ZÁPIS Č. 5/2014 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 21. května 2014 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, Bc. Jiroušová, Bc. Hlaváč, J.
Kavanová, Ing. Šnorbert, J. Řehořková, Mgr. Henychová, B. Flégl, J.
Havlíčková
Z. Keršláger, A. Matouš
pí Frková, F. Augustin, p Fejfar

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Požární nádrž Kozinec – 8 hodin pro město
Na tento bod jednání byli pozváni hosté paní Frková a pan Augustin. Pan Augustin podal
stručnou informaci o stavu rekonstrukce požární nádrže. Došlo k odvozu bahna, byly
zabetonované spáry, propadlé díry a nebezpečné hrany, jilemničtí dobrovolní hasiči nádrž
vyčistili. Před napuštěním nádrže vodou bude potřeba její okolí posekat a natřít zábradlí. Tyto
činnosti v rámce akce 8 hodin pro město zařídí občané svolaní paní Frkovou. Technickou
pomoc a materiál zajistí p Augustin.
3.2 Pořádání letní školy zdravých měst v roce 2015
Město Jilemnice mělo zájem o pořádání letní školy již v tomto roce, kdy se nakonec letní
škola uskuteční v Turnově. Paní Poláčková z Národní sítě Zdravých měst ČR proto vznesla
dotaz, zda náš zájem o pořádání trvá.
M. Šnorbert podal informace, co pořádání letní školy obnáší – zajištění školících prostor,
ubytování pro cca 80 – 100 osob, stravování, příprava večerního programu.
M. Šnorbert potvrdí E. Poláčkové, že zájem nadále trvá.
3.3 Výsledky anketního šetření – Desatero problémů Jilemnice 2014
Od 30. dubna do 14. května probíhalo mezi občany Jilemnice anketní šetření, jehož cílem
bylo ověření problémů vzešlých z fóra Zdravého města Jilemnice. Z celkem 2 075 anketních
lístků byla návratnost 15%.
K řešení se dostaly následující problémy:
1. Cyklostezky – napojení Jilemnice na síť cyklostezek
2. Hraběnka – realizace 1. etapy
3. Křižovatka nad stadionem – zlepšení dopravní bezpečnosti
4. Modernizace knihovny
5. Možnost znovuotevření farmářských trhů s místními produkty
6. Nepolevit v údržbě o zeleň
7. Sociální bydlení
8. Výstavba kogenerační jednotky – elektrárny – na sídlišti „STOP“.
Na příštím pracovním setkání komise budou navrženi garanti, kteří budou zodpovídat za
řešení problémů a také budou navržena opatření vedoucí k odstranění problémů.
M. Šnorbert shrnul výsledky ankety ve školách, která ověřovala problémy definované na
dětském fóru.
1. Zlepšení stravy ve Scolarestu
2. Koupaliště – revitalizace prostoru
3. Hraběnka – dráha pro in-line bruslení

3.4 ETM – program
Kompletní program Evropského týdne mobility bude upřesněn na dalším setkání komise.
K. Jiroušová osloví Český červený kříž ohledně zájmu o účasti na Dni bez aut.
Jízda na čemkoliv – stejně jako celý Den bez aut, i jízda na čemkoliv se uskuteční na
Masarykově náměstí a případně v přilehlých ulicích (Radniční). Do prázdninového čísla
zpravodaje by měla být umístněna informace o tom, že se akce připravuje, aby případní
zájemci o účast měli dostatek času pro výrobu strojů. D. Hlaváč přesto zajistí, aby byly
v záloze připraveny erární stroje.
3.5 Různé
Host pan Fejfar komisi přednesl připomínky od občanů:
- Hudební klub Továrna – v ulicích Roztocká, V Jilmu a Nádražní je každý víkend
v době od 22:00 hod do 5:00 hod rámus, nepořádek (např. kontejnery na tříděný odpad hozené
do Jilemky).
- Odpady – příjezdové cesty do Jilemnice, hlavně od Martinic, Roztok a Mříčné jsou
ve velké míře obklopeny odpadky.
- Zeleň na kruhových objezdech – kruhové objezdy jsou zarostlé, neudržované.
Výjimkou je kruhový objezd U Labutě, o který se dobrovolně stará paní Šimůnková. Jedním
z řešení by bylo zeleň omezit a prostory zasypat kamením.
Na louce podél silnice vedoucí směrem na Roztoky, která je ve vlastnictví Lesů ČR, jsou
rozsáhlé plochy upolínů. J. Kunátová tlumočila návrh na zřízení naučné stezky v této
lokalitě.
Komise Zdravého města a místní Agendy 21 není proti zřízení stezky, ale je nutné mít na
paměti to, že aby se jednalo o naučnou stezku, měla by obsahovat více zastavení u přírodních
či kulturních zajímavostí (cca 6-10).
Další jednání se uskuteční ve středu 25. června 2014 od 15:30 v zasedací místnosti
V Jilemnici 23. května 2014
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise

