ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA
KONANÉ DNE 3. 9. 2015
Přítomni:
Zapisovatel:
Omluveni:

M. Andrt, P. Čermák, P. Macková, E. Reifová., J. Veselý,
M. Janečková
M. Macková
J. Nešvarová

Program komise
1) seznámení s OKM
2) Úkoly z předchozí komise
3) informace o akcích a aktivitách
4) portál Lepší místo
5) představení výstupů z dotazníkového šetření
6) volná diskuze

1.
-

Seznámení s Otevřeným klubem mládeže (dále jen OKM)
Pracovnice OKM G. Pilařová seznámila přítomné s činností OKM.
Hlavní ideou OKM je umožnit dětem, kteří se nechtějí nikde organizovat, smysluplné
využití volného času.
Před 5 lety navštěvovalo OKM 7 dětí, v současné době chodí až 40 dětí denně. Na
přítomné dohlíží dva pracovníci.
Je zde zřízen taneční kroužek, který se účastní festivalů a obsazuje medailové
pozice, dále se pořádají příměstské tábory, vaření, účastní se nejrůznějších aktivit
města a místních organizací, spolupracují s klubem důchodců (tanečky, grilování,
akce „upleť čtverec“), učí děti třídit odpad, pořádají sbírky pro psí útulek.
Plnění úkolů

2.
-

-

rozcestník organizací
o Koordinátorka informovala o vytvoření dotazníku a jeho distribuci mezi
organizace v průběhu měsíce září.
bezbariérovost města
o V roce 2015 se již neplánují žádné úpravy vedoucí k bezbarierovosti města,
bude se pokračovat v roce 2016.
o V letních měsících byl upraven přechod v ulici Čs. armády a ulici Radouňská,
dále byly vyměněny dveře lékařského domu.
o Česká spořitelna upravila svůj bankomat, který je nyní dostupný i pro
vozíčkáře.
o p. Andrt informoval o plánované modernizaci nádraží ve Štětí (horizont 2020),
měl by být vybudován bezbariérový přístup na nádraží z Horovy stezky.
Informace o akcích a aktivitách Zdravého města

3.
-

Evropský týden mobility 16. – 22. září

-

-

-

o 19. září se uskuteční Pochod podzimním Štětím, organizovaný Skautským
střediskem Štětí
o 22. září Veletrh volnočasových aktivit, kde se budou prezentovat místní
neziskové organizace. Na dopravním hřišti budou přítomni strážnici Městské
policie a Asistenti prevence kriminality a budou dětem říkat jak se správně
pohybovat v provozu.
Výstava na stromech 3. – 10. října
o Koordinátorka informovala členy o smyslu výstavy.
o V sobotu 3. října proběhne doprovodná akce k výstavě, která se uskuteční na
Husově náměstí, bude se jednat o odpolední piknik podporující Fairtrade,
doplněn o turnaj v Ringu.
Den Zdraví - 15 října
o Uskuteční se na Velkém sále Kulturního střediska, bude se zde provádět
měření cholesterolu, cukru, tlaku, tuku v těle a osteoporózy, svou činnost zde
představí různé organizace.
o V rámci dnů zdraví bude probíhat další úklidová akce.
Šachy na ulici
o p. Andrt informoval přítomné o plánu zapojit se do projektu „Šachy na ulici“
jednalo by se o umístění veřejně přístupného šachového stolu se dvěma
stoličkami před kinem.
Portál lepší místo

4.
-

Koordinátorka představila projekt „Lepší místo“ členové komise do následujícího
jednání komise se seznámí s projektem na portálu www.lepsimisto.cz a rozhodnou o
podání návrhu na zapojení.
Představení výstupů z dotazníkového šetření

5.
-

p. Andrt informoval o dodaných výstupech z dotazníkového šetření, které probíhalo
v červnu. Šetření se účastnilo okolo 450 respondentů. Závěrečná zpráva se bude
prezentovat na podzimním Fóru Zdravého města. Dále informoval o zpracování
místní specifické sady indikátorů.
Volná diskuze

6.
-

-

p. Andrt informoval o zahájení výstavy „Správným směrem“ jedná se o projekt
Národní protidrogové centrály.
p. Veselý vznesl žádost o vybudování víceúčelové haly pro potřeby sportovních
kroužků, které doposavad využívaly tělocvičnu ZŠ Ostrovní. Po vzniku sportovních
družin došlo k extrémnímu nárůstu využívání tělocvičen a plno zájmových útvarů
přišlo o možnost využívání tělocvičen, a proto nemají kde svou činnost realizovat.
p. Macková se dotázala na osvětu týkající se výměny kotlů na tuhá paliva, kdy do
roku 2016 musí být učiněna revize kotlů.
p. Andrt informoval o pořízení Analyzátoru drog a jeho možností využití.
p. Reifová vznesla stížnost na automobily České pošty, které projíždí pod podloubím
na pěší zóně a dále přepravních služeb PPL a DPD jenž zajíždí na pěší zónu.
Jana Nešvarová
předsedkyně komise

Zapsala: Macková Martina 3. 9. 2015

