ZÁPIS Č. 1/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 15. ledna 2014 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, Mgr. Henychová, Bc. Jiroušová,
J. Řehořková, J. Havlíčková, J. Kavanová, Ing. Šnorbert
B. Flégl, Z. Keršláger, Mgr. Sucharda, A. Matouš
D. Hlaváč (zástup Mgr. Suchardy), Z. Rychtrová

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
1.1 Žádost o odkoupení pozemku
J. Janata, předseda představenstva Jednoty, s. d., podal žádost o odprodej pozemku p.č. 756/1
v k. ú. Jilemnice, aby na tomto pozemku Jednota mohla vybudovat parkoviště. F. Augustin
navrhl možnost prodeje poloviny pozemku.
Komise zdravého města a MA21 nedoporučuje prodej pozemku (jednomyslně).
2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Dětské hřiště u MMN
Na městský úřad Jilemnice byla doručena petice obyvatel sídliště u nemocnice, ve které se
vyjadřují proti vybudování dětského hřiště v plánovaném prostoru. Na petici odpověděl za
MěÚ M. Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství. Ohledně této
problematiky se ve čtvrtek 30. ledna uskuteční diskusní setkání u kulatého stolu.
Paní Rychtrová, host pracovního setkání, komisi informovala, že hlavním důvodem, proč jsou
obyvatelé proti, je hluk a vznesla dotazy, zda existují nějaké normy, v jaké vzdálenosti od
domu se může stavět dětské hřiště a pro jakou věkovou kategorii je hřiště zamýšleno. Na oba
dotazy odpověděl M. Šnorbert – normy ohledně vzdálenosti od zástavby nejsou a hřiště je
zamýšleno pro děti ve věku od 1 do 3 let.
Další diskuse bude probíhat u kulatého stolu.
3.2 Evropský týden mobility – Den bez aut
Během letošního Dne bez aut (čtvrtek 18. září) se nebude konat Běh naděje a ani vyhlášení
soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá, proto J. Kunátová navrhuje program obohatit o soutěž –
jízda na čemkoliv (bez motoru). Komise souhlasí s pořádáním jízdy na čemkoliv, o pomoc při
organizaci budou požádáni hasiči (J. Čechová) a Autoklub Jilemnice (J. Kunátová).
3.3 Výtvarná soutěž
V letošním roce bude pravděpodobně výtvarná soutěž vyhlášena naposledy. Soutěž na téma
„Řemeslo má zlaté dno“ bude probíhat do konce června, vyhodnocena bude v září v rámci
kampaně Evropský týden mobility. Techniky práce – kresba, malba, koláž, grafika, keramika.
3.4 Příprava fóra zdravého města
Fórum se bude konat v úterý 8. dubna od 16:00 hod v SD Jilm.
- tématické stoly budou stejné jako v loňském roce, zachován bude i stůl mládeže
- kulturní program – návrh vystoupení dětí ze ZŠ – J. Kunátová zjistí možnosti u
ředitelů ZŠ
-občerstvení – káva a čaj bude v režii SD Jilm, K. Jiroušová zajistí koláčky (přes J.
Exnerovou)
- tombola – K. Jiroušová zařídí fair trade balíčky (10 ks)
- dárky pro první příchozí – předměty z chráněné dílny v Nové Pace (případně nové
předměty z propagace)
- hlídání dětí – v MC rodinka

- dětské fórum – v letošním roce by se mohlo konat dříve než fórum zdravého města,
aby již při FZM byly známé výstupy, návrh termínu – pondělí 7. dubna v Informačním centru
pro mládež (nutno v ICM prověřit – možnosti zjistí Šnorbert).
3.5 Kulaté stoly
Ve čtvrtek 30. ledna se od 15:30 hod uskuteční kulatý stůl na téma „Dětská hřiště“, který bude
věnován dožívajícímu hřišti u Tesca a výstavbě nového dětského hřiště v lokalitě sídliště u
MMN.
Kulatý stůl na téma zeleně – pozvat zahradníka, aby poradil, jak pěstovat rostliny, květiny, jak
pečovat o předzahrádky, parky. Tato představa však zcela nenaplňuje znaky diskusního
setkání u kulatého stolu.
Další jednání se budou plánovat v závislosti na výstupech z fóra zdravého města. K naplnění
kritérií MA21 by se měla uskutečnit dvě setkání za rok.
3.6 Seriál zdravého města do zpravodaje
V letošním roce je seriál věnován významným osobnostem, které jsou spjaty s Jilemnicí.
V lednovém čísle zpravodaje byl rozhovor V. Kunáta s panem profesorem Valušiakem, pro
únorové číslo byl použit text J. Luštince o fotografovi Z. Fejfarovi. Návrhy osobností do
dalších čísel: J. Čermák (specialista na F. Kafku, tlumočník), profesor Marek (čestný občan
města Jilemnice), J. Pokorný (zástupce děkana matfyzu, absolvent jilemnického gymnázia),
profesor Mach, F. Pošepný, pí Jurásková, J. Hanuš, J. Havlíček, J.Weiss, L. Nebeský.
J. Čechová s J. Kunátovou v úterý 21. ledna navštíví J. Luštince a zkusí společně vytvořit
konečný seznam osobností, kterým bude seriál věnován.
Návrh seriálu na příští rok – sportovci spojení s Jilemnicí.
3.7 Garanti problémů vzešlých na veřejném fóru
Garanti, kteří se nezúčastnili říjnového jednání komise (V. Richter, V. Vinklář, J. Dvořák),
budou pozváni na únorové setkání. Pozvánky pošle J. Čechová.
3.8 Studie nádrže Na Kozinci
V návrhu rozpočtu na rok 2014 je vyčleněn 1 mil Kč. Mělo by dojít k vyčištění nádrže a
k vyřešení přívodu vody. Možná aktivita pro akci 8 hodin pro město – nutné zjistit u místních
občanů, zda budou ochotni přiložit ruce k dílu, o pomoc možno požádat i dobrovolné hasiče.
3.9 Dílny v tržnici řemesel
V tržnici chtějí končit Kotykovi, byla by škoda, kdyby mělo skončit všechno. Jedna kóje je
úplně volná. Jilemnický okrašlovací spolek by si v ní mohl vytvořit výstavku.
Hlavní akce v tržnici řemesel probíhají v období před Vánoci a před Velikonoci. Akce by
bylo lepší pořádat pravidelněji, např. 1x měsíčně, 1x za 14 dní; větší nabídka řemesel – např.
pletení z proutí,…
J. Kunátová informovala, že v čp.126 (budova, kde bývala lékárna Panacea) je nově otevřeno
Muzeum minerálů. Používá název Krkonošské muzeum – to je chráněná známka, asi by
nemělo být používáno.
3.10 Různé
Úřední hodiny CzechPointu – úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8:00. J. Kavanová
upozornila na skutečnost, že nastala situace, kdy občan musel v době úředních hodin čekat na
příchod pracovníka CzechPointu, který odešel na poštu. Měla by být zajištěna zastupitelnost.
Další jednání se uskuteční ve středu 12. února 2013 od 15:30 (místo konání bude
upřesněno)
V Jilemnici 16. ledna 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise

