ZÁPIS Č. 4/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 24. dubna 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Host:

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

V úvodu pracovního setkání komise J. Kunátová pogratulovala J. Čechové k životnímu
jubileu a poděkovala P. Novotné za výbornou spolupráci.
1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 „8 hodin pro město“
Akce „8 hodin pro město“ je akce, jejíž cílem je zapojit občany do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě a okolí, naučit občany spolupracovat a vnímat okolí a posílit vztahy
v místních komunitách.
Informační letáky o akci byly k dispozici na Fóru Zdravého města Jilemnice. K dnešnímu dni
se vrátily 4 vyplněné letáky.
Další letáky se umístí do IC Jilemnice, na webové stránky města a budou také k dispozici na
místech, kde budou od 2. do 16. května sběrné krabice na anketní lístky k anketě „Desatero
problémů Jilemnice“ (Městský úřad Jilemnice – budova A (podatelna), budova B (přízemí),
budova C (pokladna), Norma Jilemnice, Jana Buchara 985 – pasáž v novém DPS).
Komise ZM a MA21 dává na vědomí zastupitelům města informace o akci „8 hodin pro
město“.
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Vyhodnocení Fóra Zdravého města Jilemnice
Členové komise předem obdrželi závěrečné dokumenty z fóra ZM – zápis, vyhodnocení
dotazníků. Letošní fórum mělo opět rekordní účast – podle prezenční listiny se ho účastnilo
102 účastníků.
Vyplněných dotazníků se vrací rok od roku méně, letos byla návratnost 16,6%. Může to být
způsobeno tím, že se fóra účastní stále stejní občané, kteří již dotazníky nevyplňují. Kladně
byla hodnocena organizace, moderace, příjemná atmosféra, program akce a bylo vyzdvihnuto,
že nedošlo k žádným hádkám.
M. Šnorbert podal krátkou zprávu o Dětském fóru. Zápis z fóra byl k dispozici členům komise
během pracovního setkání. Ze vzešlých problémů zmínil zavedení wifi hotspotů ve městě
(pořízení by asi nebylo levnou záležitostí, mohlo by se to pojmout jako placená služba určená
například i turistům) a zlepšení stavu autobusového nádraží (schody vedoucí na AN jsou
rozbité; bylo by dobré, aby byla budova na AN otevřená i ze strany od města. J. Čechová
domluví schůzku s panem Skopečkem, na které by se řešilo, co můžeme podniknout, jak dál
postupovat)
3.2 Osvětová činnost
J. Kavanová zmínila téma vzešlé z fóra – osvětová činnost. Dobré by bylo uspořádat
přednášku ve spojení například s lékaři či s hasiči.
- uspořádání buď v rámci Evropského týdne mobility či rámci Dnů zdraví – spíše
v rámci ETM

- garant akce – J. Kavanová
- maximálně 2 přednášky – zacílit je tematicky jednu pro děti, druhou pro starší
- možná místa konání: DPS (domluvit s paní Pochopovou), KD, ICM
- témata přednášek závislá na výběru a dostupnosti lektora
- doporučený lektor: pan Gottwald
3.3 Dny zdraví
M. Šnorbert dostal 18.4. e-mail od pí. Jermanové z T.C.B. – CZ, spol. s r. o. z Prahy. Paní
Jermanová se v e-mailu dotazovala na možnost spolupráce při organizaci osvětové kampaně
na prevenci onemocnění ledvin, se kterou by bylo spojeno bezplatné vyšetření – měření tlaku
a test moči.
Podobnou akci u nás pořádá hemodialyzační oddělení Masarykovy městské nemocnice
v rámci „dne ledvin“.
M. Šnorbert na e-mail odpoví a spolupráci odmítne s vysvětlením, že zde máme „Den ledvin“
a případně pí. Jermanovou odkáže na primářku hemodialyzačního oddělení MUDr.
Opluštilovou.
3.4. Naplnění kritéria MA21: „Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím
tématům pro úřad nebo veřejnost (mimo kampaň)“
K. Jiroušová se spojí s E. Poláčkovou z NSZM a zjistí, kdy přibližně bude vyvěšena nabídka
bezplatného semináře k udržitelnému rozvoji. Také bude sledovat stránky NSZM a
informační e-maily a jakmile bude informace o semináři vyvěšena, pokusí se Jilemnici
přihlásit co nejdříve, aby byla mezi prvními 10 přihlášenými městy. Kdyby se to podařilo, na
podzim by v Jilemnici seminář proběhl. Tím by se toto kritérium naplnilo.
Další varianta naplnění kritéria je spojena se školením ke kompostování, projekt však
s žádným školením nepočítá.
3.5 Evropský týden mobility
Oficiální termín ETM je od 16. do 21. září.
- hlavní část programu – „Den bez aut“ bude ve čtvrtek 19. září. Během tohoto dne bude
postaven stánek zpětného odběru (odpady), stánek BESIPu, proběhne Běh naděje,
budou vyhlášeny výsledky soutěží:
 14:00 hod výtvarná soutěž „Příroda a jak ji chránit“
 14:20 hod výtvarná soutěž „Památkové objekty v našem městě“
 14:40 hod soutěž „Jilemnice krásná a rozkvetlá“
 15:00 hod start Běhu naděje,
bylo by dobré, aby se také účastnila městská policie – celý den
- neděle 15.9. – koloběžkiáda – vymyslet nový prostor, kde se uskuteční, hřiště u ZŠ
Komenského bude nově opraveno
- sobota 21.9. – Běh na Žalý
- cvičení s T.J. Sokol – v DPS, volné cvičební hodiny v sokolovně, jóga – bližší
informace podá J.Čechová na začátku května
- Přesná muška ?, Jilemnický bloudil ?
- zdravotní přednáška
3.6 Ostatní
- 22.4. proběhly oslavy Dne Země – K. Jiroušová požádá paní Flouskovou o zprávu
z akce a zároveň poděkuje za výborně zorganizovanou akci. V rámci Dne Země byl
v sokolském parku vysazen jilm.

