ZÁPIS Z AKCE
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
5. dubna 2018
Dle prezenční listiny 56 přítomných, za NSZM ČR: Marta Vencovská, za MěÚ: Jana Čechová, Vladimír
Vinklář, Petr Faistauer, Martin Šnorbert, Petra Novotná, Ilona Šolcová, Jana Exnerová, Marie Bedrníková,
Pavla Svobodová, Petr Kostečka, Miroslava Kynčlová, Alena Jonová, Antonín Štěpánek, Jana Mičkalová,
Dagmar Ouhrabková.
Moderace: Marta Vencovská, zástupce NSZM ČR a Ladislav Stránský, absolvent Gymnázia a SOŠ Jilemnice.
Moderátor Ladislav Stránský přivítal účastníky dvanáctého ročníku Fóra Zdravého města Jilemnice a
představil saxofonové kvarteto Základní umělecké školy Jilemnice pod vedením pana učitele Horáčka, které
se postaralo o úvodní kulturní vystoupení.
Po skončení hudebního vystoupení přivítal všechny přítomné a hlavně vzácné hosty:
 Martu Vencovskou, zástupkyni Národní sítě Zdravých měst ČR
 Janu Čechovou, starostku města Jilemnice, političku Zdravého města Jilemnice
 Vladimíra Vinkláře, místostarostu města Jilemnice
 Petra Faistauera, tajemníka Městského úřadu v Jilemnici
a jednotlivé pracovní oblasti a garanty těchto oblastí:
 Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad – Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a
majetku, koordinátor Zdravého města Jilemnice (ZM) a místní Agendy 21 (MA21)
 Životní prostředí – Ilona Šolcová, referentka oddělení rozvoje a investic
 Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – Alexandra Opluštilová, předsedkyně komise ZM a MA21,
bývalá primářka hemodialyzačního oddělení a nefrologické ambulance
 Vzdělávání a kultura – Hana Erbenová, zástupkyně ředitele ZŠ Harracha, výchovná poradkyně
 Volný čas, sport a cestovní ruch – Jaroslav Hornig, ředitel společnosti Sportovní centrum s. r. o.
 Podnikání a zaměstnanost – Josef Baudisch, soukromý podnikatel
 Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – Vladimír Vinklář, místostarosta města Jilemnice
 Stůl mládeže – Jan Plesník, student Gymnázia a SOŠ Jilemnice
Následovala prezentace řešení problémů z roku 2017, výsledky roční práce představila Jana Čechová spolu
s Martinem Šnorbertem:
Problém č. 1: Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel
Pro areál bývalého OSP je zpracována urbanistická studie prostoru OSP, autorem je Ing. Arch. Jana
Langerová (Atelier L s. r. o., Praha). Vizí města je přesun podnikatelského prostředí do jiné části města.
Město samo šlo ostatním nájemníkům příkladem a provedlo úklid sebou užívaných ploch. Předpokladem je
položení balené v části areálu v letošním roce.
Problém č. 2: Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná - Vejsplachy
Město intenzivně pracuje na dokončení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí pro cyklostezku
v úseku Martinice v Krkonoších – Jilemnice. V rámci chystané rekonstrukce silnice I/14 bude vybudován
cyklopruh v úseku Horní Sytová – Hrabačov. Pro navrhovaný úsek Jilemnice – Horní Branná – Vejsplachy
není prozatím zjištěn zájem dotčených obcí, pokud by došlo ke shodě, došlo by k zařazení aktivity do
akčního plánu a následně rozpočtu města (v prvé fázi by se vyčlenily náklady na zpracování příslušných
stupňů projektové dokumentace).

