ZÁPIS Č. 7/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 24. října 2012 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluven:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, J. Řehořková, Ing. Novotná, Mgr.
Henychová, Ing. Šnorbert, J. Havlíčková, B. Flégl, A. Matouš
M. Kolda, Mgr. J. Podlipný, J. Kavanová, Mgr. Sucharda

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Odvolání a jmenování člena komise ZM a MA 21
Pan Mgr. Jindřich Podlipný, který byl radou města nominován do komise ZM a MA21 požádal
komisi o své uvolnění z funkce člena komise. Důvodem je změna místa výkonu zaměstnání,
které mu neumožňuje účastnit se jednání komise. Komise dopravy a veřejného pořádku novým
členem do komise ZM a MA21 jmenovala pana Zdeňka Keršlágra (viz zápis z komise č.
15/12).
RM odvolává ke ….. člena komise Zdravého města a MA21 pana Mgr. Jindřicha Podlipného.
RM jmenuje s účinností od …… členem komise Zdravého města a MA21 pana Zdeňka
Keršlágra.
1.2 Prostor provizorního parkoviště u nábytku
Komise ZM a MA21 doporučuje komisi rozvoje zabývat se současnou situaci provozu na
tomto pozemku. Podle slov M. Morávkové z odboru majetku, byl pozemek předán zpět městu.
Z místa zmizela maringotka, zůstala tam ještě část hrazení a kupa hlíny. Parkoviště zde bylo
povoleno pouze dočasně, pro jeho oficiální zprovoznění by muselo dojít ke kompletní úpravě a
zpevnění prostoru. Město by mělo určit, zda pozemek bude dále nabízen k prodeji a nebo si ho
město ponechá pro vybudování parkoviště. Na základě výstupu z komise rozvoje by se touto
otázkou mělo zabývat zastupitelstvo města.
1.3 Kontrola sekání provedená dne 10. října 2012
J. Čechová a J. Kunátová členům představily sérii fotografií, které pořídily 10. října při
objížďce města. Na mnoha místech jsou městské pozemky zaplevelené, částečně neposekané,
s hromadami kup, větví apod (více viz příloha č. 1). J. Čechová zdůraznila především nutnou
kontrolu odváděné práce.
V katastrofálním stavu jsou pozemky Českých drah – J. Čechová a J. Kunátová zašlou na ČD
dotaz ohledně péče o jejich pozemky.
M. Šnorbert představil roční výdaje na kapitolu péče o vzhled města. V roce 2003 – na vzhled
města vynaloženo 1 916 000 Kč, v roce 2008 – 2 518 000 Kč, v roce 2011 – 2 340 000 Kč.
Komise ZM a MA21 doporučuje, aby se rada města zabývala otázkou využití většího počtu
zaměstnanců VPP a veřejné služby.
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Evropský týden mobility
Ve dnech 16. – 22. září proběhl již 6. ročník kampaně Evropský týden mobility. Náklady na
kampaň se vyšplhaly na 14 080 Kč (zahrnují v sobě režijní náklady partnerů, občerstvení,
reflexní materiály, materiály na Běh naděje, ozvučení apod.). Akce se těšily hojné účasti,
v příštím roce kampaň proběhne již po sedmé, Den bez aut se uskuteční ve čtvrtek 19. září.
Přehled akcí – viz příloha č. 2.

3.2 Seriál zdravého města 2013
V příštím roce bude ve zpravodaji zveřejňován seriál o gymnáziu (v souvislosti s jeho kulatým
výročím). V lednovém čísle vyjde článek pana ředitele Hartmana o výročí, aktuální situaci
(nutno předat ke zpracování do cca 10.12.). V únoru a březnu vyjdou články o historii
gymnázia – zpracováno má pan Luštinec. V dalších číslech články o nejvýznamnějších
osobnostech, sportovcích. Paní Kunátová navrhla zveřejnit článek o prvních maturantech
gymnázia po druhé světové válce, kterými byli např. paní Štočková, pan Marek a pan Zindulka.
K seriálu se vrátíme na lednovém zasedání komise. Na příští komisi bude pozván pan Luštinec,
kterému poděkujeme za zpracování seriálu o řemeslech.
3.3 Ostatní
 P. Novotná předala členům komise zprávu od pana J. Füriho. Pan Füri obdržel výtku, že se
u zahrádek u hřbitova tvoří černá skládka. Odpad nechal odvézt (za cca 5 000 Kč), ale
hromadí se tam opět, byla tam tedy přesunuta cedule zákaz skládky z ulice v Branské, kde
už svůj účel splnila. Na vědomí tuto zprávu předal také městské policii.
 P. Novotná informovala o odeslání závěrečné zprávy pro získání bronzového stupně ceny
Ministerstva vnitra. Městský úřad Jilemnice v ročníku 2012 soutěží o získání ceny se
systémem EMAS, který teprve jako druhý úřad v republice zavedlo. Výsledky soutěže by
měly být známy do 18. ledna 2013. V minulosti úřad bronzový stupeň ceny obdržel dvakrát
za realizaci místní Agendy 21 a jednou za realizaci projektu CAF.
 M. Šnorbert krátce informoval o proběhlé podzimní škole zdravých měst, na které se
města hodnotila z hlediska strategického řízení. Bližší informace budou členům
představeny na příští komisi.
4. Úkoly – uvedeny v textu.

