Město poskytlo finanční dar zraněnému policistovi
Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru policistovi Vladimíru Suchánkovi, který
byl těžce zraněn při výkonu služby. Město poskytne rodině policisty finanční dar v hodnotě
15 000 Kč.
Město Nymburk v říjnu loňského roku obdrželo žádost z Krajského ředitelství Policie ČR
o poskytnutí finančního příspěvku pro zraněného policistu pprap. Vladimíra Suchánka.
Žádost byla projednána i ve finančním výboru a doporučena ke schválení. V době schvalování
radou města byl již k tomuto účelu zřízený transparentní účet uzavřený.
Rada města chtěla přesto rodině pomoci a předběžně souhlasila s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 15 000 Kč, ale vzhledem k nejasnému způsobu předání daru příjemci byl
materiál stažen z programu jednání. Následně byl zjištěn kontakt na rodinu pana Suchánka
a s manželkou zraněného policisty bylo domluveno poskytnutí peněžního daru. Poskytnutí
peněžitého daru ve výši 15 000 Kč rada jednoznačně schválila 7. března.
„Jsem vždy ráda, když může město pomoci přímo tam, kde je to opravdu potřeba, byť je to
jen nepatrná pomoc. Všichni přejeme panu Suchánkovi hodně sil, a aby se jeho zdravotní
stav jen a jen lepšil,“ doplnila místostarosta Mgr. Adriena Gabrielová.
Policista Vladimír Suchánek byl těžce zraněn při výkonu služby, kdy se jednalo o pomoc řidiči,
jenž na jičínské silnici srazil srnku. Následná srážka služební Octavie s autobusem však
odstartovala doslova boj o holý život. Vyrazit na těžkou cestu mu pomohli už cestující
z autobusu, kteří těžce zraněnému policistovi poskytovali první pomoc až do příletu vrtulníku
záchranářů. Ti ho transportovali do střešovické nemocnice, kde se několik dní pohyboval na
hraně života a smrti. Tuto bitvu vyhrál a následovala další, možná náročnější, ale jistě delší
etapa, strávená v různých zdravotnických zařízeních. Profesionálové z mnoha medicínských
oborů dokázali zlepšit Vladimírův zdravotní stav natolik, že mohl být v dubnu 2017 po osmi
měsících propuštěn do domácího ošetřování, bohužel však s doživotními následky,
způsobenými úrazem hlavy. Největší oporou je mu samozřejmě jeho rodina, dcera Kateřina
(2006), syn Michal (1991) a zejména jeho manželka Radomíra, jenž musela opustit své
zaměstnaní, aby mohla Vladimírovi poskytnout nutnou, velice náročnou,
čtyřiadvacetihodinovou péči.
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