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Denní stacionář pro osoby
s alzheimerovou chorobou
„Vzhledem k současnému demo-
grafickému vývoji a jeho další
perspektivě víme, že populace
v Praze 9 stárne. Jednou z priorit
v této oblasti, kterou radnice na
´devítce´ prosazuje, je komplexní
péče o seniory. Do tohoto zá-
měru spadá také otevření den-
ního stacionáře v Hejnické ulici
na Střížkově pro dvanáct osob
s alzheimerovou chorobou nebo
podobným typem onemocnění,
tedy lidi, kteří nejsou soběstační
a potřebují pomoc druhých,“
konstatuje radní Prahy 9 zodpo-
vědný za oblast zdravotnictví
a sociální péče Ing., Arch. Jaro-
slav Tomšů. 
Senioři tady mohou ve všední
dny trávit svůj čas, kdy se o ně
nemůže postarat rodina či blízká
osoba. Ve stacionáři jim bude po-
skytnuta pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu,
v případě potřeby pomoc při
osobní hygieně, mohou se zde
najíst, k dispozici jim jsou vzdě-

lávací a aktivizační činnosti, so-
ciálně terapeutické činnosti.
„Cílem denního stacionáře Hej-
nická je poskytovat takovou soci-
ální službu, aby jeho klienti
mohli co nejdéle žít ve svých do-
movech, tedy oddálit dobu, kdy
budou z důvodu svého zdravot-
ního stavu a nesoběstačnosti nu-
ceni hledat pomoc v některém
z ústavů,“ shrnuje Jaroslav
Tomšů. 
Od poloviny srpna probíhal
v Hejnické zkušební provoz den-
ního stacionáře a zkušební pro-

voz kuchyně, přitom finišovaly
práce na posledních úpravách,
opravách nedodělků a dovybavo-
vání budovy. Zároveň s tím se
ladí spolupráce mezi Střediskem
sociálních služeb Městské části
Praha 9, které denní stacionář

provozuje, a firmou Societa
o. p. s., jež dopravuje zdravotně
postižené do stacionáře. Objekt
začíná sloužit také jako centrum
pečovatelské služby.

Zdravotnická záchranná
služba
K významným investičním akcím
v Praze 9 patří také rekonstrukce
sídla Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy. 
„Jednalo se o zkvalitnění a mo-
dernizaci zázemí stanoviště Pro-
sek, odkud v nepřetržitém pro-

vozu vyjíždějí posádky rychlé
zdravotnické a lékařské pomoci,
aby zajistily přednemocniční ne-
odkladnou péči. Díky dotaci od
hlavního města Prahy jsme
mohli od základů zrekonstruovat
budovu bývalé trafostanice

v komplexu Polikliniky Prosek
jako zázemí pro pracovníky
rychlé záchranné pomoci,“ říká
Jaroslav Tomšů. 
Stavební úpravy patřily k těm,
kdy „nezůstává kámen na ka-
meni“. Týkaly se zásahů do obvo-
dového pláště, nového zastřešení
parkovacích stání vozů zá-
chranné služby, dispozičních
změn. Zahrnovaly nové rozvody
elektroinstalace, vody, kanali-
zace, topení, vzduchotechniky.
Byla osazena nová okna a dveře,
zateplena fasáda. 
V současné době je záchranka již
v nové budově přestěhována.

Oba objekty, denní stacionář pro
osoby s alzheimerovou chorobou
nebo podobným typem onemoc-
nění v Hejnické i nová Zdravot-
nická  záchranná služba hl. m.
Prahy na Poliklinice Prosek,
budou slavnostně otevřeny 
19. září za přítomnosti předsta-
vitelů hlavního města Prahy
a Městské části Praha 9. 
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Komplexní rekonstrukce bývalé centrální budovy penzionu v Hejnické ulici na Střížkově, která probíhala od roku 2009, je
u konce.  V budově vznikl denní stacionář pro osoby s alzheimerovou chorobou nebo podobným typem onemocnění.
V novém je také Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy na Poliklinice Prosek. 

Denní stacionář v Hejnické a záchranka na Proseku v novém

Na odbor sociálních věcí a ob-
čanských záležitostí byly za-

slány dva e-mailové dotazy, jeden
na změnu trvalého bydliště
a druhý na problematiku svozu
odpadu.

Z průzkumu vyplynulo, že
úředníci na dotazy občanů re-
agují rychle. Celkem 85 procent
z nich odpovědělo do druhého
dne a téměř dvě třetiny odpovědí
přišly ještě týž den. Poskytnuté
informace však často byly k ni-
čemu.

„Překvapilo nás, že i v čase do-

volených úředníci reagují na 
e-mailové dotazy rychle, ještě týž
den odpovědělo 64 procent dotá-
zaných úřadů. Velmi se však lišila
kvalita odpovědí. Některé úřady
sice odpověděly rychle, avšak po-
skytly jen minimum informací
pro vyřešení problému uvede-
ného v dotazu,“ sdělil Martin
Hanzal, výkonný ředitel společ-
nosti.

Při zkoumání kvality odpovědí
bylo mimo jiné zohledněno, zda
úředníci zaslali všechny potřebné
dokumenty, upozornili na výši

nutných správních poplatků
a poskytli kontakt na odpověd-
nou osobu. V 65 procentech pří-
padů obsahovala odpověď nějaké
nedostatky, ve 12 procentech pří-
padů úředníci poskytli méně než
polovinu požadovaných infor-
mací.