Problém č. 3: Nedostatek lékařů (stomatologové, ofthalmologové) – finanční podpora mladých lékařů
Podpora ze strany města byla MMN a. s. poskytnuta formou poskytnutí městských bytů do nájmu MMN a.
s. pro potřeby lékařů a sester. MMN a. s. pracuje na vytvoření motivačního systému pro absolventy,
čerstvým absolventům lékařských fakult nabízí rezidenční program.
Problém č. 4: Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor dalšího rozvoje města
Občané města v průběhu roku 2017 vyvolali vyhlášení místního referenda, které díky vysoké účasti je platné
a závazné, a ve kterém se občané vyjádřili proti výstavbě nerezového koupaliště. V současné době byla
rozšířena pracovní skupina „koupaliště“ o nové členy, kteří jsou sympatizanty varianty biotop. Dá se
předpokládat, že řešení vzhledu koupaliště bude úkolem až pro nadcházející zastupitelstvo města.
Problém č. 5: Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu
Město zadalo zpracování projektové dokumentace pro úpravu šatních prostor v budově bývalého gymnázia,
autorkou návrhu je Ing. Dagmar Trýznová z Jilemnice. Na dětském fóru účastníci vydefinovali, že v knihovně
chybí studovna, autorka návrhu tak bude hledat řešení i pro vytvoření tohoto prostoru. Rozpočet města
počítá s rekonstrukcí a přesunem místní knihovny v letošním roce, je však otázkou, zda v době stavební
sezóny bude k dispozici dodavatel s volnou kapacitou.
Problém č. 6: Výstavba parkoviště u nemocnice
Pro území před areálem MMN a. s. je zpracována urbanistická studie prostoru, autorem je Ing. Arch. Jana
Langerová (Atelier L s. r. o., Praha), která počítá i s umístěním parkovacích ploch. Architekti v této studii
využívají výškového rozdílu při vjezdu do areálu a navrhují zde podzemní parkoviště. Město ve spolupráci
s MMN a. s. musí začít jednat o rozšíření parkovacích ploch, které jsou nedostatečné.
Problém č. 7: Zanedbaný objekt čp. 322 – bývalý kojenecký ústav
Chátrající objekt v majetku města nemající své využití, do kterého jsou vynakládány finanční prostředky
pouze na nutnou údržbu. Vizí města je přebudování objektu na startovací byty.
Problém č. 8: Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití finančních prostředků
Radou města byla ustanovena pracovní skupina pro přípravu záměru stavby kluziště. Pracovní skupinou
byla získána studie kryté haly, která je dále členy rozpracovávána. Původním záměrem členů bylo umístění
kryté haly do prostoru bývalé teplárny, kde však není dostatek místa. Záměr naráží na celou řadu problémů
– kam umístit, zda řešit jako krytou halu, jak dosáhnout minimálních provozních nákladů, dále pak je
zřetelným problémem nejednotnost v názoru, zda záměr realizovat či nerealizovat.
Prezentující dále představili aktivity Zdravého města Jilemnice v roce 2017 a aktivity plánované v roce 2018.
Program pokračoval prezentací Marty Vencovské, která představila činnost organizace Národní síť zdravých
měst ČR (NSZM ČR). Asociace NSZM ČR byla založena v roce 1994 a sdružuje 130 členů po celé České
republice (města, kraje, mikroregiony, MAS, obce). Tato města zajímá, jak vidí lidé místní situaci, co jsou
podle nich priority, příležitosti, připomínky, problémy, které posunou město kupředu. Vize členů NSZM ČR:
„Zdravé místo pro kvalitní život“. Zdravé město – znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít kvalitně,
spokojeně a zdravě. Jsme už ZDRAVÉ MĚSTO? Pojmenujme si místní priority očima lidí, tzv. „10P“, které
nutně potřebujeme vyřešit.
Marta Vencovská vysvětlila princip práce u jednotlivých tématických stolů. U každého stolu diskutují všichni
účastníci, během vyčleněného času mohou účastníci mezi stoly přecházet (vyjma stolu mladých, ke kterému
mají dospělí účastníci vstup zakázán). U každého stolu se sestaví seznam problémů, čárkami se odhlasují
priority postupující do finále. Garant oblasti představí návrhy jdoucí do finále, ve finále se hlasuje
nalepením hlasů o prioritách „10P“.

Prezentace pracovní části
U jednotlivých tematických stolů probíhala diskuse nad problémy, po vypršení časového limitu pro práci u
stolů jednotliví garanti prezentovali hlavní dva problémy jdoucí do souhrnného hlasování (v textu níže
označeny tučně a podtržením), zápis obsahuje přepis i ostatních problémů, které vzešly z diskuse u stolů.
Dodatečná diskuse neproběhla u žádné oblasti.
A. Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad – garant Martin Šnorbert
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Absence vize dlouhodobého směřování města
 Absence smuteční síně
 Nízká účast volených zástupců na fóru a kulatých stolech, která svědčí o nezájmu o názory občanů
 Neutěšený stav autobusového nádraží
 Zajištění bezbariérového města (úřady, pošta)
 Zvýšit počet laviček na sídlišti
 Uspořádat kulatý stůl ke koncepci a projekci knihovny
 Dodávka vody od české firmy
 Odkoupení budovy spořitelny čp. 141
B. Životní prostředí – garant Ilona Šolcová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Častější sekání městské zeleně (i podél komunikací)
 Nepořádek u Cedronu
 Chybějící kontejner na kov v Hrabačově
 Zvýšit počet nádob na bioodpad
 Zlepšení vzhledu stanovišť na tříděný odpad a udržovat na nich pořádek a čistotu
 Úklid města
 Zlepšit zimní údržbu komunikací
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – garant Alexandra Opluštilová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Zvýšit počet bytů ve vlastnictví města – mladí s dětmi, krizové bydlení pro matky s dětmi, bydlení
pro seniory
 Absence přednášek a kurzů na téma finanční gramotnosti
 Vycházkové trasy – přizpůsobit pro seniory, hendikepované (lavičky, odpočívadla)
 Podpora pečujících
 Sociální kurátor pro člověka v tísni – jeden „point“ (jedno telefonní číslo, které nasměruje na další
pomoc)
 Budovu bývalého kojeneckého ústavu využít jako pečovatelský dům
 Nesnesitelný hluk z klubu Továrna, Zipp pro obyvatele v ulici Nádražní
D. Vzdělávání a kultura – garant Hana Erbenová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 IT technika v ZŠ – zastaralá, údržbu zajišťují pedagogové nikoliv IT specialista, na jehož financování
nejsou prostředky




