ZÁPIS Č. 3/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 27. března 2013 od 15:30 hod v kanceláři starosty
Přítomni:
Omluveni:

Mgr. Henychová, Ing. Stolínová, J. Kavanová, J. Havlíčková, Mgr. Kunátová,
Ing. Novotná, Ing. Šnorbert, Mgr. Sucharda, J. Řehořková, K. Jiroušová
A. Matouš, Ing. Čechová, M. Kolda, B. Flégl, Z. Keršláger

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Představení nové zapisovatelky komise ZM a MA21
P. Novotná představila přítomným svou nástupkyni – Kateřinu Jiroušovou. Telefonní kontakty
zůstávají stejné, e-mail: jirousova@mesto.jilemnice.cz (bude zprovozněn).
3.2 Fórum ZM
P. Novotná podala informace o tom, jak probíhá příprava fóra ZM, které se uskuteční 11. dubna 2013
od 16:00 hod v SD Jilm.
- publicita – rozneseny a vyvěšeny plakáty na vývěsky, informace o konání zveřejněna na
webových stránkách města, rozeslání pozvánek prostřednictvím České pošty, e-mailem,
informace o konání podány v jednotlivých komisích
- kulturní vystoupení – během fóra proběhne vystoupení dua Míša a Míša z taneční skupiny
Paul–Dance Jilemnice
- tombola – došlo 10 balíčků fair trade
- služby, občerstvení – všechny služby jsou obsazené, občerstvení zajistí SD Jilm (káva, čaj) a
MěÚ Jilemnice (koláčky)
- hlídaní dětí – domluveno s J. Havlíčkovou
- ověřovací anketa – bude probíhat od 2. do 16. května
- příchod komise – nejpozději v 15:30 hod
3.3 Akce „8 hodin pro město“
Akce „8 hodin pro město“ je akce, jejíž cílem je zapojit občany do aktivit, které pomohou druhým,
přírodě a okolí, naučit občany spolupracovat a vnímat okolí a posílit vztahy v místních komunitách.
Na základě užšího sezení (J. Kunátová, J. Čechová, P. Novotná) bylo rozhodnuto, že náměty činností
v rámci akce by měly přijít od občanů. Informační letáky budou k dispozici na fóru ZM. V letáku by
bylo vhodné změnit formulaci otázky týkající se zájmu o koordinaci občanů – spojení „hlavní
koordinátor“ by se lidé mohli zaleknout a neúčastnit se. Město Jilemnice by akci mohlo finančně
podpořit. Letáky se budou moci zveřejnit i na webových stránkách města, aby si je občané mohli
stáhnout, případně vyplnit a prostřednictvím e-mailu odeslat.Výsledky by pak měly být zveřejněny.
3.4 Naplnění kritéria MA21 „Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro
úřad nebo veřejnost (mimo kampaň)“
Akce by v názvu měla mít uvedený pojem „udržitelný rozvoj“ nebo kvalitativní identifikace
souvisejícího tématu s udržitelným rozvoje. Doporučenými akcemi jsou akce, které zajišťují centra
ekologické výchovy k tématům udržitelného rozvoje pro školy. P. Novotná navrhla možnost uspořádat
akci, která bude určena pro základní školy a nižší gymnázium a byla by zaměřena na dopravní
výchovu. Pozváni by byli zástupci BESIP, starosta Košťálova (dopravní hřiště), Policie ČR a Městská
policie Jilemnice. D. Stolínová navrhla, jestli by toto kritérium nebylo možné naplnit prostřednictvím
kompostárny. Zjistí, zda by šel uspořádat nějaký seminář či školení pro občany. Toto kritérium musí
být realizováno a následně zadáno do databáze MA21 do 31. listopadu 2013.

Telefonická konzultace s E. Poláčkovou z NSZM ČR k tématu:
a) NSZM ČR uzavřela spolupráci s IC OSN v Praze, které pro střední školy nabídne bezplatný
seminář k udržitelnému rozvoji. Semináře budou probíhat na podzim v 10 pilotních městech.
Jakmile budou dojednány konkrétní podmínky, bude na NSZM ČR informovat své členy emailem. Je nutno hlídat informační e-mail, dá se předpokládat velký zájem členských měst.
b) Školení ke kompostování – pracovní skupina hodnotící splnění kritéria požaduje, aby akce
byla realizovaná akreditovanou společností zabývající se všemi oblastmi udržitelného rozvoje
(zajišťují centra ekologické výchovy). Program zahrnující pouze kompostování by byl
posouzen jako jednooborová záležitost, proto nám bylo doporučeno navázat v této věci
spolupráci se střediskem Sever Rýchory (pan Petr Panaš). Před samotným seminářem ke
kompostování a provozu kompostárny by se měla konat krátká přednáška o udržitelném
rozvoji. S tímto programem bychom kritérium bez problémů splnili.
16:00 příchod Ing. Šnorberta
3.5 Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá
V letošním roce proběhne již 5. ročník, pravděpodobně to bude ročník poslední. V rozpočtu ZM je na
tuto akci vyčleněna částka 15 000,- Kč. Vzhledem k nízkému zájmu o kategorii d) v loňském roce se
tato kategorie pro letošní ročník ruší. Pravidla soutěže zůstávají stejná jako v předchozích letech.
3.6 Plakát na kulatý stůl „Všesportovní areál Hraběnka“
Plakát byl předložen k připomínkování J. Suchardovi.
3.7. Cena Ministerstva vnitra
P. Novotná informovala, že město Jilemnice získalo cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve
veřejné správě za zavedení systému EMAS.
3.8. Ostatní
- P. Novotná krátce zmínila přípravu kampaně Evropský týden mobility, která proběhne
v období od 16. do 22. září. Hlavní program (Den bez aut) bude ve čtvrtek 19. září, během
kterého proběhne vyhodnocení květinové soutěže, výtvarných soutěží a humanitární akce Běh
naděje. Potvrzena účast BESIPu.
- J. Sucharda všechny přítomné pozval na zhodnocení sezóny Klubu biatlonu Jilemnice. Akce
se uskuteční v pátek 19. dubna od 17:00 hod v Erbovním sále Krkonošského muzea. Účast na
akci přislíbili Veronika Vítková, Zdeněk Vítek a Jaroslav Soukup.
- M. Šnorbert informoval o konání dětského fóra, které proběhne v pátek 12. dubna v SD Jilm.
Dále informoval o přípravě dotazníkového šetření: „spokojenost občanů s místním
společenstvím a mobilita obyvatel 2013“, které proběhne během dubna na území Jilemnice.
4. Úkoly – uvedeny v textu
Příští jednání se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.
V Jilemnici 28. března 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

