ZÁPIS Č. 7/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA a MA21
dne 11. září 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Čechová, Mgr. Henychová, J. Havlíčková,
A. Matouš, Bc. Jiroušová,
M. Kolda, B. Flégl, J. Kavanová, Ing. Šnorbert, Mgr. Sucharda, Z. Keršláger, J.
Řehořková
PaedDr. Hartman, Ing. Myslivec, Ing. Kostečka

1. Doporučení Radě města (Zastupitelstvu města)
--2. Podněty pro Městský úřad
--3. Různé
3.1 Údržba stromů ve vlastnictví občanů
Na městský úřad přišla petice, ve které si občané stěžují na špatný zdravotní stav a provozní
bezpečnost stromů ve vlastnictví občanů (konkrétně v oblasti okolo vlakového nádraží). Bylo
by dobré, uspořádat nějakou akci (např. kulatý stůl), na které by se občané dozvěděli, jak se o
stromy ve svém vlastnictví mají starat a co přináší soužití stromů a lidí. A. Matouš navrhl, že
by nejdříve mohl ve zpravodaji vyjít článek o údržbě stromů s odkazem na případný kulatý
stůl. Článek napíší na odboru životního prostředí do konce září a zašlou jej e-mailem D.
Stolínové.
3.2 Oslavy gymnázia
Pan ředitel Hartman podal informaci o probíhajících přípravách a o programu oslav 100.
výročí založení gymnázia, které se budou konat v sobotu 19. října.
3.3 ETM – Den bez aut
Moderace Dne bez aut se ujme A. Matouš, techniku ozvučení dodá J. Horáček. Partnery akce
jsou BESIP, T. J. Sokol Jilemnice, Autoškola Martin Jindřišek, Ekofarma U Kotyku a
Elektrowin. Odpoledne proběhne vyhodnocení výtvarných soutěží a soutěže Jilemnice krásná
a rozkvetlá – ceny budou předávat V. Doubová, M. Housová, J. Čechová. O fotodokumentaci
se postará J. Jírů.
3.4 Naplnění kritéria 7.2 MA21
M. Šnorbert domluvil s Ing. Kvasničkou ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory –
SEVER přednášku o trvale udržitelném rozvoji. Cílovou skupinou je Dětský parlament a
přednáška proběhne v prostorách ICM.
Komise ZM a MA21 doporučuje rozšířit přednášku k TUR i pro děti mimo DP.
3.5 Dětské hřiště – Hrabačov
P. Šída je vlastníkem pozemků 720/1 a 720/2 v Hrabačově. Tyto pozemky nabízí městu
Jilemnice k dlouhodobému pronájmu za symbolickou cenu za účelem vybudování dětského
hřiště. Další jednání se spojí s jednáním o hřišti u nemocnice a u Tesca.
3.6 Cesta ze silnice Jilemnice – Mříčná na Kozinec
H. Henychová podala informaci o stavu výše uvedené cesty – je rozrytá viz příloha. Tuto
informaci předat Komisi životního prostředí a Komisi tělovýchovy a sportu.

3.7 Hluk v Továrně
Na žádost občanů proběhlo měření hluku v Hudebním klubu Továrna. Uvnitř provozovny
nebylo naměřeno překročení hluku.
Komise ZM a MA21 doporučuje Komisi dopravy a veřejného pořádku, aby se touto
skutečností zabývala.
Další jednání se uskuteční ve středu 9. října 2013 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ
V Jilemnici 16. září 2013
Zapsala Kateřina Jiroušová

Příloha:

Jaroslava Kunátová
předsedkyně komise ZM

