Zápis č. 9 z jednání výboru pro rozvoj, ekologii a sociální služby
Ze dne 21. 7. 2020

Přítomni: Věra Kčmová, Jaroslav Louda, Bc. Michaela Kejkrtová, Dis.,
Hosté: Ing. Alena Kohlová, Ing. Ludmila Hrubešová

Projednáno:
Předsedkyně Klubu seniorů informovala o tom, že žádost o registraci Klubu byla podaná, sídlo Klubu
bude na adrese Palackého 9.
Výbor navrhuje po zkušenostech s výpomocí občanům během stavu nouze, aby paní Michaela
Kejkrtová kromě poradny na MěÚ také zahájila terénní konzultace pro občany, kteří nemají možnost
zajít do poradny, která je v patře budovy.
Výbor poděkoval panu Loudovi za opravu uvolněných částí na dětském hřišti u ZŠ. Pověřuje
předsedkyni, aby poděkovala zastupiteli panu B. Havlínovi a panu Karlu Putyrovi za pomoc při
opravách.
Výbor se zabýval „Koncepcí rozvoje dětských hřišť“, kterou připravil zastupitel Ing. Martin Novák:
-

formu zpracování koncepce výbor chválí,

-

nedoporučuje umístění cvičících strojů na pozemku u ulice Družstevní, vhodnějším prostorem
je hřiště u ZŠ, či v areálu venkovního hřiště TJ Sokol Veltrusy, či v parku u hřbitova,

-

koncepce se nezmiňuje o pozemku města, který je mezi ulicí Dvořákovou a Žižkovou a silnicí
II/608, kde si teenageři zbudovali dráhu pro skateboardy a kola. Zbudovaná dráha zabírá část
prostoru, část by se mohla využít např. jako naučná stezka, nebo místo pro odpočinek. Stávající
dráha by také potřebovala rekonstrukci včetně úpravy okolí,

-

zdá se nám, že na navrhovaném hřišti u hřbitova se počítá s příliš velkým množstvím prvků,

-

koncepce navrhuje hřiště s prvky spíše pro menší děti, na teenagery se koncepce moc
nezaměřila.

Výbor předložil vyhodnocené dotazníky a zabýval se programem klubu seniorů a prostorem pro
schůzky. V prostorách zámku jsou možná setkání s odborným programem. Klub seniorů hledá prostor
pro neformální setkávání.
Výbor se zabýval bezpečností hřiště v ulici U školy a kontaktní osobou, na kterou je možno se při zjišzění
závady obracet. Navrhujeme zvolit pracovníka z technických služeb města.
.
Na čem jsme pracovali:
Sepsání článku do Veltruských listů. - SPLNĚNO
Vyhodnocení dotazníků pro klub seniorů. Vytvoření adresáře kontaktů. – SPLNĚNO
Průzkum nabídek k oplocení dětského hřiště. – SPLNĚNO
Domluvit první termín sociální poradny po nouzovém stavu. – SPLNĚNO
Kontaktovat pana Phc. Pavla Eclera ze zámku Veltrusy. Navázání spolupráce, přednášky a prostory pro
setkávání klubu. – SPLNĚNO
Zabývali jsme se stížností na dětské hřiště v ulici U školy. – SPLNĚNO

Úkoly:
Hledání prostoru pro neformální setkávání klubu seniorů.
Zahájení terénních konzultací sociální poradny s občany.
Požádáme město o zvolení a zveřejnění kontaktní osoby, na kterou se mohou občané obracet při
zjištění závady na dětských hřištích ve Veltrusích.
Naplánování termínu pro první oficiální setkání klubu seniorů.
Rozšíření konepce hrišť o skupinu teenagerů.

Termín příštího výboru bude stanoven předsedkyní výboru v dostatečném předstihu.

Zapsala:
.................
Bc. Michaela Kejkrtová, DiS.

