Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Zápis z jednání ze dne 6. 5. 2019

Jednání se konalo od 15:00.
Přítomni: paní Sasková, Tlučhořová, Třešňáková, Vejmělková, Mottlová, Výborná, Jedličková,
Danielová
Omluvena: paní Binková
Host: Ing. Zora Rákosová za Odbor životního prostředí.

1. Nadace Partnerství – Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2019
Paní Třešňáková představila Nadaci Partnerství a její výzvu k podzimní výsadbě stromů a
odprezentovala možnost získání grantu ve výši 10 – 30 tis. korun. Cílem tohoto projektu je: „Podpora
výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině.
Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.“ Dále
přítomné seznámila se svou myšlenkou vybudovat městský ovocný sad.
Následně předsedkyně Sasková požádala o vyjádření paní Rákosovou z Odboru životního prostředí.
Ta přítomné seznámila s faktem, že každoročně se v Mariánských Lázních zasadí několik desítek
stromů, o které je nutné pečovat. Projekt si prostudovala a zhodnotila ho pro naše město jako
nerealizovatelný. Vypsaný grant si klade určité podmínky, např. max. cenu za jednu sazenici stromu v
hodnotě 2.000 Kč. Paní Rákosová vyjádřila svou obavu, že za takto nízkou cenu se dá pořídit příliš
mladý stromek, který nemá v našich podmínkách příliš velkou šanci na přežití kvůli zvěři nebo
případnému vandalismu. Ujistila však přítomné, že odbor životního prostředí myslí na možnost
vybudovat tzv. „Komunitní zahradu“. Je však nutné nejprve prosadit změnu územního plánu. Paní
Sasková se zeptala, zda se v současné době ve městě nachází jiné vhodné místo na vybudování
ovocného sadu. Paní Rákosová odpověděla, že bohužel ne.
Diskuze se uzavřela myšlenkou pokusit se propagovat některou z již plánovaných výsadeb stromů nebo
sezónních květin a pokusit se do ní zapojit i širokou veřejnost. Paní Rákosová přislíbila, že se pro tento
projekt pokusí vyčlenit vhodnou plochu.

2. Komunitní zahrada
Na předchozí diskuzi navázala paní Mottlová s myšlenkou, vybudovat ve městě komunitní zahradu pro
seniory. Přítomné se shodly, že vhodná plocha by se nabízela mezi domovem pro seniory a
„Experimentem“. Paní Mottlová přislíbila kontaktovat ředitelku DSML paní Roubalovou. Slečna
Vejmělková vyjádřila myšlenku, zapojit do projektu i školy a konkrétně školní dílny, kde by se mohly
vypracovat dřevěné nádoby pro záhonky.
Na příštím setkání komise se bude vytvářet schéma pro tento projekt.

3. FB stránka „Zdravé Mariánské Lázně“
Předsedkyně Sasková odprezentovala vytvořené stránky na Facebooku a seznámila přítomné s
příspěvky, které vytvořila. Na stránkách se v současné době prezentuje např. úspěšný projekt, v němž
se podařilo propojit seniory s mateřskou školou a probíhá anketa na téma kavárny s dětským zázemím.

4. Různé
V závěru jednání se diskutovalo o projektu „Zdravá školní jídelna“, kterou má na starost předsedkyně
Sasková a pokusí se toto téma prodiskutovat s místostarostou Pelcem, který má dohled nad
školskými zařízeními ve městě, nebo o kampani „Žijeme regionem“ o němž se zmínila paní
Tlučhořová.

Schůze skončila v 16:30.
Zapsala: Kateřina Třešňáková
Kontrolovala: Andrea Sasková

