ZÁPIS Č. 4/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 23. dubna 2014 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, Bc. Jiroušová, Bc. Hlaváč, J.
Kavanová, Ing. Šnorbert, A. Matouš, J. Řehořková
Z. Keršláger, Mgr. Henychová, B. Flégl, J. Havlíčková

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Vyhodnocení Fóra Zdravého města Jilemnice
Členové komise obdrželi závěrečné dokumenty z FZM – zápis a vyhodnocení dotazníků.
Počet účastníků se oproti loňskému ročníku snížil – dle prezenční listiny bylo přítomno 73
osob.
Akce měla rychlý spád. Dle připomínek by čas vymezený na formulování problémů u
jednotlivých stolů mohl být delší. Kdo má připomínky k více tematickým oblastem, nestihne
všechno.
Od 30. dubna do 14. května proběhne anketa „Desatero problémů Jilemnice“, která by měla
ověřit výstupy z FZM. Anketní lístky budou rozneseny svépomocí. Sběrná místa ankety
budou v budovách městského úřadu (A - podatelna, B – přízemí a C - pokladna),
v Informačním centru Jilemnice, v pasáži nového DPS (Jana Buchara 985), v Normě a v MŠ
Hrabačov
3.2 Evropský týden mobility (dotace z Libereckého kraje)
Liberecký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogramu
na podporu místní Agendy 21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a
regionální úrovni. Město Jilemnice podá žádost o dotaci na Evropský týden mobility.
- hlavní část programu „Den bez aut“ bude ve čtvrtek 18. září na Masarykově náměstí.
- účast přislíbili: BESIP, Autoškola Martin Jindřišek, odpadová firma.
- vyhodnocení výtvarné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“
- „Jízda na čemkoliv“ – D. Hlaváč zajistí včasné svolání organizační skupiny
(komise dopravy a veřejného pořádku, Autoklub Krakonoš, …) a do příštího
pracovního setkání komise navrhne kategorie, trasy a pravidla.
- sobota 20.9. – Běh na Žalý
- volné cvičební hodiny T. J. Sokol
- Přesná muška?, Koloběžkiáda?
- v průběhu Evropského týdne mobility se uskuteční kulatý stůl na téma
„Cyklostezky“, Ing. Korda byl osloven ohledně vytipování možných tras cyklostezky
Jilemnice  Martinice
3.3 Kluziště
Na místě, kde stávala výtopna, by mělo být postaveno venkovní kluziště, které by se
v budoucnu zastřešilo. Je nutné zvážit, zda město unese ekonomickou náročnost provozu
kluziště a zda vytipovaná lokalita je pro tuto stavbu vhodná (navržení jiného využití plochy –
např. dopravní hřiště). Členové komise Zdravého města a místní Agendy 21 (zástupci dalších
zainteresovaných komisí) tuto problematiku projednají na jednání svých komisí.
3.4 Do práce na kole
M. Šnorbert podal informace. Do práce na kole je týmová soutěž o ceny, která probíhá
v květnu. Jejím hlavním cílem je zvýšit počet pravidelných cest na kole ve městech a tím

v nich zlepšit prostředí pro život. Do soutěže je v letošním roce zapojeno 19 měst (pro nás
nejbližší města jsou Jablonec nad Nisou a Liberec). Soutěž je určená pro dvou až pětičlenné
týmy. Soutěží se v těchto kategoriích: pravidelnost, cyklozaměstnavatel a cykloabsurdita. Do
příštího ročníku zjistit jak lze zapojit naše město (M. Šnorbert).
3.5 Různé
- stojany na kola – ve městě je málo stojanů na kola, kde si cyklisté mohou kolo bezpečně
odložit
- spolupráce Zdravého města Jilemnice s Masarykovou městskou nemocnicí – podpora a
propagace akcí pořádaných jednotlivými odděleními MMN. Doporučení občanům, na jaké
preventivní prohlídky mají nárok – J. Kavanová o této problematice napíše do zářijového čísla
jilemnického zpravodaje krátký článek.
- 6.6. 2014 bude odhalena pamětní deska Jindřicha Ambrože
- pitná voda – výhrady občanů k neustálému zvyšování ceny pitné vody. Voda teče často
kalná, rezavá. Na zhoršenou kvalitu je třeba upozornit správce i provozovatele (D. Stolínová)
Kontrolu investic VHS Turnov provádí dozorčí rada sdružení.
Další jednání se uskuteční ve středu 21. května 2014 od 15:30 v kanceláři starosty
V Jilemnici 24. dubna 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise

