Zdravé město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
TISKOVÁ ZPRÁVA

Jilemničtí se již po desáté sejdou na Fóru Zdravého města Jilemnice
Duben je v Jilemnici tradičně měsícem konání Fóra Zdravého města Jilemnice, letos
se tato akce uskuteční již po desáté. Fórum je každoročně se opakující veřejné
projednání k celkovému rozvoji města. Na akci jsou zváni zástupci veřejné správy,
neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale
zejména široká veřejnost. Veřejné setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna od
16:00 hod v Erbovním sále Krkonošského muzea (čp. 1).
Hlavním společným výstupem je formulace 10 nejzásadnějších problémů z pohledu
obyvatel. Další problémy, náměty a připomínky k rozvoji jsou zapracovány do Plánu
zdraví a kvality života města Jilemnice.
Účastníci budou moci diskutovat v těchto tematických oblastech: rozvoj města,
hospodaření města, občan a úřad; životní prostředí; zdravý životní styl, sociální
oblast, bydlení; vzdělávání a kultura; volný čas, sport a cestovní ruch; podnikání a
zaměstnanost; doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů. Zvláštním
tematickým stolem bude stůl mládeže, u kterého se mladí mohou vyjádřit
k jakémukoliv tématu.
Novinkou letošního jubilejního ročníku je tvorba pocitové mapy, která přináší možnost
aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí.
Účastníci fóra budou moci vyjádřit své pocity zapíchnutím různobarevných špendlíků
do mapy. Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém
prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Mapy mají moc prezentovat prostorové
informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě.
Pro prvních 10 příchozích účastníků jsou připraveny zajímavé dárky. Začátek
veřejného setkání zpestří žáci Základní umělecké školy Jilemnice se svým hudebním
vystoupením. V průběhu fóra je pro přítomné připraveno drobné občerstvení a na
závěr pak tombola o zajímavé ceny.
Akci bude moderovat Ing. Dana Diváková z Národní sítě Zdravých měst ČR a pan
Ladislav Stránský, student Gymnázia a SOŠ Jilemnice.
Akce se nese v duchu motta: „Chceme spolupracovat, chceme naslouchat,
chceme zodpovědně rozhodovat!“

Kontakt:
Ing. Jana Čechová, starostka města, politička Zdravého města Jilemnice
tel: 481 565 1128, e-mail: cechova@mesto.jilemnice.cz
Ing. Martin Šnorbert, koordinátor Zdravého města Jilemnice
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

