ZÁPIS Č. 4/2019 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 22. května 2019 od 15:00 hod. v kanceláři starosty
Přítomni:

Omluveni:

Gabat, Hlaváč, Horáček, Luštinec, Mičkalová, Mohrová (příchod v 15:30
hod.), Novotná, Opluštilová (příchod v 15:30 hod.), Otáhalová, Soukupová,
Šolcová, Šnorbert
Kunátová, Luštinec

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
2. Podněty pro Městský úřad
3. Různé
Fórum Zdravého města Jilemnice
Předseda komise D. Hlaváč poděkoval všem za přípravu a organizaci celé akce, které se
zúčastnilo 85 lidí (informace o průběhu viz zápis z Fóra Zdravého města z 26. 4. 2019). Všem
přítomným bylo předloženo vyhodnocení evaluačních dotazníků.
Od 27. 5. do 10. 6. 2019 bude v Jilemnici probíhat anketní šetření. Anketní lístek doručí pošta
do schránek, anketa je také ke stažení na webu města. Vyplněný lístek bude možné odevzdat
na obvyklá sběrná místa (Městský úřad Jilemnice – budova A (podatelna), budova B (přízemí),
budova C (pokladna), Informační centrum Jilemnice, Tesco (Jana Buchara 986), Masarykova
městská nemocnice (recepce). Po 10. 6. 2019 proběhne vyhodnocení, výsledky ankety budou
spolu s výsledky z veřejné diskuze předloženy zastupitelstvu města.
Výtvarná soutěž „Ve zdravém těle - zdravý duch“
Uzávěrka soutěže je stanovena na 21. 6. 2019. Hodnocení výtvarných prací proběhne
následující týden (přesné datum po domluvě). Hodnotit práce bude komise složená ze zástupců
komise ZM a MA21 (předsedkyně J. Kunátová) a jilemnických škol (ohledně zástupců škol
osloví ředitele J. Mičkalová). Vyhodnocené práce budou vystaveny a ceny autorům předány
v rámci kampaně Evropského týdne mobility dne 16. 9. 2019 na Masarykově náměstí
v Jilemnici.
Kampaň „z mamataxi do chůze“
D. Hlaváč informoval ostatní o kampani proti „mamataxi“, která slaví úspěch především
v Praze. Kampaň upozorňuje na to, že rodiče dnes velmi často dovážejí děti do školy autem i
přesto, že se školy nacházejí v pěší vzdálenosti od jejich bydliště. Kampaň si klade za cíl tento
trend odbourat a nahradit jízdu autem společnou pěší cestou do školy.
Způsob, jak v tomto ohledu zaktivizovat veřejnost a školy, bude řešen ve spolupráci s komisí
kultury a školství (nabízí se možnost spojit kampaň s Evropským týdnem mobility) – předání
podnětu komisi školství a kultury zajistí J. Mičkalová.
Poradna zdraví
P. Novotná sdělila ostatním, že je zpracován projekt týkající se podpory Poradny zdraví v rámci
výzvy o dotaci na podporu místní Agendy 21 Libereckého kraje.

Změna v kritériích a pravidlech pro hodnocení MA21
J. Mičkalová informovala o změně v systému hodnocení MA21. Zásadní změna nastává u
kritéria hodnotícího plánování s veřejností. Veřejné fórum již pro splnění tohoto ukazatele
nestačí. Je třeba vykázat aktivitu/projekt, v němž byla veřejnost zapojena ve všech fázích
(zjišťování potřeb, konzultace návrhu, prezentace výsledného řešení). Obce zařazené
v kategorii C musí toto kritérium splnit každoročně.

Ostatní
 D. Hlaváč dále informoval ostatní, že:
- obecně závazná vyhláška o odpadech, která se projednávala na dubnové schůzce komise,
byla zastupitelstvem schválena bez připomínek,
- je rozeslána poptávka na firmy vyrábějící vratné plastové kelímky, které by do budoucna
mohly nahradit plastové kelímky na akcích pořádaných městem,
- rada města schválila poskytnutí dotací z Grantového programu zdravého města a MA21
Jilemnice na rok 2019 podle předloženého návrhu. Dotace pro Charitní taxi Jilemnice bude
předmětem jednání zastupitelstva (doporučeno radou ke schválení),
- do budoucna by měl být k dispozici pro Jilemnici i pro Hrabačov participační rozpočet,
- byla ustanovena komise, která se bude zabývat koncepcí nemotorové dopravy.
 M. Šnorbert prezentoval stav rekonstrukce atletického stadionu – oproti původnímu
projektu dojde po diskuzích s odborníky ke změně v počtu drah ze čtyř na tři, a to z důvodu
překážky v podobě kořenů vzrostlých stromů. Rekonstrukce by měla být hotová do konce
srpna.
 A. Opluštilová poprosila o šíření informace, že lidé nad 65 let, kteří patří do skupiny nejvíce
ohrožené pneumokokovými nákazami, mají očkování proti pneumokoku zdarma.
 Dále probíhala diskuze nad stavem a možnostmi údržby zeleně v Jilemnici a staveb
sběrného dvora.

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční 19. 6. 2019 od 15:30 hod. v zasedací
místnosti radnice.

V Jilemnici dne 30. 5. 2019
Zapsala: Jana Mičkalová

David Hlaváč
předseda komise

