4.

ZÁPIS Č. 1/2022 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 9. února 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Omluveni:

ľ

Soukupová, Šnorbert, Rej lová, Trömerová, Kunátová, Otáhalová, Luštinec, Šolcová,
Opluštilo vá
Horáček, Mohrová, Hlaváč, Erlebach

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
-

Konání koncertů v Jilmu
o možnost změny smlouvy výpůjční na nájemní smlouvu
o pokusit se najít lepší lokalitu

2. Podněty pro Městský úřad
-

Název Pěšky do školy celoroční proram
o projednání technického řešení dopravní komisí pro „bezpečné přechody“
o projednání možnosti snížení rychlosti na části silnice ulice Žižkova před budovou Gymnázia
—

—

3. Různé
-

Zpravodaj
o Roční seriál o řemeslech bývalé a současné živnosti ve městě, drobní živnostníci ajejich podpora
• seriál o řemeslech bude zahrnut do zpravodaje od března 2022
/Luštinec/
—

-

-

-

-

Pěšky do školy celoroční program
o paní Soukupová zajistila spolupráci se všemi řediteli škol
o možnost spolupráce s dobrovolníky z DPS pro zajištění bezpečnosti při přecházení silnic u
přechodů pro chodce
/Otáhalovál
—

Výtvarná soutěž
o spuštění soutěže na letošní rok 2022
o téma je Doprovodné obrázky pro program Pěšky do školy

/Kunátovál

Uklid‘me Česko
o termín konání je během měsíce dubna 2022, datum zahájení se upřesní
• program bude spuštěn na celý týden
o zajištění registrace do celostátního programu
o oslovit pro spolupráci organizaci Mnoho Světů
o oslovit pro spolupráci organizaci Informační centrum Jilemnice
o oslovit pro spolupráci všechny školy v Jilemnici
o potřebné pracovní pomůcky se umístí na Městském úřadě a v Informačním centru
Plán zlepšování
o Dětský parlament navrhnout nového předsedu, který bude zajištovat sezení Ix
o zrevidovat Zdravotní plán
—

/Šolcová!
/Soukupová!
/Šolcová!
/Šolcovái

měsíčně

/Opluštilová!

Fórum Zdravého města
o předpokládá se spuštění pocitové mapy a na zvážení je provedení ankety po fóru ještě mobilním
rozhlasem (zdarma v režii NSZM) nebo novým médiem
Areál Hraběnka
o lavička se v loňském roce osvědčila, a proto se na letošní rok objednaly tři nové lavičky
o Sportovní komise navrhne a vybere 3 sportovní osobnosti lyžování z Jilemnicka, jejichž jména
budou pamětně zobrazeny na těchto lavičkách v areálu Hraběnka
—

Webové schránky města Jilemnice
o již se jedná o nových webových stránkách
o předpokládá se, že během letošního roku budou spuštěny

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční v 2. 3. 2022 od 1 5hod
v zasedací místnosti radnice.

V Jilemnici dne 10. února 2022

Zapsala: Nela Trömerová

[iška Soukupová
předseda komise

