Zápis z jednání preventivní skupiny SENIOR Bezpečnostní
komise Městské části Praha 19
ze dne 26. 2. 2020 od 9-10h
Přítomni:
Dle prezenční listiny




Na úvod přišel O.Šťastný obeznámit členy komise s novým problémem značného
výskytu potkanů v objektu Toužimská 24f a okolí ZŠ + nové tělocvičny.
provedena okamžitá deratizace - zajistíla ve spolupráci s p. Šťastným
paní vedoucí OŽPD B. Pokorná
kontaktní osobou v této věci je O. Šťastný, který operativně již v 13,00
hod. zašel s deratizátorem a hlídkou MP Kbely na místo a byly zde
rozmístěny návnady. Po položení nástrah v objektu a před objektem byly
vylepeny na vstupní branku samolepky s výstrahou položení nástrah na
hlodavce (viz foto v příloze). Tento proces bude opakovat již příští
týden.
V rámci projednávaných bodů byla především zmínka o aktuální situaci nebezpečí
coronaviru a bezpečnostní opatření, které hodlá radnice uskutečnit:
Do domovů seniorů zajištěn antibakteriální prostředek pro hygienu
(Sanitol), Mgr.Hrubčík zajišťuje i speciální roušky (dodání se očekává
v příštím týdnu)
Aktuálně budeme sledovat situaci a přímo úměrně k rozšíření coronaviru
bychom museli přistoupit k dalším opatřením pro občany, i ke zrušení
několika kulturních akcí pro veřejnost v rámci naší městské části.



Místostarostka podala informaci ohledně uskutečněného jednání na MHMPodb.soc. a zdravotnictví. Zde doporučuje na základě neblahých zkušeností při požáru
v pražském domově seniorů následující:
Pro IZS je zapotřebí sehnat patřičné informace (samozřejmě s ohledem na
ochranu os. údajů) ohledně lokalizace postižených a jakkoli jinak
imobilních občanů v rámci MČ Praha 19. Tito při požáru a podobných
situacích totiž od IZS vyžadují specifický přístup a tudíž by tato evidence
určená čistě pro potřeby IZS v rámci bezpečnosti občanů byla velmi
užitečná.
Info v této věci zajistí: A. Zborníková, OMIBHN – L. Olmrová, OSVZ,
dle možností se zvažuje i článek-výzva občanům – do Kbeláku.
Na kluby seniorů se doporučuje návštěva místních hasičů ohledně
připomenutí praktických informací při možných nenadálých situacích –
požárech aj.



Členům komise byla podána informace ohledně nových případů energetických
„šmejdů“ a také dalších podvodníků, kteří páchají trestnou činnost především na
občanech seniorského věku (např. společnost vymáhající peníze po lidech přes mail za

nabízený dárek, který navíc nebyl doručen). Doporučení – obracet se v takovýchto
případech na městskou policii – l. 156.


Byla podána informace Mgr. Bc. Hrubčíka ohledně možnosti uskutečnit pro seniory
v klubech další z řady přednášek z oblasti prevence bezpečnosti – od MP HMP.
-



Dr. Šeliga zde upřesní termín konání této besedy-přednášky.

Plánovaná akce odsouhlasená Radou MČP19 s názvem Senioráda ve Kbelích k datu
9/9/2020 – zde žádáme vedoucího klubu seniorů a vedoucí STP o součinnost
v rámci vytvoření seznamu svých zástupců – Kbeláků z řad seniorů, kteří by
v rámci sportovně-vědomostního utkání v Centrálním parku Kbely hájili „barvy Kbel“
mezi ostatními seniory ze sousedních městských částí. Paní místostarostka zmínila, že
v rámci této akce přislíbila součinnost VOŠ Palestra.

V Praze dne 26. 2. 2020
Zapsala: Šárka Egrtová

