ZÁPIS Č. 2/2022 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
konaného dne 2. března 2022 od 15:00 hod. v zasedací místnosti MÚ
Přítomni:
Omluveni:

4

Soukupová, Šnorbert, Rej lová. Trömerová, Kunátová. Otáhalová, Luštinec, Šolcová. Hlaváč
Horáček, Mohrová, Opluštilová, Erlebach

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)

2. Podněty pro Městský úřad
Konání koncertů v Jilmu
paní Soukupová jednala s panem Ticháčkem o možnosti nájemného či změně lokality, pan
Ticháček k těmto pozměňovacím návrhům neměl připomínky, jen žádá o nové informace
o komise Zdravého města zatím nenašla vhodnou novou lokalitu
/Trömerovál
o projednat výši nájmu

-

3. Různé
-

Zpravodaj
o Roční seriál o řemeslech bývalé a současné živnosti ve městě, drobní živnostníci ajejich podpora
/Luštinec!
1. historické pojednání řemesel bude v dubnovém čísle zpravodaje
—

-

-

-

Pěšky
o
o
o

do školy celoroční program
stále se na programu pracuje a zjišt‘ují se nové podměty
paní Otáhalová zjišt‘ovala možnosti dobrovolníků z OSP, zatím se nikdo nepřihlásil
paní Otáhalová zajistila prozatím 2 dobrovolníky z řad občanů města Jilemnice
—

Ukliďme Jilemnici
o termín konání je stanoven na 19. 4. 2022—24. 4. 2022
/Šolcovál
• nutno zajistit předání informací do zpravodaje a na sociální sítě
o paní Šolcová zajistila registraci u organizace Uklid‘me Česko
• na akci obdržíme pracovní pomůcky
/Soukupovál
o oslovit pro spolupráci organizaci Mnoho Světů
o předpokládá se, že akce bude probíhat ve skupinkách, kde je možnost menších odměn za účast
(hlavně malých dětí) a další možnost je spojit se s dalšími účastníky v pátek 22. 4. 2022 po l3hod
a ukončit tento den u otevřeného ohně u „kuželny“.
o svoz pytlů bude probíhat průběžně během týdne a v sobotu
Plán zlepšování
o Zdravotní plán
• byl schválen v květnu 2018 a až do současnosti se zvládlo spoustu plánů naplnit a splnit
• Hraběnka lavičky, odpadkové koše, příprava cyklostezek
• SZŠ založeno, podpora pro tzv. Íčko
• Senior taxi
• Dny zdraví opakovaně probíhají v rámci Týdne mobility
• ajiné
—

—

—

•
•
•

kontaktní aktivity hromadné a školní akce byly v průběhu pandemie velmi omezené, ale
může se tyto akce dále navázat
měla by se zlepšit spolupráce se školami
zajištění různých odměn účastníků (volné vstupenky do bazénu, sauny, solné jeskyně....)
—

Den Země
o popřemýšlet nad touto akci, předpokládaný termín je 22. 4. 2022
o zajišt‘uje MAS ‚.Přiďte pobejt!‘ z. s.,
o zda se zapojíme do akce, zjistit možnosti dotací

/Rejlovál

Dotace z Grantového programu Zdravého města a MA2 1
o komise obdržela žádosti z průběhu měsíce února 2022
o bylo požádáno o 10 dotací z grantového programu
o do příštího jednání je členové komise prostudují

/všichni/

Příští jednání komise Zdravého města se uskuteční v 23. 3. 2022 od
1 5hod v zasedací místnosti radnice.

V Jilemnici dne 3. března 2022

Zapsala Nela Tromerova

edseda komise

