborných materiálních podmínek k poskytování sociálních služeb, ale jsme mu také obrovsky
vděčni za podporu morální, povzbuzení a elán, kterým nás při každé své návštěvě nabil přenášel na nás svou pozitivní energii, zapálení pro dobrou věc a předával nám své cenné
zkušenosti. Pan starosta Jaroslav Král byl pravidelným milým hostem každoročních Letních
seniorských her, všech významných výročí, vánočních posezení s klienty… Těch akcí bylo
nespočetně a za každé setkání jsme byli vděčni my zaměstnanci i klienti, z nichž někteří znali
pana starostu od dětství a rádi si s ním na tu dobu zavzpomínali.
Bylo nám ctí pana starostu poznat, být součástí jeho vize a s velkou úctou a tichou vzpomínkou
se chceme podělit o slova, která v roce 2014, u příležitosti 20. výročí založení našeho zařízení,
napsal do kroniky MěCKP. Slova pana starosty jsou pro nás velkým závazkem i do budoucna,
zůstávají hluboko v nás a budeme se s myšlenkou na něj snažit tento odkaz uchovat a rozvíjet:
„Je tomu již 20 let, co jsme zahajovali provoz tohoto zařízení. Lecos se změnilo – stavby
omládly, my máme o nějakou vrásku více, ale co zůstalo, a to je to nejpodstatnější, je
spokojenost, láska a profesionalita personálu a hlavně spokojenost klientů. Pramen lidství
nevysychá a to je ta největší deviza do budoucnosti.“ S úctou Jaroslav Král

Pane starosto, děkujeme, bylo nám ctí Vás poznat, nikdy nezapomeneme, čest Vaší památce!

Zaměstnanci a klienti MěCKP

Klienti a zaměstnanci MěCKP se zúčastnili smutečního rozloučení s panem starostou, které se
konalo 17. srpna na nádvoří zámku.

