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ZE DNE:
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UMCP21/14296/2019

SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE

Bc. Radka Lipanovičová

TEL:

281012954

E-MAIL

radka.lipanovicova@praha21 .cz
30.09.2019

DATUM:

Z á p i s č. 04/2019 j e d n á n í K o m i s e s o c i á l n í politiky a z d r a v o t n i c t v í ze d n e 16.9.2019

Datum jednání:

16.9.2019

Zahájení jednání:

17:00 hod.

Místo konání:

ÚMČ Praha 21, velká zasedací místnost

Přítomni jednání:

MUDr. Zuzana Dastychová, MUDr. Kateřina Bláhová, Petr Duchek,
Zdeňka Hubínková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Hana Mertová, Ing.
Vladimíra Skutilová, Bc. Radka Lipanovičová

Nepřítomni jednání: 0
Hosté:

0

Ukončení jednání:

18:45 hod.

Schválený program jednání:
1. zahájení jednání
2. schválení programu
3. kontrola zápisu z minulého zasedání
4. zhodnocení proběhlých akcí (Den zdraví, akce seniorských spolků)
5. informace o připravovaných akcích MC. Aktivity SCPCH, KAS a ostatních sdružení
6. informace o možnosti využití místnosti v Levelu (před hudebnami)
7. informace o nadcházejících akcích KSPZ: soutěž Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy,
vánoční balíčky, taneční zábava pro seniory, vánoční dílna
8. informace o projektu „Taxík Maxík"
9.

různé

10. termín dalšího zasedání komise 18.11.2019 v 17:00 hod.
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Projednaná stanoviska či připomínky:

Adl)
Předsedkyně zahájila 4. jednání KSPZ v 17:05 hod.

Ad2)
Do programu jednání byl zařazen bod č. 8 „Informace o projektu Taxík Maxík". Pořadí
ostatních bodů se posunulo. Následně byl upravený program schválen.
Ad3)
Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek.

Ad4)
Paní místostarostka seznámila členy komise s průběhem Dne zdraví. Dny zdraví začaly již
v neděli pochodem za loupežníkem Drholcem, který pořádá Klub českých turistů ve
spolupráci s Újezdským muzeem a pracovníky Masarykovy základní školy. Letos to byl velmi
úspěšný rok, akce je spojená se sbírkou pro Světlušku a podařilo se vybrat cca 6 tis. Navíc
paní učitelky si na závěr připravily vynikající ochutnávku zeleninových salátů. V průběhu
týdne následovaly akce ve škole, v pátek proběhl Vidrholecký orientační běh a v sobotu
proběhl závěrečný den akce Dny zdraví. Celá sobotní akce byla věnována na podporu Klubu
cystické fibrozy. Na akci byla k vidění ukázka výcviku záchranářských psů, lekce jógy studia
Samadhi, prezentace taekwondo Kangsim Dojang. Návštěvníci si mohli nechat změřit hustotu
kostí, vnitřní tuk a poradit se, jak správně jíst s organizací STOB, u záchranářů si bylo možno
vyzkoušet

resuscitaci

a

první

pomoc.

Zahrádkářský

svaz

si

připravil

ochutnávku

vypěstovaných rajčat. Ze sportovních aktivit byl připraven nafukovací squashový kurt a kola
pro hendikepované. Po celou dobu akce byl dispozici vodní bar od společnosti PVK, který
nabízel okurkovou, citrónovou nebo i aloe vera vodu.
Členka komise Ing. Hana Mertová se dotazovala, zda byl osloven místní obchod se zdravou
výživou El Bio. Vzhledem k t o m u , že v minulých letech majitelka spolupráci na Dnu zdraví
odmítla, letos oslovena nebyla. Komise se shodla, že do akcí M Č by bylo dobré více zapojit
místní

podnikatele.

Paní

místostarostka

informovala,

že

existuje

databáze

místních

podnikatelů, která se v současné době aktualizuje. Ing. Skutilová navrhla před každou akcí
MČ dávat do Újezdského zpravodaje krátkou výzvu pro místní podnikatele, zda nemají zájem
na chystané akci participovat.
2/4

Členové

komise

byli

seznámeni

s aktivitami

seniorských

spolků.

