ZÁPIS Č. 4/2012 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 9. května 2012 od 15:30 hod v kanceláři starosty

Přítomni:
Omluven:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Jana Kavanová, Ing. Čechová, Bc. Podlipný, J.
Řehořková, Ing. Novotná, Mgr. Henychová, Ing. Šnorbert, B. Flégl, Mgr.
Sucharda
M. Kolda, A. Matouš, J. Havlíčková

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Fórum Zdravého města – vyhodnocení:
P. Novotná členům komise poslala závěrečné dokumenty z fóra ZM – zápis, tabulku
hlasování, vyhodnocení dotazníků. Rekordní účast – 98 účastníků zapsaných do prezenčních
listin. Členové diskutovali o průběhu fóra. Poznatky z fóra ze strany NSZM:
- dát příležitost mladým, nabídnout moderování akce V. Kunátovi
- končit fórum má politik, nikoliv moderátor
- malé promítací plátno, špatné ozvučení, pro příště se musí jinak uspořádat rozmístění
stolů
- prezentace Jilemnice musí být kratší
V hodnotících dotaznících se objevily následující připomínky:
- zvolené problémy porovnat s výsledky z minulých let, pokud se opakují, dát jim větší
váhu a upřednostnit je před ostatními body
- s pozvánkou na fórum doručit vyhodnocení problémů z předešlého fóra
- netransparentní mechanismus výběru 2 hlavních bodů do desatera
- pochybnost nad tím, že se zvolené body opravdu řeší
Komise navrhuje přejmenování a rozdělení oblastí:
- „VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA“ na „VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA“
- „VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH“ na „SPORT A
CESTOVNÍ RUCH“
Komise diskutovala o řešení problémů, které se nedostanou do TOP 10. Tyto problémy
nejsou nijak sledovány. Po vyhodnocení ankety bude zpracován přehled řešení pro TOP 10,
všechny problémy pak budou předány podle témat jednotlivým komisím rady města
k dalšímu řešení. (Přehled zpracuje P. Novotná)
M. Šnorbert podal krátkou zprávu z proběhlého Dětského fóra, zápis z jednání fóra byl zaslán
členům komise před jednáním. Oproti problémům z Fóra Zdravého města „dospělých“, byla
na dětském fóru zmíněna práce městské policie, drogová problematika a prostor
autobusového nádraží, což potvrzuje i probíhající anketa na školách.
3.2 Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá
Plakát k soutěži bude umístěn v červnovém a prázdninovém
Kunátová napíše do červnového čísla článek k soutěži, v něm
aby Jilemnice byla rozkvetlá, ale mnohdy pouze stačí, aby
zmíněna možnost fotit i lokality v opačném významu
s harampádím apod.

čísle zpravodaje města. Paní
bude uvedeno, že není třeba,
byla uklizená. V textu bude
– neupravené, neposekané,

3.3 Evropský týden mobility
Kampaň Evropský týden mobility proběhne od 16. do 22. září 2012. Téma letošní kampaně
„Pohyb správným směrem!“. P. Novotná objedná reflexní materiály z Altimy a propagační
předměty k Běhu naděje. Návrh programu:
- Den bez aut (20.9.): vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá, dětské
výtvarné práce, BESIP, kampaň Uber plyn!, Běh naděje
- 19.9.: Přesná muška je pořádná fuška
- TJ. Sokol: cvičení – volné hodiny v průběhu týdne (bude domluveno), cvičení pro
seniory (nutno přizpůsobit požadavkům seniorů, zaměřit se např. na muziko terapii)
3.4 Dopis paní Libuše Tikvové
Paní Libuše Tikvová z Jilemnice komisi Zdravého města a MA21 zaslala dopis, ve kterém
žádá o úpravu břehu nad chodníkem k nádraží a o údržbu chodníku po celý rok. Neudržovaný
břeh na p. p. č. 2254/1 v k. ú. Jilemnice je ve vlastnictví Českých drah a. s., těm byl dne 9.
května odeslán dopis s prosbou o nápravu věci a sdělení, kdo byl pověřen vyřízením celé
záležitosti. Požadavek na zlepšení údržby chodníku byl předán odpovědnému pracovníkovi na
MěÚ. Paní Tikvové byl odeslán dopis, ve kterém byla informována o způsobu řešení její
žádosti.
3.5 Ostatní
- Výroba roll-up Zdravého města: logo, kterým se prezentujeme bylo vyrobeno cca
před 5 roky, pro zlepšení prezentace se komise shodla na výrobě roll-up, P. Novotná
zajistí cenovou nabídku na jeho zpracování.
- Den bez tabáku – informovala J. Čechová a J. Kavanová: proběhl v rámci akce
Výstup na Žalý. Registrovaných účastníků bylo cca 150, děti dostávaly pastelky
s logem Zdravého města a omalovánky. Prvních 20 rodin na Žalém obdrželo turistické
lékárničky.
- Turistické cedule Rozhledna Žalý – je na nich zavádějící informace uvádějící zde
město Vrchlabí. Rozhledna je Jilemnice, je na katastru Benecka. Je zapotřebí
upozornit na nepřesnost v textu – předáno na poradě odboru rozvoje a MH.
- Úklid města: proběhla brigáda gymnazistů U Labutě; sekání trávy bude dokončeno do
11. května; informovat občany o tom, že mohou informovat o neuklizených místech
prostřednictvím webu města – např. ve zpravodaji.
4. Úkoly – uvedeny v textu.
Příští jednání se uskuteční ve středu 27. června 2012 v 15:30 hod
v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.
V Jilemnici 10. května 2012
Zapsala: Petra Novotná

Mgr. Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

