ZÁPIS Č. 5/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 22. května 2013 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:

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

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Vyhodnocení ankety – Desatero problémů Jilemnice
Během ankety bylo odevzdáno celkem 668 anketních lístků. Při vyhodnocování zjištěno, že
některé anketní lístky byly vyplněny prokazatelně jednou osobou a na některých bylo
označeno více problémů, než se požadovalo. Tyto lístky (celkem 82) pak byly z vyhodnocení
vyřazeny.
Na anketních lístcích, které byly vyhodnocovány, se pak nejčastěji objevil problém
Nezvyšovat množství emisí a hluku na sídlišti (neumísťovat kogenerační jednotku) – 363
hlasů. Následovala Hraběnka (pokračování v projektu) – 104 hlasů; systematická oprava
komunikací a chodníků – 96 hlasů.
Lidé měli možnost na anketní lístek připsat jiný problém, který je trápí. Z těchto dalších
problémů se pak nejčastěji objevilo chybějící koupaliště (34 hlasů), oprava budovy bývalé
spořitelny (10 hlasů) a chybějící smuteční síň (6 hlasů).
Anketa měla ověřit problémy vzešlé z fóra Zdravého města Jilemnice, které se konalo 11.
dubna. Za ověřené problémy se považují problémy, které se umístily v TOP 10 na fóru i
v anketě. Pro letošní rok to jsou tyto problémy:
- Hraběnka (pokračování v projektu)
- Komplexní prostorové řešení školství v Jilemnici
- Nezvyšovat množství emisí a hluku na sídlišti (neumísťovat kogenerační jednotku)
- Systematická oprava komunikací a chodníků
- Úklid města a údržba zeleně
- Začlenění bývalého areálu OSP do podnikatelských ploch
- Zlepšit stav autobusového nádraží
- Zrušit (případně omezit) provoz NON-STOP herny a obdobných zařízení
M. Šnorbert upozornil na možnost, že v dětské anketě se na předních příčkách objeví problém
wi-fi hotspotů. Je to problém, který na fóru vzešel od stolu mládeže, ale ankety Desatero
problémů se pak mohou účastnit pouze osoby starší 18 let. Pokud tedy tento problém v dětské
anketě projde, bude zařazen k řešení.
J. Čechová se vrátila k fóru – letos poprvé byla u stolu vzdělávání. Na stolech je vždy položen
plán zdraví a kvality života, ve kterém jsou uvedeny všechny problémy, které byly definovány
v jednotlivých oblastech od konání prvního fóra do současnosti. Konkrétně u stolu vzdělávání
v letošním roce došlo k diskusi o problému slučování škol, který vzešel na fóru již v roce
2008. K. Jiroušová na letní škole zdravých měst zjistí, zda by nebylo možné problémy označit
rokem, ve kterém se problém objevil a zda je nutné tyto materiály dávat na stůl k dispozici
všem nebo jestli pouze stačí, aby je měl u sebe pouze garant jednotlivých oblastí.

