Zápis a usnesení z Komise Zdravých měst a Agendy 21 ze dne 26.9. 2019

Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Zápis z jednání ze dne 26.9.
2019

Termín jednání: 26.9. 2019 v 14:00
hodin
Místo: Terezián – zasedací místnost
Prezence: konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina
členů.
Přítomni: 
Andrea Sasková, Kateřina Třešňáková, Mirka Tlučhořová, Jitka Výborná, p.
Jedličková
Omluveni: Karolína Vejmělková,Ivana Mottlová,Veronika Danielová
Hosté: starosta p. Martin Kalina, Denisa Wacková (koordinátorka Zdravých měst,
komunitního plánování, PaRo)
Zapsala: Denisa Wacková
Schválila: Andrea Sasková

1. Senioři v ML
Paní Třešňáková přišla s návrhem, jak udělat Mariánské Lázně přístupnější seniorům pomocí
dobrovolníků, kteří by tvořili pro seniory program. Andrea Sasková přišla s tím, že je třeba
nejdříve dát dohromady nějaký prostor. Paní Tlučhořová navrhla jako možnost využít městskou
knihovnu. Komise se pokusí zjistit zda nebude k dispozici nějaký městský prostor. Zároveň
bude potřeba dát dohromady dobrovolníky, kteří budou tvořit program. Andrea Sasková
informovala, že by bylo potřeba, aby se oslovili senioři, zda by byl zájem. Paní Třešňáková
představila možné dotace. Zkusí také oslovit Lenku Chulínskou ze Spolku seniorů z Kynžvartu,
a pozvat ji na příští komisi a kontaktuje paní Havrdovou, jestli by bylo možné využít jako prostor
dům Chopin, popřípadě divadlo. Paní Výborná zjistí, zda je možné využít městskou knihovnu a
zjistí zda jsou nějací senioři, kteří budou mít zájem. Paní Tlučhořová také zjistí, jak by to mohlo
být propojeno s univerzitou třetího věku a jestli zde ještě taková univerzita funguje. Paní
Jedličková zjistí jak funguje Dámský klub v Drmoule, kde jsou zapojeny seniorky.

2. Rezignace paní Binkové
Paní Binková se rozhodla ukončit své působení v komisi Zdravých měst.
Usnesení: Komise bere na vědomí, že paní Binková rezignuje na post členky komise
Zdravého města. Komise bude hledat náhradního člena.
3. Mobilní Rozhlas
Koordinátorka informovala jak probíhá propagace a letáková kampaň. Mobilní Rozhlas má
aktuálně přibližně 300 členů, kteří postupně hlásí podněty. Zároveň koordinátorka popostrčí
TDS a odbor životního prostředí k řešení nahlášených podnětů.
4. Mezinárodní konference Partnerství pro sociální podnikání
Koordinátorka informovala o výstupu z konference Partnerství pro sociální podnikání, která
se konala na začátku září. Komise hledá partnera pro město, aby se dala využít možnost
dotací na sociální podnikání. Paní Tlučhořovou napadla paní Holubová, která má second
hand v pasáži u tržnice.

5. Workshop pro rodinnou politiku
Paní Tlučhořová se chystá na workshop pro rodinnou politiku v Karlových Varech.
Usnesení: Komise navrhuje, aby rada města prověřila v jakém stavu je koncepce rodinné
politiky města a kdo je za ně odpovědný.
Komise byla ukončena v 15:50

