Zápis z pracovního jednání komise pro Zdravé město
a místní Agendu 21
Téma
Datum a čas, místo
Účast za komisi MA21
Hosté
Omluveni

Aktivity projektu Zdravé město II. – osvětové akce
25. února 2019
Martina Höhnová, Věra Junová, Kateřina Tomášková, Petra
Kotoučová
Zuzana Švestková
Magdalena Timplová, Dana Kellnerová

Body jednání
 Čistá řeka Sázava, termín 8. – 13. 4. 2019
Základní škola – nová (druhý stupeň) - úklid povede Petra Kotoučová, předá info o počtech
potřebných rukavic a pytlů, lokality od Brodeckého jezu k lávce u Jawy (pravý břeh), cesta od lávky
k nádraží, případně i do Náklí (pokud tam nepůjde MC Motýlek), Chrást pravý břeh od ČOV po
hasičskou zbrojnici, předají info o místech s odpadky Martině Höhnové
Základní škola – stará, získat seznam lokalit úklidu a koordinovat místa úklidu s ostatními subjekty
(skauti, GAIA)
Oslovit a koordinovat ostatní subjekty – hasiči, myslivci, MC Motýlek, ZŠ a MŠ GAIA, skauti, TJ Jawa
Pecerady, Technické služby pro svoz odpadu – zajistí Martina Höhnová


Den Země, termín 17. 4. 2019
- od 8:30 do 16 hodin zajištěn program EKO-KOM, ASEKOL, EKO-LAMP
- od 16 do 17 hodin úklid města, zakončení u ohně v kempu
- Hlavní motto – „Nevytvářet odpad!“
- Termín zaslán na vědomí ZŠ a MŠ, časový plán a program bude upřesněn
Další nápady na program
- Stánek s hrami vytvořenými v rámci soutěže k čisté řece Sázavě
- Možná účast devátých ročníků jako průvodců na vybraném stanovišti
- Z plastových víček budou děti tvořit obrazce, připravit víčka a šablony
- Ukázka užitných výrobků z odpadu – např. látkové pytlíky na ovoce, zeleninu, pečivo ze
starých záclon, oblečení – můžou vyrobit děti něco ve škole nebo na kroužku šikovné ručičky
- Ve škole se sbírá hliník, drobný elektroodpad, baterie, papír – dát na vědomí veřejnosti
- Kampaň pro pejskaře – vytvořit letáček správného pejskaře, na Den Země pozvat městskou
policii a cvičitele psů – ukázka základního výcviku psa a péče o psa
- Inspirace - Lidl snižuje produkci odpadů
http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/103635/lidl-snizi-mnozstvi-plastu-ve-svychprodejnach-do-roku-2025-o-20.aspx
- Sehnat někoho kdo by prezentoval cestu plastů na skládce a jak se třídí na „naší“ skládce
(praktická ukázka ze skládky v Přibyšicích), panuje fáma, že se plasty stejně sesypou
s ostatním odpadem



Den pohybu a zdraví, termín 28. 9. 2019
- Termín stanoven, program bude řešen na dalších setkáních komise, garant akce je
tělovýchovná jednota-Věra Junová, předávat nápady na program



Veřejné fórum 24. 9. 2019 od 17 hodin
- Termín stanoven
- Řešit místo a organizační zázemí, pozvánky a zajistit dostatečnou účast veřejnosti



Výstava „Klima se mění, změn se i ty“ 16. -. 30. 9. 2019 na městském úřadě
https://ci2.co.cz/cs/vystava-klima-se-meni-zmen-se-i-ty
- Termín stanoven, propagace a pozvánky budou řešeny na dalších setkáních komise



Vzdělávací a propagační materiály pro děti k akcím Den Země a Den pohybu a zdraví
- Vymyslet téma, obsah, formát … můžou se zapojit děti ze školy, školky
- ZŠ Týnec, Netvořice, Neveklov mají myšlenku na vytvoření regionální učebnice a pracovních
listů pro výuku, připojit se a zahrnout do pracovních listů i témata udržitelného rozvoje, zjistit
jakou mají představu a zda se můžeme připojit
- Inspirovat se u Města Sázavy – vydali pracovní list s hrou, poznávání místních živočichů a
rostlin u řeky, stezka po města s úkoly



Tiskové materiály na odpadové hospodářství
- předložen grafický návrh, komise preferuje variantu 1, případně zkombinovat s kreslenými
obrázky z varianty 3



Bannery pro propagaci a prezentaci aktivit Zdravého města
- předložen grafický návrh, komise s návrhem souhlasí



Přednášky k tématům udržitelného rozvoje – komise byla seznámena s možnými tématy – životní
prostředí, klima, udržitelná doprava, zdraví, sociální témata, globální odpovědnost atd. (pokud
bude mít někdo zkušenost, kontakt předá koordinátorce ZM a MA21



Poskytování údajů do auditů UR – komise byla seznámena s potřebou poskytování informací do
auditů udržitelného rozvoje (zejména za školu a její aktivity – žáci jezdí např. na přednášky o
fairtrade obchodování a absolvují různé aktivity v rámci environmentální výchovy)

 Ostatní
Předány informace o chystaných akcích (zajím v jednání)
- kampaň Senior bez nehod https://seniorbeznehod.cz/
- besedy o sebeobraně (pro školu, veřejnost případně i seniory)
- školení řidičů

Zapsala: Martina Höhnová