3.2 „8 hodin pro město“
K. Jiroušová obdržela další vyplněné letáky. V jednom se neznámý občan vyjadřuje ke stavbě
kogenerační jednotky vedle dětského hřiště a bytových domů. Ve druhém letáku je
navrhovanou aktivitou rekonstrukce koupaliště v Jilemnici. Autor tohoto návrhu ale nemá
zájem se podílet na organizování akce.
Orientační klub Jilemnice – aktivity v Zámeckém parku, bližší informace doplní pan Hlaváč.
Zastupitelstvo města Jilemnice akci „8 hodin pro město“ schvaluje. J. Kunátová s K.
Jiroušovou napíší dopis těm, kteří již své návrhy aktivit odevzdali.
K. Jiroušová pošle leták v elektronické podobě J. Čechové (osloví skauty) a J. Suchardovi
(Klub biatlonu a ČSK SKI – přírodní tělocvična na Hraběnce)
3.3 Naplnění kritéria MA21
K. Jiroušová kontaktovala Evu Poláčkovou z NSZM. Paní Poláčková přeposlala e-mail ze 4.
dubna, ve které byla nabídka seminářů na téma udržitelný rozvoj. K. Jiroušová se obrátila na
kontakt z e-mailu, na paní Krutákovou z Informačního centra OSN v Praze. Paní Krutáková
ve své odpovědi jmenovala pana Brožu, který má semináře na starosti s tím, že už má na
programu hodně těchto seminářů. Pan Broža byl kontaktován e-mailem, stále nepřišla žádná
odpověď. K. Jiroušová ho zkusí kontaktovat ještě telefonicky.
Pokud nevyjde tento seminář, je možnost kritérium naplnit formou přednášky, kterou by na
téma udržitelného rozvoje mohlo uspořádat Středisko ekologické výchovy a etiky – Rýchory.
3.4 Evropský týden mobility
Program:
- neděle 15.9.
- koloběžkiáda
- pondělí 16.9.
- přednáška pro děti v ICM – téma ještě není stanovené, záleží na to, jaký se sežene
lektor (možná témata – Šikana a násilí, Pohyb a proč se hýbat, …)
- 18:00 – „Na slovíčko se starostou“ – zasedací místnost MěÚ
- 20:00 – 21:00 – cvičení s overbally a náčiním – pro všechny věkové kategorie
- úterý 17.9.
- 19:00 – 20:00 – jóga – pro všechny věkové kategorie (mimo dětí)
- středa 18.9.
- 15:00 – 17:00 – Přesná muška
- 16:00 – 17:30 – cvičení rodičů a dětí
- čtvrtek 19.9.
-10:00 – 14:30- BESIP oddělení Ministerstva Dopravy, Poznej své město, Odpady –
zpětný odběr
- 14:00 – 15:00 - vyhodnocení soutěží – výtvarné „Příroda a jak ji chránit“ a „Památky
v novém světle“ a soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá
- 15:00 – start Běhu naděje
- 19:00 – 20:00 – cvičení na bosu – cvičení pro mladší zdatnější cvičence
- pátek 20.9.
- přednáška v DPS – možné téma Úrazy, ochrana před úrazy
- sobota 21.9.
- Běh na Žalý
- neděle 22.9.
- Jilemnický Bloudil

3.5 Připomínky od občanů
Na minulém pracovním setkání komise se řešily různé připomínky od občanů. Nebylo ale
určeno, kdo bude zodpovědný za nápravu a kontrolu stavu.
- psí exkrementy Za Lázněmi (stejný problém i na Kozinci) – pořízení nového
odpadkového koše, který se umístí u kluziště. D. Stolínová napíše článek do prázdninového
čísla zpravodaje.
- skautské hřiště – situaci s panem Válkem probere J. Čechová
- nepořádek u domu v Žižkově ulici (proti poště) – J. Kunátová o situaci mluvila
s panem Zálabským a dá do domu letáky na „8 hodin pro město“.
- „senior plac“ – údržbu prostoru má na starosti domovník DPS, není ale vidět, že by
byl prostor udržován – lavičky zarostlé kopřivami a pampeliškami. J. Kunátová s panem
Faistauerem se tam pojedou podívat.
- dětská hřiště – od 1. května mají svého údržbáře
- servis pro starší občany – paní Šimková slíbila do uzávěrky zpravodaje poslat
příspěvek
- odpad v centru – D. Stolínová o možnostech třídění odpadu v centru mluvila
s památkářkou M. Housovou, jediným možným řešením by bylo na stávající koše umístit
piktogramy, případně umístit dva koše u sebe, jeden s piktogramem, druhý bez. Pak by si lidé
mohli všimnout možnosti třídění odpadu.
3.6 Ostatní
- ve čtvrtek 16. 5. proběhl kulatý stůl na téma Všesportovní areál Hraběnka. Bližší informace
budou k dispozici v zápise, který bude uveřejněn na webových stránkách města.
V informačním centru by měla být zapůjčena televize z gymnázia, na které by měla běžet
smyčka o Hraběnce. Největší diskusi vyvolala nutnost vykácet cca 1ha lesa a potřeba odkupu
pozemků. Na realizaci projektu jsou přislíbeny finanční prostředky z kraje. Kdybychom chtěli
získat evropské peníze, muselo by se s realizací začít již v tomto roce, což je nereálné. M.
Šnorbert zmínil možnost spolupráce s polským partnerem, J. Čechová upozornila, že polští
partneři jsou finančně vyčerpaní. Se sportovišti je problém, spíše se podporují projekty
setkávání.
Další jednání se uskuteční ve středu 26. června od 15:30 hod v zasedací místnosti
MěÚ Jilemnice

V Jilemnici 5. června 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