Příští jednání se uskuteční ve středu 28. listopadu od 15:00 hod
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.
Pozn.: toto jednání bude posledním v roce 2012, tedy zcela odlišné
V Jilemnici 25. října 2012
Zapsala: Petra Novotná

Mgr. Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

Příloha č. 1
Kontrola sekání v Jilemnici dne 10. 10. 2012
Řadové garáže u koupaliště
Zeleň kolem nich je neudržovaná.
Koupaliště
Zelená plocha posekána.
Betonová nádrž je prorostlá stromy.
Jilm
Skládka trávy u penzionu V Jilmu.
Neposekaný břeh pod jižní stranou penzionu.
Silnice směr Martinice (krajská)
Neposekaný příkop kolem autobazaru.
Branská
Neposekaná tráva při vjezdu do Jilemnice (u plynové stanice).
Tvořící se černá skládka.
České dráhy
Nedosekané pozemky Českých drah.
Neudržované městské schody směrem k nádraží.
Kruhový objezd u drogerie Teta
Zarostlý (džungle).
Kruhový objezd Hrabačov
Prorostlé keře plevelem a náletem a prorostlá tráva u obrubníku i u hlavní silnice. Ze všech
stran.
V Lipkách
Přes silnici k mostu džungle. Kolem objektu neposekáno (již dlouho).
Kruhový objezd U Labutě
Pouze částečně vypleto.
Chybí část plotu u internátu Gymnázia, zbytek plotu v dezolátním stavu.
Kolem Labutě (městský pozemek) neposekán, prorostlé a rozlezlé keře.
Neodklizené větve.
Valdštejnská, Kostelní ul.
Přerostlá tráva u obrubníku.
Metyšova
U šesti garáží neposekáno – přerostlá tráva před garážemi Celý břeh jen částečně posekán.
88. b.j. - malá špička neposekána.
Za bytovkami v této ulici jsou za ploty zahrádek kupky tráva a větví.

Ubytovna u hřbitova
Hromada větví a trávy přímo u hlavní silnice. Příkop se strání u hlavní silnice na Mříčnou
neposekán
Židovský hřbitov
Zarostlá stráň u křižovatky
Křižovatka Tkalcovská – u budovy gymnázia
Hromady odpadu a větví přímo u křižovatky Žižkovy a Taklcovské.
V parku nevypleté keře.
Tesco
Prorostlé keře plevelem.
DPS
Přerostlé keře a prorostlé plevelem.
Parčík pro seniory - s přerostlými, nevypletými keři, poničené lavičky prorostlé keři
Roztocká
Kolem „lesáckého domu“ neposekáno.
Okraj Luční u hlavní silnice neposekán.
Nádrž Kozinec
Zarostlá nádrž náletovými dřevinami
Zarostlé okolí nádrže (již delší dobu neudržované)
Keře u komunikace plné trávy a větví
Provedly: J. Čechová a J. Kunátová

Příloha č. 2
Vyhodnocení kampaně ETM:
motto: Pohyb správným směrem
Program:
10. – 20.9.

Výstava výtvarných prací děti ve věku od 6 do 15 let, tématem výstavy byla
historie Jilemnice, ke shlédnutí byla v Jilemnickém pivovaru, v prostorech
Informačního centra pro mládež. Ocenění vítězů proběhlo v rámci Dne bez aut.

17. – 22.9.

Jilemnické poznávání na téma „Opevnění Krkonoš“ – materiály s mapou
rozdávalo Informační centrum v Jilemnici

16.9.

Koloběžkiáda, tentokráte s doplňkovou dopravně bezpečnostní akcí – správné
poutání dětí do autosedaček, poradenství k dětským autosedačkám. Účast 35
dětí.

17.9.

Volné cvičební hodiny v sokolovně, taneční aerobik a cvičení s overbally

18.9.

Kulatý stůl na téma dopravní situace ve městě. Účast 13 osob.

19.9.

Přesná muška je pořádná fuška – na střelnici za sokolovnou se sešlo 63
soutěžících, kteří si vyzkoušeli střelbu ze špičkových závodních vzduchových
pušek
Volné cvičební hodiny v sokolovně – jóga

20.9.

Den bez aut: (účast cca 300 dětí)
- otočný simulátor nárazu, který slouží pro nácvik vyprošťování
z převráceného vozidla a asociuje stavy, které řidič zažívá při převrácení
vozidla v případě nehody
- koňské spřežení Ekofarmy U Kotyků
- testy z pravidel silničního provozu Autoškoly Martina Jindřiška
- stánek společnosti ASEKOL „Ať to všichni vidí, jak se u nás třídí“
- Běh naděje, na kterém jsme vybrali na podporu výzkumu rakoviny 5 290
Kč, 61 závodníků na trati dlouhé 1,3 km
- vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá a výtvarné soutěže
- zdravotní cvičení v sokolovně

21.9.

Volné cvičební hodiny v jídelně DPS – cvičení pro seniory. Účast 35 cvičenců.

22.9.

Běh na Žalý a Lízátkový běh pořádaný ČKS SKI Jilemnice

23.9.

Jilemnický bloudil – putování po bublinové mapě po místech spojených
s významnými osobnostmi Jilemnice

Náklady kampaně:
-

Režijní náklady (občerstvení, tisk, doprava): 3 808 Kč
Ekofarma: 1 500 Kč
Reflexní materiály: 4 208 Kč
Běh naděje – materiály: 2 321 Kč
Ozvučení: cca 2 000 Kč
Fotografie JKaR: 243 Kč

-

Náklady na kampaň celkem: 14 080 Kč

