
Zápis 
z  jednání pracovní skupiny �. 1 v roce 2004 – zájmové kluby, prevence kriminality, 

pé�e o rodinu a d�ti, menšiny 
 

Komunitní plánování sociálních služeb 
dne 23. �ervna 2004, M�stský ú�ad Kostelec nad Orlicí 

 
 
P�ítomni: 
�ervinková Alena, Serbousková Dagmar, Mgr. Dvo�á�ková Eva, prap. Kaška Radek 
 
Omluveni: 
Jelínek Tomáš, Šreibrová Eva 
 
Neomluveni: 
Miklová Blanka 
 

 
 
Úvodem byla skupina informována o novém �lenovi Mgr. Jandejskovi, který projevil zájem 
stát se �lenem a zú�astní se p�íští sch�zky. 
 
�len�m skupiny byl p�edán vyhotovený Komunitní plán sociálních služeb (zkrácená verze) 
rok 2003 a Supervize procesu KP, kterou vyhotovilo Ob�anské poradenské st�edisko v HK. 
 
Kova�í�ková seznámila �leny: 

- s vývojem zavedení lékárenské pohotovostní služby v našem regionu     
- se vznikem Expertní skupiny Královéhradeckého kraje 
- o �innosti Denního centra pro seniory v DPS, které je v provozu v úterý i �tvrtek 
- o z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
- o jednání ohledn� dietního stravování 
- byl p�edložen Komunitní plán Týništ� nad Orlicí 
- o uzav�ené smlouv� s ob�anským sdružením LAXUS (protidrogová prevence) 

 
Postupn� se všichni p�ítomní �lenové vyjád�ili a p�ipomínkovali zpracovaný KP 

 
Mgr. Dvo�á�ková – bez výhrad 
 
pí �ervinková – upozornila na chyby v textu (p�eklepy),  celkov� bez výhrad 
 
prap. Kaška – bez výhrad 
 
pí Serbousková – upozornila na složitost propojení kosteleckého a týniš�ského komunitního  
                             plánu,   celkov� bez výhrad 
  
 
 
 
 



Ing. Jelínek – p�edal písemné stanovisko, kde hodnotí KP jako vy�erpávající a realistický. 
P�ivítal by informace o �innosti „nezam�stnaných“. ( * V KP (zkrácená verze) je na str. 5 
uveden p�ehled po�tu a míry nezam�stnanosti podle lokalit Kostelecko a Týniš�sko v letech 
2000-2003, tato problematika byla zpracována v n�kolika grafech a tabulkách, ale byla 
vypušt�na a celkov� zkrácena kv�li obsáhlosti. P�vodní KP (80 stran) byl zkrácen na 31 
stran, jak nám bylo doporu�eno Ob�anským poradenským st�ediskem) -* odpovídá 
Kova�í�ková 
 
�lenové, kte�í se nedostavili na sch�zku budou vyzváni, aby p�edložili své p�ipomínky a 
vyjád�ili se ke KP. 
 
Skupina se zabývala tím, kdo v sou�asné dob� v našem m�st� likviduje nebezpe�ný odpad, 
kterým jsou použité, pohozené injek�ní st�íka�ky. 
Zajistí: Kova�í�ková – bude vznesen dotaz na o.s. LAXUS, jak postupovat 
 
pí Kova�í�ková  informovala o probíhající výstav� v DDM na téma: Co se mi ve m�st� nelíbí, 
(bylo navrženo, aby se výstava uskute�nila i v prostorách MÚ, o tuto výstavu projevila zájem 
i Pavlína Blažková vedoucí DPS - bude projednáno s pí Miklovou) a navrhla v rámci 
prevence kriminality návšt�vu devátých t�íd základních škol ve v�znici v HK ve spolupráci 
s Policií �R. 
Zajistí: Mgr. Dvo�á�ková – zjistit, zda je to reálné 
 
�lenové se dále zabývali postupem, jakou formou p�edat zpracovaný komunitní plán 
ob�an�m m�sta. �lenové souhlasili s II. skupinou, která navrhla – uve�ejnit ve Zpravodaji 
m�sta pouze �ást IV, kde je popsán pr�b�h a krátkodobé a dlouhodobé cíle. 
Zajistí: Kova�í�ková – záleží zda KP schválí Zastupitelstvo M�sta. Nyní je uzáv�rka 
Zpravodaje, který bude vycházet jako dvoj�íslo �ervenec/srpen, informace budou uve�ejn�ny 
ve Zpravodaji zá�í 2004.  
 
Termín další sch�zky je p�edb�žn� naplánovaný na m�síc zá�í 2004  a  bude v�as up�esn�n. 
 
 
 
D�kuji Vám za �as, který jste v�novali práci na tvorb� KP a následn� i jeho 

kontrole a p�ipomínkování. 
 

P�eji Vám p�íjemn� strávené letní dny plné pohody a odpo�inku! 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Kova�í�ková 
V Kostelci nad Orlicí dne 23. �ervna 2004 