Nejlépe uspěl v testu Magis-
trát města Jihlavy, v těsném zá-
věsu za ním skončily úřady Měst-
ských částí Praha 9 a Praha 22
a Magistrát města Karlovy Vary.
Kromě toho, že byly nejrychlejší,
zároveň poskytly nejkomplex-

nější informace.
Připomeňme, že tento výsle-

dek úředníků z „devítky“ není ná-
hodný. To, že přesně a nejrychleji
dokáže Úřad Městské části 
Prahy 9 odpovědět občanům na
jejich dotaz, ukázal už průzkum
společnosti Factum Invenio za-
čátkem dubna roku 2008. Byl
součástí velkého porovnávacího
žebříčku 206 obcí s rozšířenou
působností a 22 správních ob-
vodů Prahy s názvem „Město pro
byznys“. 
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I když z červencového výzkumu společnosti SODATSW, jež sledovala rychlost a kvalitu práce úředníků statutárních měst
a městských částí v Praze, vyplynulo, že ptát se úředníků na jednoduché věci je ztráta času, protože informace, které většina
z nich poskytne, jsou neúplné nebo dokonce chybné, neplatí to pro Prahu 9. Její úředníci na pomyslném žebříčku kvality
obsadili výborné druhé místo, ještě s kolegy z Prahy 22.

Úředníci z „devítky“ řeší dotazy rychle a spolehlivě

Senioři mohou v dením stacionáři ve všední
dny trávit svůj čas, kdy se o ně nemůže
postarat rodina či blízká osoba. 
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Vysočany
Sloupová zvonička (kopie) – park při Freyově ulici
Výklenková kaplička – Čakovická ulice (v poli)
Socha Průmysl – v sadu při Sokolovské ulici
Administrativní budova pekárny a pozemek p. č. 1244/8 – mezi uli-
cemi Pod Pekárnami a Ke Klíčovu
Objekt chladicí věže strojírny ČKD – Kolbenova ulice
Hala č. 19 (nástrojárna) strojírny Praga
Komín s límcem strojírny Praga – při Poštovské ulici
Lidový dům – Freyova ulice čp. 291
Hainova vila – Na Vysočanských vinicích čp. 404
Administrativní budova – Kolbenova ulice čp. 609
Kostel Svatyně Krista Krále – Kolbenova ulice

Soubor školních budov, gymnázia a základní školy – Špitálská čp. 700
Hala E strojíren Praga – Kolbenova, Poštovská

Prosek
Kostel sv. Václava – U Proseckého kostela
Fara – U Proseckého kostela čp. 5
Sousoší Piety – Na Vyhlídce, Staroprosecké náměstí
Vinařský sloup (kopie) – U Prosecké školy

Hrdlořezy
Zvonička – Hrdlořezská ulice
Venkovská usedlost – Hrdlořezská čp. 2

Fakt, že památkami jsou kostely, sochy, zvoničky…, nikoho nepřekvapí. Praha 9 se však může pochlubit daleko širší
paletou nemovitých památek. Tady je jejich přehled:

Víte, které budovy v Praze 9 mají statut „památka“?

Europoslanec Edvard Kožušník
se vydal společně s cestovate-

lem Františkem Šestákem a foto-
grafem Antonínem Kapraněm na
kole z Prahy do sídla evropského
parlamentu ve Štrasburku.
Snímky, které fotograf při této
cestě pořídil, byly vystaveny v pro-
storách radnice Prahy 9 do 

8. srpna. „Expozice přiblížila prů-
běh splněného předvolebního
slibu dnes již poslance Evrop-
ského parlamentu Edvarda Ko-
žušníka, že pokud bude zvolen,
přijede na zasedání Evropského
parlamentu z Prahy do Štrasburku
na kole,“ připomněl místostarosta
Prahy 9 Adam Vážanský. 

Cesta do Štrasburku

Novou pobočku GE Money
Bank v Praze na Proseku (na-

hrazuje pobočku v Jablonecké
ulici) najdou nyní zákazníci přímo
u výstupu ze stanice metra Prosek
na adrese Prosecká 68. 
Otevřena je od pondělí do pátku
v čase 9 – 17 hodin. Pobočka má
bezbariérový přístup, příjemný,
moderně koncipovaný interiér a je

zde také bankomat s nepřetržitým
provozem.
K příležitosti otevření nových pro-
stor nabízí prosecká pobočka GE
Money Bank vedení běžného účtu
Genius Active na půl roku zdarma.
Akce platí pro klienty, kteří si zde
založí toto konto do konce října
2011. 
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Víte o rozbité lavičce ve ve-
řejné zeleni na území Městské

části Praha 9? Je potřeba někam
do zeleně lavičky doplnit? Dejte
nám vědět! S upozorněním se ob-
raťte e-mailem na správce zeleně:
marianovskav@praha9.cz.

Na vaše upozornění už bylo od
jara opraveno padesát laviček
a dvacet jich bylo nově rozmístěno.

Odbor životního prostředí 
a dopravy �

GE Money Bank přestěhovala pobočku
na ProsekuAkce „Lavičky v zeleni“

v Praze 9 

Baden-Baden – Kehl

Etapa z Prahy do KrušovicVe Štrasburku
Z vernisáže výstavy na radnici v Praze 9

dne 26. července
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