
Zápis č. 03 z jednání Komise sociální a zdravotní politiky Rady městské části Praha 21 , 

konané dne 10.9.2012 

Zahájení jednání: 17,10 

Ukončení jednání: 18,30 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: Mgr. Jana Eibichová, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. 

Zuzana Semerádová, Božena Smolíková, Mgr. Ivana Štefková, Ludmila Říhová, Jitka 

Heřmánková 

Omluveni:  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté:  

 

2. Program jednání 

18.9.2012 Den zdraví: 

Mgr. Jana Eibichová vypůjčí ze školy pomůcky na hry (žížaly, kruh, kuželky a míč), předání 

ve 12, hodin 18.9.2012 na hřišti. 

Jitka Heřmánková zajistí mince a šátek na další hry. 

Paní Božena Smolíková bude u stanoviště s mincemi a dále u pohybových aktivit bude Jitka 

Heřmánková a Bc. Radka Lipanovičová. 

 

Soutěž „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“ 

Soutěž končí 21.9.2012 

Složení komise, která bude rozhodovat o vítězi této soutěže: pí Kollmanová, pí Říhová, pí 

Smolíková, pí Heřmánková, pí  Beránková, náhradník pí Hrušková. Tato komise se sejde 

25.9.2012 ve 14 hodin. 

Odměna za umístění – kronika Újezda nad Lesy, květiny. Zajistí pí Lipanovičová a pí 

Heřmánková. 

6.10.2012 na MDS vyhlášení vítěze. 

3.11.2012 vernisáž a následně výstava exponátů do 31.12.2012 

 

6.10.2012 Mezinárodní den seniorů (MDS) v Polyfunkčním domě od 14, 00 hod. 

Komise ve spolupráci se SD pořádá MDS. SD si obstarává hudbu a nákup občerstvení. 

Komise zajišťuje obsluhu a další potřebné věci dle dohody. 

 

Přednášky na rok 2013 

Pí Jirásková přišla s návrhem na přednášky pro rok 2013 od společností ADRA a NADĚJE 

 

Výstavba domova pro seniory 

Komise byla požádána, aby se vyjádřila k místu výstavby domova pro seniory, domu 

s pečovatelskou službou či domu s byty zvláštního určení. Nabídka na výstavbu přišla od 

investora, který by financoval výstavbu a pak by i tento dům provozoval. Komisi se  jako 

nejlepší lokalita pro výstavbu jeví  Blatov (dostupnost MHD, nákupní centrum u Penny ...). 

Komise zároveň upozorňuje na rizika z hlediska financování těchto služeb pro seniory- 

snižování dotací, omezené finanční možnosti osob, které by do domova šli bydlet.  

 



 

Pomoc nemocné Michalce „Sběrem víček z PET lahví“ 

Pí Jirásková seznámila o sběru víček na pomoc malé Michalce, která potřebuje 70 000,- Kč na 

autosedačku a rehabilitační pomůcky. Pro potřebných 70 000,-Kč je třeba celkem sebrat 13 

tun víček. Do sběru se zapojily i různé organizace v celé ČR. 

Komise doporučuje, aby se do tohoto sběru zapojila naše Městská část včetně základní a 

mateřské školy. 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

 

Zápis sepsán dne: 11.9.2012 

Předáno k ověření dne: 17.9.2012 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 17.9.2012 

předseda:  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 10.10.2012 

 

 


