
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 8.6. 2015, 8:00- 9:00  

 
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, R.Stára, B.Stýblová,  L.Tomsová,  M.Lupa 
Přítomni – hosté: A.Šefčíková,  P. Uzel 
Omluveni: K. Trutnovská, I.Juklová 
 
 

1. L.Tomsová podala informaci o organizaci 2.ročníku akce S kolem bezpečně na prázdniny. 
Bude se konat rámci kampaně ke Dnům bez úrazu 10 a 11. 6. 2015 od 8:00 – 12:00 hodin v areálu 
ZŠ Stoliňská.  Spolupráce na akci je zajištěna s BESIP, ČCK Praha 9, Městkou policii a Policií ČR. 
Účast potvrdily všechny ZŠ. 

2. L.Tomsová podala informaci o organizaci Veřejného fóra 2015, které se bude konat  14.9. 
v 16:30 hod v obřadní síni Chvalského zámku. Ve spolupráci s RC MUM je připravováno hlídání 
dětí - dětský koutek, aby se mohli účastnit i rodiče malých dětí. Úvodem programu bude zpráva pí. 
starostky o řešení stanovených problémů a k nim přijatých opatření z minulého Veřejného fóra a 
následné jednání bude u tematických kulatých stolů: 

A. Ekonomika, správa obce, urbanismus 

B. Životní prostředí a doprava 

C. Školství, sociální oblast a zdravotnictví 

D. Volnočasové aktivity a sport 

E. Stůl mladých 

Garanty stolů budou příslušní vedoucí odborů ve spolupráci s radními pro danou oblast. Pro „stůl 
mladých“ pí. Tomsová požádá o facilitaci zastupitele p. P. Měšťana 

 

3. Informační brožura HP: 

– B. Stýblová informovala, že po dohodě se starostku H. Moravcovou byl počet stran výsledné 
brožury navýšen na 36. 

– grafičkou Z. Dejmkovou byl dodán náhled, ke kterému následovala diskuze 

– K. Klímová projedná s autorkou V.Tataro autorská práva ke komiksu „Krvavá historie“ 

– Mapka HP bude umístěna ve středu vazby, úměrně zmenšena a doplněna seznamem 
„zastavení“ 

– P.Uzel a B.Stýblová zajistí jazykovou korekturu textu 

– bylo konstatováno, že je třeba více propagovat možnost inzerce mezi HP podnikateli, nejlépe 
osobně: H. Moravcová prostřednictvím Kanceláře ÚMČ, R. Stára za KP HP – osobní e-maily 
členům, P. Uzel cykloslužbám v HP, ostatní členové Komise dle svých možností. 

– hotový grafický návrh brožurky bude předložen k projednání a schválení RMČ na jejím 
červencovém jednání, termín tisku a distribuce zachován 

 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 31. 8. 2015 od 8:00 hodin v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: L. Tomsová 

Ověřila: K. Klímová 