Paní

Štrasmajrová

informovala o akcích seniorů v rámci činnosti SPCCH. Předsedkyně informovala o aktivitách
Klubu aktivních seniorů. Oba spolky podnikají řadu zajímavých výletů a ozdravných pobytů.

Ad5)
Paní Srasmajrová informovala o besedě „Prevence přepadení", kterou pořádá Městská policie
hl.m. Prahy, oddělení prevence dne 3.10. 2019 od 16 hod. v sále MZŠ. Dále informovala o
ozdravném pobytu v Luhačovicích od 6.10.2019. Nahlášeno je 60 zájemců. Připravují další
výlety, vycházky, návštěvy divadla.

Ad 6)
Paní místostarostka s předsedkyní komise navrhly možnost využití místnosti před hudebnami
v Levelu. Jednalo by se o aktivizační činnosti pro seniory. Senioři by se zde setkávali lx za 14
dní ve středu dopoledne. V případě zájmu se setkání rozšíří. Rozběh projektu je plánován na
9.10.2019.
Dalším využitím místnosti jsou plánované schůze výborů KAS a SPCCH. V odpoledních
hodinách je místnost využívána pro jednání komisí R M C , 2x ročně na pořádání dílniček,
trénování paměti, besedy.

Ad 7)
Tajemnice komise informovala o termínu vernisáže výstavy k soutěži „Jsem senior a žiji
v Újezdu nad Lesy" v Újezdském muzeu (15.1.2020 od 17 hod.).
Odbor sociálních věcí i v letošním roce zajistí objednávku a distribuci vánočních balíčků pro
klienty terénní pečovatelské služby v hodnotě 400 Kč za kus, včetně dopravy a obalového
materiálu. K balíčkům dostanou i stolní kalendář s dobovými fotografiemi vesnic v okolí
Praha-východ. Další akcí je 9.11.2019 „Taneční zábava pro seniory". Akci pro seniory
zajišťuje Odbor sociálních věcí a Odbor občansko správní. Poslední letošní akcí KSPZ je již
tradiční vánoční dílna 3.12.2019 od 14 hod. v Levelu. Tajemnice požádala členy, aby si
zájemci o stanoviště začali rozmýšlet svou aktivitu. Další postup si ujasníme přes e-maily a na
jednání KSPZ dne 18.11.20109.

Ad 8)
Paní místostarostka informovala o projektu Nadace Charty 77 „Taxík Maxík" zaměřený na
přepravu, zejména seniorů a zdravotně znevýhodněných osob, k lékařům, na úřady, instituce,
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kulturní akce apod. Do tohoto projektu se mohou přihlásit města, městské části, které mají
zájem takovou službu provozovat. Městská část Praha 21 by získala zdarma vozidlo na
přepravu osob a příspěvek na provoz v prvním roce. Podmínkou je 51etá udržitelnost projektu.
Rada městské části v tuto chvíli schválila záměr přihlásit se do tohoto projektu. Komise
doporučuje RMČ zapojit se do projektu „Taxík Maxík" Nadace Charty 77.

Ad 9)
Byla diskutována situace na zdravotním středisku Rohožník. Paní místostarostka informovala
o problematické situaci se společností IP Pavlova, kteří na středisku provozují rehabilitaci a
ortopedii. Pracovníci těchto odborností chtějí zůstat a jsou ochotni přejít pod jiného
zaměstnavatele. Ráda by j e převzala úvalská zdravotnická společnost. Uvalský provozovatel
vyjednává se zdravotními pojišťovnami možnost zřízení detašovaného pracoviště ve středisku
na Rohožníku.
Předsedkyně požádala členy komise, aby se pokusili zjistit více informací o tzv. „seniorské
obálce pro první pomoc". Informace zjistí Ing. Hana Mertová a sdělí je na dalším jednání
KSPZ dne 18.11.2019.

Ad 10)

Termín dalšího jednání KSPZ 18.11.2019 v 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti ÚMČ
Praha 2 1 .

Zapsala dne: 23.9.2019 Bc. Radka Lipanovičová
Zápis předán k připomínkování členům komise dne: ď(.
Zápis ověřila dne: 30.9.2019 MUDr. Zuzana Dastychová
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