- 8.5. se bude konat Výstup na Žalý, akci pořádá T.J. Sokol, poprvé se na akci, která
je zařazena do projektu „Se Sokolem za kopečky“, podařilo získat dotaci od České obce
Sokolské, bude připraveno 5 tras, z toho 3 pro pěší a 2 cyklotrasy, účastnit se budou i
mimojilemnické organizace Sokola, k dispozici budou propagační materiály, účastníci obdrží
speciální pamětní list, během výstupu bude pro děti připravena soutěž, na vrcholu je bude
čekat odměna
- M. Šnorbert podal informaci, že ze ZŠ Komenského se žádný z žáků nepřihlásil ke
studiu osmiletého gymnázia, podle H. Henychové je ještě možnost se ke studiu přihlásit, J.
Kunátová dojde za panem ředitelem Vejclem
- připomínky od občanů
- Za Lázněmi – problém s exkrementy od psů – možnost umístit koš
- skautské hřiště – není oficiálně hřiště, při sekání plochy by bylo dobré trávu
sbírat a hřiště nemulčovat, oslovit p. Válka, skauti se o plochu starají, možnost zapojení do
akce „8 hodin pro město“
- nepořádek u domu v Žižkově ulici (proti poště) – vzniká tam džungle, město
prostor 4x do roka poseče, hromadí se tam ale pet lahve a jiný odpad, opět možnost zapojení
do akce „8 hodin pro město“
- „Senior plac“ – zarostlý křáčím, změna porostu, aby se nemusel moc udržovat,
zjistit u tajemníka, kdo má parčík na starosti (měl by to mít na starosti řidič z DPS (doplněk
jeho úvazku))
- dětská hřiště jsou v současné době ve správě pracovníků vykonávajících veřejně
prospěšné práce, do budoucna se uvažuje o vypsání výběrového řízení
- servis pro starší občany – zajišťování nákupů, léků, odvoz k lékaři apod. již
funguje, bylo by dobré tuto službu více zpropagovat, aby se vědělo, že není určená jenom pro
obyvatele DPS, bylo by dobré domluvit s paní Šimkovou, aby napsala příspěvek na barevnou
přílohu zpravodaje
- odpad v centru – pořízení odpadkových košů s více nádobami na tříděný odpad na
náměstí, potřeba probrat s památkářkou, aby koše nekazily vzhled náměstí, vyřešit hlavně
plast
- park u budovy gymnázia, Tkalcovská ulice – plné, přetékající odpadkové koše, D.
Stolínová podala informaci, že koše jsou vyváženy 2x týdně, J. Čechová o situaci promluví
s panem Zelinkou
- vývoz kontejnerů – některé kontejnery jsou v den jejich vývozu obstavené auty,
proto se nedají vyvézt, možná řešení: zákaz zastavení nebo označení parkovacího místa jako
místo určené pro vozíčkáře
4. Úkoly – uvedeny v textu
Další jednání se uskuteční ve středu 22. května od 15:30 hod v kanceláři starosty.
V Jilemnici 29. dubna 2013
Zapsala: Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

