
KSŠZ 7/9/2020 

 

1. Informace o provozu dětské skupiny zřízené pod MŠ a dalších možnostech – navýšení 

kapacity školky; úpravách provedených v DPS – výmalba, nová podlahová krytina; 

kolaudaci přístavby ZŠ; spolupráce ZŠ u nás a ZŠ nad Přehradou; připravit rezervační 

systém na pronajímané prostory – ZŠ, MŠ, MČ; nový systém klasifikace bakalář na ŽŠ 

2. Bezdomovec v Dolních Měcholupech – info od strážníka; po schůzce sociální 

kurátorky paní Lupoměské, se zástupci MP Rudofem a Palárikovou a místostarostkou 

Dolákovou a panem Petrem Jandečkou bylo konstatováno, že pan Jandečka nesplnil 

dohodnuté kroky k získání bydlení. Pouze navštívil soc. odbor P 15 a vyzvedl si čisté 

oblečení, na pracovní úřad nedorazil, další rovněž nesplnil. Pan Jandečka se pohybuje 

kolem školy a nevhodně pokřikuje na děti, po požití alkoholu je hlučný a ženy se ho 

bojí. Místní obyvatelé se snaží mu pomáhat. Strážník bude informovat o dnešní cestě 

pana J. za prací z inzerátu. 

3. Den bez aut 19/9/2020 – připraven seznam dobrovolníků k oslovení; hlídky budou na 

stejných místech jako v minulém roce; koordinátor: bude instruovat dobrovolníky a 

připraví rozpis za pomoci B. Dubské 

Bude potřeba 8 dobrovolníků na silnici, 2 na zahradní hry, 2 na florbal, 2 na ping pong 

a 3 na přípravu stolů, židlí a parketu. Dobrovolníci dostanou stravenky na konzumaci. 

Konkrétní info na koordinační schůzce DBA. 

4. Zdraví – info o nabídce nového fyzioterapeuta, který by si u nás rád otevřel svou 

praxi. Zpětná vazba na působení lékařů v COVID době – lidi si musí zvyknout na jiné 

fungování zdravotnických zařízení. 

5. Zastávka MHD malování D. Kuruc – připraveno, vnitřní část nahozena 

6. Hřiště a využití veřejného prostoru – příprava na vypsání výběrového řízení 

Místa  - stávající hřiště v parku, roh za školou, u lesíka, u cyklostezky, trafostanice; 

odpočinkové zóny 

7. Dotace cizinci – říjen 2020 – jazykové kurzy a sousedské setkání 

8. 23. září bude Vítání občánků, kdo může, pomůže, budou 4 skupiny 

Úkoly: 

Doláková – poslat návrhy termínů na schůzku k hřištím, poslat kontakty na dobrovolníky p. 

Petřinovi; domluvit termín schůzky k DBA 

Petřina – koordinovat dobrovolníky na DBA  

 

Přítomni: K. Tomíčková, A. Ševčíková, M. Kohout, J. Doláková 

Omluveni: M. Zvelebilová, J. Petřina 

 

 

 

 7. 9. 2020                  Jana Doláková 


