Zápis č. 10 z jednání výboru pro rozvoj, ekologii a sociální služby
Ze dne 06. 10. 2020

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

Projednáno:
Předsedkyně Klubu seniorů informovala o tom, že byla zrušena plánovaná přednáška Klubu seniorů po
poradě s Hygienickou stanicí Mělník. Jednalo se o přednášku o zdravém životním stylu, která se měla
konat 2. 10. 2020 v prostorách Restaurace na Závisti. Nový termín klub stanoví dle vládních opatření.
Prostory pro setkávání Klubu seniorů Veltrusy bude možné v prostorách bývalé kavárny Důlek,, pouze
pro přednáškovou činnost. Pro větší akci nám přislíbil prostory majitel Restaurace Závist.
Členka klubu seniorů Veltrusy nabídla „rehabilitační“ cvičení pro ženy i muže, mladé i starší.
Během letních měsíců proběhlo několik terénních konzultací sociální poradny. V měsíci září a v říjnu
z rodinných důvodů sociální poradna zrušena. Michaela Kejkrtová navrhuje pokračovat pouze v
terénním poradenství a po předchozí telefonické domluvě. Svůj návrh zdůvodňuje bariérovostí
umístění poradny v 1. patře a také ostych občanů, řešit „veřejně“ sociální problémy.
Výbor projednal žádost Farní charity Kralupy nad Vltavou (dále jen FCH) o příspěvek 300.000,-Kč na
zakoupení pozemku na katastrálním území obce Uhy. Výbor navrhuje prodat prodej pozemku v obci
Veltrusy, na kterém není možno uskutečnit projekt nebo vyměnit pozemek za vhodnější lokalitu. Výbor
se neztotožňuje s plánem vystavit sociální zařízení v katastrálním území Uhy kvůli špatné dostupnosti
(lékaři, škola, školka, návazné služby, komplikovanější dopravní spojení).
Hovořili jsme o renovaci chodníku od ulice U Školy k ulici Palackého, která by měla zvýšit bezpečnost
dětí při cestě do školy. Shodujeme se na sjednocení veřejného osvětlení v ulici Riegrova.

Na čem jsme pracovali:
Pomohli jsme domluvit prostory pro „rehabilitační“ cvičení, které se bude konat ve čtvrtek v hasičském
domě. – SPLNĚNO
Hledání prostoru pro neformální setkávání klubu seniorů. – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Zahájení terénních konzultací sociální poradny s občany. – SPLNĚNO
Požádáme město o zvolení a zveřejnění kontaktní osoby, na kterou se mohou občané obracet při
zjištění závady na dětských hřištích ve Veltrusích. – SPLNĚNO
Naplánování termínu pro první oficiální setkání klubu seniorů. - SPLNĚNO
Návrh do koncepce hřišť „rozšíření o skupinu teenagerů“ navrhla Věra Krčmová. - SPLNĚNO

Úkoly:
Stanovení nového termínu přednášky Klubu Seniorů Veltrusy.
Hledání možností pro neformální setkávání Klubu seniorů Veltrusy.
Předložení návrhu vedení města o zachování pouze terénního poradenství.
Výbor se zamyslí nad využitím nově zakoupené nemovitosti na A. Dvořáka.
Předložení návrhu o prodeji nebo výměně pozemku FCH a sjednocení veřejného osvětlení v ulici
Riegrova.

Termín příštího výboru bude stanoven předsedkyní výboru v dostatečném předstihu.

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

