Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Zápis z jednání ze dne 27. 6. 2019
Jednání se konalo od 14:00.
Přítomni: paní Sasková, Vejmělková, Výborná, Danielová, Mottlová,
Nepřítomny: Jedličková
Omluvena: Tlučhořová, Binková, Třešňáková
Hosté:
Ing. Kalina – starosta města
slečna Wacková (koordinátorka Zdravých měst, komunitního plánování, PaRa)
DSO Mariánskolázeňsko (paní Morávková a paní Čížková)
1. Referování pí. Saskové o výběrovém řízení na pozici Koordinátora -> výběrové řízení vyhrála
slečna Wacková
2. Představení hostů: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (paní Daniela Morávková, paní
Jana Čížková)
• ML od roku 2017, 11 členských obcí v regionu Mariánských Lázní
• Pomáhají starostům/starostkám s dotacemi, pořádají komunitní akce, starají se o větší
projekty (např. Centrum společných služeb, MAS, Clara,…)
• Projekt na vzdělávaní MAP II. -> spolupráce s řediteli, s pedagogy, s žáky (všech 22
škol)
• Motivace ke vzdělávání, metodická podpora, propojování jednotlivých škol, pomoc
s financemi, podpora a pomoc s administrativou. Nedostatek pedagogů -> je nutné
řešit motivaci mladých pedagogů, aby se mladí učitelé vraceli do měst¨
Komise by ráda navázala spolupráci se spolkem DSO. Návrh začátku možné spolupráce – paní
Sasková: uspořádání studentského fóra na přelomu září/říjen (DSO řeší školské parlamenty);
pomoc se zavedení projektu Skutečně zdravá škola do škol na území Mariánskolázeňska –
pomoc s uspořádáním setkání zástupců škol -> představení tohoto projektu (částečně
Čtyřlístek, ZŠ ve Třech Sekerách)
3. Pan starosta: představení myšlenky zřízení sociálního podniku s použitými věcmi, inspirace ve
Velké Británii -> fungují Humanitární sklady (oblečení, nábytek). Možná spolupráce
město/klub seniorů v městských prostorách prodej „použitých“ věcí -> vybraná částka by šla
na podporu vybrané organizace/spolku (střídalo by se to), např. psí útulek,…
4. Představení koordinátorky paní Wackové (nástup 8. 7.).
Pí. Danielová chce konkrétní náplň práce Koordinátora
5. Mobilní rozhlas – představení nástroje, možné využití, plán zavedení v ML, využití jako
nástroje pro zavedení participativního rozpočtu

6. Trvající/průběžné projekty:
• 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.

Schůze skončila: 15:15
Zapsala: Karolina Vejmělková
Kontrola zápisu: Andrea Sasková

