ZÁPIS Č. 6/2019 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 17. července 2019 od 15:00 hod. v kanceláři starosty
Přítomni:
Omluveni:

Hlaváč, Horáček, Opluštilová, Seifertová, Soukupová, Šnorbert
Gabat, Kunátová, Luštinec, Mohrová, Novotná, Otáhalová, Šolcová

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
2. Podněty pro Městský úřad
3. Různé
Evropský týden mobility
Evropský týden mobility proběhne v Jilemnici 16. – 22. 9. 2019.
Den bez aut a Dny zdraví
(pondělí 16. září 2019, Masarykovo náměstí)
 BESIP – simulátory, měření zraku, testy, atd.
 EKO-KOM - vzdělávací stánek Tondy Obala + dvě či tři hry/skládačky pro děti.
 BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH - ukázky reflexních materiálů, viditelnost chodce a
cyklisty, školení povinné výbavy na kolo, informace o správném výběru cyklistické
přilby, její správné nasazení a užívání, distribuce materiálů k projektu (cyklomapy,
letáky, reflexní pásky), možnost vyzkoušet si takzvané "alko" brýle, které simulují
vnímání člověka pod vlivem alkoholu na překážkové dráze postavené z několika kuželů.
 PORADNA ZDRAVÍ
 VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ
DUCH“ – od 14:30 hod. na podloubí radnice.
V jednání na Den bez aut:
 SKATEHALL – ukázky jízdy na skateboardu na rampě.
 ZÁVOD NA ČEMKOLIV
 PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA – pro děti menší než 4 roky.
 CYKLOPROJÍŽĎKA nebo PROCHÁZKA po městě spojená s vytipováním
problémových míst v souvislosti s chůzí a cyklodopravou.
 „VOZÍČKOVÁ DRÁHA“ a další aktivity související s možností vyzkoušet si život
s hendikepem – v jednání s odborem sociálních věcí.
17. září 2019
KOLOBĚŽKIÁDA – závody MC RODINKA
18. září 2019
PŘESNÁ MUŠKA JE POŘÁDNÁ FUŠKA – KB Jilemnice
19. září 2019
DEN SE SOKOLEM – program v rámci oslav 150. výročí založení T.J. Sokol Jilemnice

21. září 2019
BĚH NA ŽALÝ – ČKS SKI Jilemnice
Doprovodné kampaně:
 DO PRÁCE A DO ŠKOLY NA KOLE NEBO PĚŠKY - celotýdenní akce, nutné
vytvořit leták a zkusit do kampaně zapojit místní školy a nejvýznamnější
zaměstnavatele – zajistí J. Seifertová (možnost propojení kampaně se sociálními sítěmi
- sdílení fotografií + hashtagy - oficiální #WalkWithUs nebo nějaký jilemnický – např.
#JilemniceBezAut, atd.)

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční 11. 9. 2019 od 15:00 hod. v zasedací
místnosti radnice.

V Jilemnici dne 22. 7. 2019
Zapsala: Jana Seifertová

David Hlaváč
předseda komise

