Zápis z jednání Komise Zdravého města Dačice a MA21
konané 28. ledna 2013 v 15:00 h
č. 2/2013
Přítomni:

MUDr. Hana Musilová, Ing. Marcela Chvátalová, Irena Kadrnožková, Dana
Rychlíková, Mgr. Dana Vláčilová
Omluven: Bc. Božena Havlová, Marie Cimbůrková, Ing. Miroslav Krejčí, Miroslava Míchalová
Program jednání:
1) Fórum Zdravého města Dačice
2) Farmářské trhy
3) Dny Země
4) Různé
Pokračování v programu jednání komise ZM č. 1/2013 ze dne 14. ledna.

3) Dny Země
Den Země, který se ve světě slaví více než čtyřicet let, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní
zaměřenou na ochranu životního prostředí. Ve městě Dačice se k oslavám každoročně
připojuje Mateřská škola Za Lávkami. V letošním roce se ke kampani zapojíme poprvé
i v rámci projektu Zdravé město Dačice.
U příležitosti osvětové kampaně Dne Země budeme připravovat následující program:


Jarní úklid města (25. až 30. března)
Úklid odpadků z veřejných prostranství se zapojením škol a výzva veřejnosti k úklidu
před vlastním obydlím. Firma .A.S.A. je ochotna poskytnout pomůcky k úklidu
(rukavice, pytle). Je zapotřebí domluvit firmu, která nám zajistí organizovaný odvoz,
dále stanovit termíny, kdy bude svoz odpadu v tomto týdnu zajištěn.



Hodina země (30. března)
Jedná se o symbolické hodinové zhasnutí světel veřejného osvětlení, nasvícení budov
v majetku města nebo místních památek. K této kampani se připojují města, která
berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti klimatu. V rámci
Hodiny země proběhne na Palackého náměstí večer při svíčkách, jehož součástí bude
ohnivá show. Zapotřebí je stanovit konkrétní prostor, kde tato show bude probíhat,
aby se mohly vyřídit potřebná dopravní povolení k uzavření části náměstí. Zjistit, zda
je zapotřebí účast městských policistů či hasičů.



Den otevřených dveří ve firmě .A.S.A. Dačice (20. dubna)
Firma .A.S.A. Dačice otevře své prostory k prohlídce s průvodcem pro širokou
veřejnost. Během dne budou stanoveny konkrétní časy, ve kterých bude prohlídka
uskutečněna. Optat se na ČOV, zda by v rámci Dnů Země také neuspořádali den
otevřených dveří pro veřejnost.



Kvíz s tématikou třídění odpadu
V březnovém čísle Dačického zpravodaje vyjde kvíz k třídění odpadu. Sběrná místa
budou na Infocentru Dačice a v potravinách Štěpán. Hlavní cenou bude popelnice,
kterou věnuje společnost .A.S.A. Dačice. Nápady na znění kvízu (možné otázky)

zasílejte prosím do půlky měsíce února na e-mail: zdravemesto@dacice.cz. Je potřeba
stanovit, jakým způsobem dojde ke slosování.


P. Hron – vzácné druhy rostlin na Dačicku
Oslovit pana Hrona, zda by byl ochoten udělat přednášku, případně pouze pozvánku
do zpravodaje o tom, jaké vzácné druhy rostlin rostou na Dačicku. Jednalo by se
zároveň o pozvání na jarní procházku s odborným výkladem.

4) Různé
 Sběr letáků, papírů a víček od PET lahví

Zajistit osvětu ke sběru papírů a víček od PET lahví u široké veřejnosti. Výtěžek z jejich
výkupu bude určen pro nadační fond dětské onkologie Krtek, který bude oficiálně
předán na benefičním koncertu konaném v říjnu v Dačicích. Místem sběru byla
stanovena volná garáž MěÚ, která se nachází u dvora MěKS Dačice. Během začátku
února musí být připraven leták a plakátek.
 Dačický zpravodaj
Články a výzvy, které vyjdou v nejbližších číslech Dačického zpravodaje:
- Březnové číslo DZ (uzávěrka 15. února)
1. Fórum ZM Dačice
2. Informace ke Dnům země – jarní úklid města, kampaň Hodina země
3. Výzva ke sběru letáků, papírů a víček od PET lahví
- Dubnové číslo DZ (uzávěrka 15. března)
1. Farmářské a řemeslné trhy
2. Den země – den otevřených dveří firmy .A.S.A. Dačice, kvíz k třídění odpadu
3. P. Hron – pozvánka na procházku, vzácné druhy rostlin na Dačicku

MUDr. Hana Musilová,
předsedkyně komise ZM Dačice a MA21

V Dačicích 31. ledna 2013 zapsala Ing. Marcela Chvátalová