Odkoupení bývalé spořitelny – její oprava a využití pro kulturně-vzdělávací účely, výstavy, koncerty
Absence školního psychologa pro žáky

E. Volný čas, sport a cestovní ruch – garant Jaroslav Hornig
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Oprava cest v parcích
 Vytvoření minisingle traku na Hraběnce
 Zpracovat studii na multifunkční sportovní halu (kluziště)
 Pro cestovní ruch podpořit rozšíření ubytování v sokolovně
 Rekonstrukce dětského bazénu
 Údržba dětských hřišť a budování nových
 Koupaliště – diskuze po referendu (zadání, studie, výběr řešení)
 Vycházkové trasy pro seniory
 Zpevnění komunikace na ochozu stadionu, na Hraběnce
 Cyklostezky – směr Martinice v Krkonoších, Hrabačov
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Josef Baudisch
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 OSP – podpora řemesel
 Podpora místních podnikatelů a obchodníků – příjemné podniky s posezením a občerstvením
 Objednávkový systém
 Rozšíření ubytovacích kapacit
G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant Vladimír Vinklář
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Řešit parkování na sídlišti Spořilov (zajištění průjezdnosti vozidel složek IZS)
 Častější kontrola rychlosti vozidel ve městě
 Zlepšení průjezdnosti města pro cyklisty
 Absence míst k sezení na autobusovém nádraží
 Zlepšení kvality místních komunikací
 Zajištění dohledu městské policie ve městě v nočních hodinách (navýšení počtu strážníků)
 Nová autobusová zastávka Hrabačov – křižovatka
 Sběr injekčních stříkaček v ulicích J. Weisse, Pod Nádražím
 Omezení dopravy v ulici V Jilmu (např. vjezd pouze pro rezidenty)
 Umístění retardéru před ZUŠ
H. Stůl mládeže – garant Jan Plesník
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Městské byty pro mladé a matky s dětmi
 Neutěšený stav autobusového a vlakového nádraží
 Drogová prevence
 Školní psycholog
 Workoutové hřiště
 Veřejná graffiti zeď

Závěrečné hlasování:
Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky, které oba mohl umístit k jednomu problému
(zdůraznění váhy problému) anebo každý hlasovací lístek k rozdílným problémům. Po skončení prezentace
problémů jednotlivých oblastí proběhlo hlasování, na jehož základě bylo sestaveno desatero problémů
Jilemnice (seřazeno sestupně podle počtu přiřazených hlasů):
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 9.
7. – 9.
7. – 9.
10. – 11.
10. – 11.
12. – 14.
12. – 14.
12. – 14.
15.
16.

Definovaný problém
Odkoupení budovy spořitelny čp. 141
Cyklostezky – směr Martinice v Krkonoších, Hrabačov
Zlepšení kvality místních komunikací
Zajištění dohledu městské policie ve městě v nočních hodinách (navýšení
počtu strážníků)
IT technika na ZŠ – zastaralá, údržbu zajišťují pedagogové nikoliv IT
specialista, na jehož financování nejsou prostředky
Neutěšený stav autobusového nádraží
Absence přednášek a kurzů na téma finanční gramotnosti
Rozšíření ubytovacích kapacit
Zvýšení počet bytů ve vlastnictví města – mladí s dětmi, krizové bydlení
pro matky s dětmi, bydlení pro seniory
Drogová prevence
Údržba dětských hřišť a budování nových
Podpora místních podnikatelů a obchodníků – příjemné podniky
s posezením a občerstvením
Úklid města
Zlepšení vzhledu stanovišť na tříděný odpad a udržovat na nich pořádek a
čistotu
Veřejná graffiti zeď
Absence školního psychologa pro žáky

Počet hlasů
26
13
10
9
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
0

Řešení problémů:
Od 3. do 23. května bude probíhat anketa mezi občany města. Ověřené problémy, tzn. ty, které se umístí
v první desítce na fóru a zároveň v první desítce v anketě, budou předloženy zastupitelstvu města k dalšímu
řešení.
Na závěr akce starostka města Jilemnice, Jana Čechová, poděkovala všem za konstruktivní diskusi u
jednotlivých stolů a za zájem o veřejné dění ve městě.

V Jilemnici dne 6. dubna 2018
Zapsala: Petra Novotná, odbor rozvoje, investic a majetku

Fotodokumentace:

