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Zápis č. 03 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části    

Praha 21, konané dne 8.4. 2013 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,15 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Jana Eibichová, Božena Smolíková, Jitka 

Heřmánková 

Omluveni: Ludmila Říhová, Mgr. Ivana Štefkova, Jaroslava Jirásková, Mgr. Zuzana 

Semerádová,  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté: Mgr. Jana Škodová  

2. Program jednání 

Zástup 

Mgr. Ivana Štefková doporučila na jednání komise Mgr. Janu Škodovou, která jí bude 

zastupovat po dobu mateřské dovolené. 

 

Komunitní terénní program 

Mgr. Jana Škodová z Neposedy o.s., nás seznámila s komunitním terénním programem 

v Újezdě nad Lesy.  

 

Přednášky 

Dne 5.3.2013 se uskutečnila přednáška „Jak se nestát obětí trestné činnost“. Přednáška se 

konala v Zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 od 14 hodin, přednášející nprap. Jiří Havel. 

Přednášky se účastnila novinářka a fotograf z „Pražského deníku“.  Přednáška byla přínosná 

pro seniory, ale i všechny jiné osoby. 

Přes veškerou snahu zajistit co největší počet účastníků, skoro nikdo nepřišel, ze stran 

organizací pro seniory nikdo.   

Proto se komise rozhodla zrušit další přednášku od společnosti „Naděje“, pro malý zájem o 

přednášky. 

 

Velikonoční dílna 

21.4.2013 v Újezdském muzeu proběhla 1. Velikonoční dílná ve spolupráci o.s. Neposeda  - 

centrum pro rodinu. Dílny se většinou účastnily děti s rodiči a senioři pouze dva. Dílna 

proběhla v příjemné atmosféře. Mgr. Semerádová tuto dílnu zhodnotila a napsala článek do 

ÚZ. 

 

Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy 

Proběhlo první setkání členů pracovní skupiny a první mapování. Paní Jirásková se svou 

kamarádkou na el. vozíku projely Rohožník a vyhledaly cestu na Blatou. Další byla paní 

Smolíková s paní Mojžíšovou, které mapovaly Blatov – vis. Příloha. 

Byl osloven pan Hůlka a pan Hazuza, možnost elektronického zpracování. 

V dubnovém a květnovém ÚZ vyšla ANKETA, která je umístěna i na www úřadu. 

 

Aktivní den 

4.6.2013 bude na multifunkčním hřišti od 14 hodin. Pozvánka bude v květnovém ÚZ. Dodělat 

a doladit disciplíny a zajistit občerstvení. 
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Katalog sociálních, zdravotních a návazných služeb a volnočasových aktivit v Praze 21  
Do příští komise připravit rozdělení do kategorií. Podívat se na stránky P14. 

 

Ukončení sběru PET víček pro Michalku 

30.4.2013 bude ukončen sběr a budou odvezeny poslední víčka. Informace v ÚZ 

 

Veřejné fórum 15.4.2013 

Fóra se zúčastní pí Božena Smolíková 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 10.4.2013 

Předáno k ověření dne: 12.4.2013 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 11.2.2013 

předseda:  

pověřený zástupce: Bc. Radka Lipanovičová 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 22.5.2013 od 17 hodin 


