ZÁPIS Č. 2/2019 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 13. března 2019 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Hlaváč, Horáček, Kunátová, Luštinec, Mičkalová, Mohrová, Novotná,
Opluštilová, Otáhalová, Soukupová, Šolcová, Šnorbert
Gabat
zástupci studentského parlamentu: Ježek, Plesník, Vyšanský

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
Revize přístupu města k nemotorové dopravě
Komise ZM a MA21 doporučuje revidovat přístup města k nemotorové dopravě s ohledem na
již připravované investiční akce (rekonstrukce koupaliště, sídliště Spořilov, …) a
zakomponovat přístup i v dlouhodobém strategickém výhledu (cyklo-koridory, pěší koridory,
propojení ve městě i do okolí, propojení s motorovou dopravou).
Revize systému veřejného osvětlení
Komise ZM a MA21 doporučuje revidovat systém veřejného osvětlení včetně vytipování
možností snížení energetické náročnosti, snížení tvorby světelného smogu, možnosti regulace
jasu či barvy spektra v čase.
2. Podněty pro Městský úřad
3. Různé
Fórum Zdravého města Jilemnice
Fórum Zdravého města Jilemnice se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16:00 hod.
v Erbovním sále Krkonošského muzea. Moderátory celé akce budou Ladislav Stránský a za
NSZM Marta Vencovská. Občerstvení je zajištěno u společnosti Scolarest, kulturní program
bude v režii ZUŠ (kytarové vystoupení nebo saxofonové trio – ohledně detailů je J. Mičkalová
v kontaktu s ředitelkou L. Krausovou).
Předseda komise D. Hlaváč nominoval garanty jednotlivých diskuzních oblastí takto:
- Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad: M. Šnorbert
- Životní prostředí: I. Šolcová
- Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení: L. Mohrová (v součinnosti s předsedkyní
bytové a sociální komise J. Čechovou)
- Vzdělávání a kultura: J. Luštinec
- Volný čas, sport a cestovní ruch: V. Horáček
- Podnikání a zaměstnanost: E. Soukupová
- Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů: P. Gabat
- Stůl mládeže: J. Ježek (účast studentů na fóru sjednána a potvrzena zástupci
studentského parlamentu)
Informativní setkání garantů proběhne před zahájením fóra v 15:15 hod. v Erbovním sále. Před
touto schůzkou bude garantům s dostatečným předstihem zaslán e-mail s instruktáží a sumář
definovaných problémů z minulých ročníků fóra (cca 4 roky do minulosti). Počítá se také
s účastí členů ostatních komisí rady města. V rámci Fóra Zdravého města Jilemnice by měla

proběhnout také anketa pro veřejnost týkající se preferovaných forem komunikace úřad versus
občan.
Dětské fórum za účasti žáků a studentů jilemnických škol se uskuteční 10. dubna.
Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Kampaň v Jilemnici proběhne 5. a 6. dubna. Termín 5. dubna je vyčleněn především pro
přihlášené zaměstnance úřadu, kterým se účast na úklidu počítá do pracovní doby. Přidat se
samozřejmě mohou i další dobrovolníci. Sraz je v 9:00 hod. na Masarykově náměstí. Úklidové
prostředky (pytle na odpadky a rukavice) dostanou účastníci od organizátorů. K trasám úklidu
bude ještě svolána schůzka těsně před oficiálním termínem (zástupci z úřadu a zástupci
volnočasových organizací). Úklid je plánován zhruba do 12:00 hod. Pro všechny účastníky
pátečního úklidu bude připraveno opékání špekáčků. 6. dubna se mohou dobrovolníci připojit
ke kampani, ale už individuálně. Úklidové prostředky si zájemci mohou vyzvednout u J.
Mičkalové. Svoz odpadků ze sobotního sběru do sběrného dvora bude opět zajištěn městským
úřadem.
Rozdělení grantů v rámci grantového programu Zdravého města Jilemnice
Za účelem rozdělení grantů byly vytvořeny tři subkomise podle podporovaných oblastí:
- I. Využití volného času dětí a mládeže – členové V. Horáček, J. Kunátová, D. Hlaváč
- II. Kulturní akce – členové J. Luštinec, P. Novotná, I. Šolcová
- III. Obecně prospěšné činnosti – L. Mohrová, E. Soukupová, M. Šnorbert, A.
Opluštilová
Subkomise se za účelem rozhodnutí o přidělení grantu sejdou individuálně. Jejich rozhodnutí
pak bude prezentováno a odsouhlaseno na příští schůzce 27. 3. 2019 (termín pro příjem
materiálů do rady města je 3. 4. 2019, k projednání jdou materiály 10. 4.).
Ostatní
 D. Hlaváč informoval ostatní o reakci na podněty, adresované městskému úřadu:
- pro udělení výjimky vjezdu do pěší zóny pro Charitní taxi Jilemnice je nutné
kontaktovat I. Adama z odboru dopravy,
- organizace údržby před vchody budov úřadu v zimních měsících zůstane tak, jak je –
tedy v režii oddělení malých technických služeb.
 P. Novotná spolu s J. Kunátovou sdělily, že hledají vhodného výrobce, který by z kreseb
paní Kunátové vyrobil puzzle. Propagační předměty s motivem kreseb paní Kunátové se
osvědčily už v minulosti (pexeso, betlémy, atd.). Uvažuje se o výrobě více variant vhodných
pro různé věkové kategorie (36, 60 kusů).
 J. Mičkalová informovala o spotech, natáčených neziskovou organizací Kašpar z Liberce
pro účely propagace a prezentace města Jilemnice a městského úřadu. Téma jednoho ze
spotů je Zdravé město Jilemnice. Dodaný scénář počítá se spoluprací koordinátora M.
Šnorberta a politika ZM D. Hlaváče. Natáčet se budou také některé kampaně zdravého
města (Den ledvin, Fórum ZM, Děn země…). O natáčecích dnech budou aktéři předem
informováni.

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční 27. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací
místnosti radnice.

V Jilemnici dne 21. 3. 2019
Zapsala: Jana Mičkalová

David Hlaváč
předseda komise

