Zápis ze schůze sociální, bytové a zdravotní komise, konané dne 21.01.2015
Přítomni: Iva Kinclová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Jitka Čechová, Ing. Tomáš Dušička, Ivana
Filipová, Mgr. Markéta Lorenzová, Jiří Sadílek, Ladislava Sinkulová,
Mgr. Veronika Urbanová
Hosté:

Karel Mařík - místostarosta

Předsedkyně komise p. Kinclová přivítala přítomné na první schůzi komise, došlo k obměně
jednoho člena komise (Ing. Dušička). Provedla kontrolu usnesení z minulé schůze a zároveň
informovala o akcích, které proběhly v druhé polovině loňského roku.
- zájezd s kožlanskými seniory do Českého Krumlova a do Mariánských Lázní,
hodnoceno pozitivně, přesto malá účast z řad plaských seniorů
- beseda s velitelem plaských profesionálních hasičů Ing. Livinkou (úspěšná)
- předání finančního příspěvku v období vánočních svátků ÚSP Liblín a DD Trnová
Zmínila spolupráci se Svazem tělesně postižených, základní organizací Plasy. O některé
navrhované akce, příkl. školení řidičů pro seniory, nebyl zájem. Zatím se nepodařil ani projekt
„zdravotní karty“ pod záštitou MUDr. Emmerové, dále platí nabídka možnosti získání
bezpečnostního zámku (řetízku) ke vstupním dveřím zdarma, nabídka získání Euroklíče
k veřejným toaletám, též bez poplatku.
Zákaz podomního prodeje nebyl v Plasích vyhlášen, zatím nebylo hlášeno zneužívání této
formy nátlaku na občany. V případě nutnosti je možné urychleně realizovat, je připraveno
(sdělil K.Mařík).
Možnost realizace akce „Respektuj 18“, která je rozšířená v Plzni, zapojují se do ní
restaurační zařízení, ve kterých tvrdě potlačují nalévání alkoholu mladistvým. Námět
k oslovení plaských restauračních zařízení, zda by se k této akci také přihlásili.
Opětovně ve spolupráci s vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Urbanovou zjistit zájem plaských
seniorů (nejen v DPS) o akce, které by přivítali a kterých by se hlavně zúčastnili.
Námět k obnovení akce Senioři za 1 Kč, která již v Plasích proběhla. Jednalo se o možnost
návštěvy místního kina za symbolické vstupné. Poprvé nebyla úspěšná, senioři neprojevili
zájem (pouze jediný senior).
P. Sadílek k projektu realizace rekonstrukce silnice I/27 průtah městem Plasy – dotaz, kde je
možné nahlédnou do projektu, navrhuje tvrdě vyžadovat alespoň 1-2 parkovací místa před
zdravot. Střediskem (chirurgie, MUDr. Balmetová, zubní odd.), především pro ZTP – nestačí
jen zastavit a odjet, jak je navrhováno. Pacientem může být i zdravotně postižený řidič, který
nemůže odjet – projednat v radě!!!
Dále p. Sadílek zmínil přetrvávající problém s místem pro besedy, schůze – není kde pořádat,
v budově Okr. archivu nelze (nesmí pronajímat společ.org.), jiné možnosti nejsou
bezbariérové. Pan Mařík doporučil trpělivost s tím, že v nově rekonstruovaném areálu
hospodářského dvora, kam bude umístěna Okresní knihovna, se počítá i s přednáškovým
sálem s bezbariérovým vstupem.

Mgr. Urbanová zmínila aktivity seniorů, kteří žijí v DPS Plasy. Jde o zpěv, tělocvik a další.
Bohužel v budově není prostor pro pořádání aktivit, kterých by se mohlo zúčastnit více
plaských seniorů. V současné době mohou přivítat jen cca 5 dalších.
Současně seznámila členy komise s nabídkou služeb Pečovatelské služby pro seniory z Plas a
přidružených obcí. Na internetových stránkách města Plasy je nově a přehledně zpracována
informace o poslání pečovatelské služby, nabídka a ceník služeb, informace o DPS v Plasích.
Je plánována letáková akce, kde by se obyvatelé Plas s nabídkou služeb Pečovatelské služby
seznámili.
MUDr. Bezdíčková zmínila ze sociální oblasti finanční otázku sociálně slabých rodin. Tyto
rodiny (pokud je to nutné) dozoruje OSPOD MěÚ Kralovice. Určitě s nimi řeší i finanční
otázky – nároky na sociální dávky. Dále se mohou obrátit rovnou na ÚP P-s, pobočku
v Plasích, nebo na MěÚ Plasy, kde obdrží potřebné informace. Byla zmíněna celorepubliková
akce podpory úhrady obědů pro děti ze soc. slabých rodin (hradí nadační fond). Budou
zjištěny podrobnosti.
Zmíněno bylo i téma drogové problematiky v Plasích.
Ing. Dušička – téma dopravy seniorů k lékaři, vyřizování osob.záležitostí. Mgr. Urbanová
sdělila, že v rámci Pečovatelské služby již tato služba zrealizována - senior-taxi.

Iva Kinclová
předsedkyně komise
Zapsala: Čechová

