ZÁPIS Z AKCE
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
3. dubna 2017
Dle prezenční listiny 69 přítomných, za NSZM ČR: Dana Diváková, za MěÚ: Jana Čechová, Vladimír Vinklář,
Vladimír Votoček, Petr Faistauer, Martin Šnorbert, Petra Novotná, Ilona Šolcová, Jana Exnerová, Alena
Jonová, Marie Bedrníková, František Augustin, Jan Jírů, Václav Myslivec, Miluše Vargová.
Moderace: Dana Diváková, zástupce NSZM ČR a Ladislav Stránský, absolvent Gymnázia a SOŠ Jilemnice.
Moderátor Ladislav Stránský přivítal účastníky jedenáctého ročníku Fóra Zdravého města Jilemnice a
představil kytarové kvarteto Základní umělecké školy Jilemnice pod vedením pana učitele Petra Křivinky,
které se postaralo o úvodní kulturní vystoupení.
Po skončení hudebního vystoupení přivítal všechny přítomné a hlavně vzácné hosty:
 Danu Divákovou, zástupkyni Národní sítě Zdravých měst ČR
 Janu Čechovou, starostku města Jilemnice, političku Zdravého města Jilemnice
 Vladimíra Vinkláře, místostarostu města Jilemnice
 Vladimíra Votočka, místostarostu města Jilemnice
 Lenku Pánkovou, koordinátorku pocitové mapy
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,
primářka hemodialyzačního oddělení a nefrologické ambulance
 Vzdělávání a kultura – Hana Erbenová, zástupkyně ředitele ZŠ Harracha, výchovná poradkyně
 Volný čas, sport a cestovní ruch – Vladimír Votoček, místostarosta města Jilemnice
 Podnikání a zaměstnanost – Josef Baudisch, soukromý podnikatel
 Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – Vladimír Vinklář, místostarosta města Jilemnice
 Stůl mládeže – Vojtěch Kynčl, student
Následovala prezentace řešení problémů z roku 2016, výsledky roční práce představila Jana Čechová spolu
s Martinem Šnorbertem:
Problém č. 1: Cyklostezky – pokračovat v budování nových
Město zadalo zpracování projektové dokumentace v úseku Martinice v Krkonoších – Jilemnice,
dokumentace je ve fázi přípravy pro územní rozhodnutí. Problémem je dosažení shody záměru investora a
ochranou lesa, zároveň se město potýká s výkupy případně souhlasy soukromých vlastníků v navrhované
trase. Úsek Horní Sytová – Paseky nad Jizerou je řešen v rámci projektu Jilemnicka – svazku obcí (Greenway
Jizera).
Problém č. 2: Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží
Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží v Jilemnici je stálicí v problémech, největší komplikací je
však vlastnictví prostorů – nejedná se o majetek města Jilemnice. S oběma majiteli město pravidelně jedná.
Vlastník autobusového nádraží s případnou rekonstrukcí vyslovil předběžný souhlas, ale pouze za
podmínky, že investorem bude město, v prvotním kroku tak byla zadána studie řešení prostoru
autobusového nádraží. Z pozice vlastníka prostoru proběhla na autobusovém nádraží oprava WC. U

vlakového nádraží došlo k vykácení náletů na břehu podél komunikace k nádraží, město v letošním roce
bude realizovat rekonstrukci pěší stezky z ulice Čsl. Legií k vlakovému nádraží.
Problém č. 3: Stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny
Rada města ustanovila pracovní skupinu pro projekt „kluziště“. Otázkou je umístění tohoto sportovního
zařízení, uvažovalo se na místě po bývalé kotelně, ale to prostorově nevyhovuje. V současné době je
k dispozici vzorová studie kryté haly, bude zapotřebí její rozpracování, což bude úkolem pracovní skupiny.
Pracovní skupina bude muset najít shodu na případném vzhledu kluziště (krytá hala versus pouze
zastřešení) a splnit požadavky co nejjednoduššího řešení s minimem provozních nákladů.
Problém č. 4: Udržení střední školy v Jilemnice ve struktuře současných oborů
Jediná střední škola v Jilemnici je ve fázi postupného stěhování do objektu po bývalé textilní škole
v Tkalcovské ulici, město spolupracuje na tomto přesunu s jejím zřizovatelem – Libereckým krajem,
Liberecký kraj přislíbil finanční prostředky na úpravu okolí školy a fasády objektu. K celkovému vystěhování
z budovy starého gymnázia v Kostelní ulici dojde zhruba v polovině června. Negativem pro školu je klesající
demografická křivka a konkurence středních škol v okolních městech.
Problém č. 5: Vybudování chodníku v ulici Roztocká
Město má zpracovanou vyhledávací studii budoucí trasy chodník, tato studie byla podkladem pro vypsání
veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací v dalších stupních, do této výzvy se nikdo
nepřihlásil a bude nutné zahájit veřejnou zakázku opětovně. S trasováním chodníku bude souviset i odvod
dešťových vod, což se v tuto chvíli jeví problematicky pro budoucí projektanty chodníku. Nicméně se
v Roztocké ulici v letošním roce dočkají nového přechodu pro chodce a parkovišť (u SD Jilm).
Problém č. 6: Využití a financování provozu objektu bývalé Spořitelny
Majitel objektu nabídl městu odkoupení za určitou finanční částku, tato nabídka byla předložena
zastupitelstvu s tím, že zastupitelstvo určilo, aby byla zpracována prostorová studie využití objektu. Město
má danou studii zpracovanou, majitel objektu však následně svoji nabídku stáhl. Anketa desatera problémů
byla v loňském roce spojena také s dotazem ohledně využití objektu bývalé Spořitelny. Výsledky této ankety
jsou dostupné na webových stránkách města.
Problém č. 7: Ulice Žižkova – rekonstrukce komunikace, okružní křižovatka u stadionu a ulice K Břízkám
Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Žižkova je zpracována od pošty k ulici K Břízkám, samotné
řešení je rozvrženo do dvou etap – I. etapa je samotná ulice Žižkova, II. etapa se týká okružní křižovatky.
Projekt je řešen společně s Libereckým krajem. V letošním roce se v Žižkově ulici rekonstruuje splašková
kanalizace a pokládá se nový vodovod, tuto akci financuje VHS Turnov, jehož je město členem.
Rekonstrukce povrchů vozovky a výstavba chodníku je plánována na příští rok.
Prezentující dále představili aktivity Zdravého města Jilemnice v roce 2016 a aktivity plánované v roce 2017.
Po prezentaci političky a koordinátora moderátorka představila Lenku Pánkovou, která vysvětlila princip
tvorby pocitové mapy, kdy účastníci pomocí různobarevných špendlíků vyjadřují své dojmy k danému místu,
v jilemnickém prostředí barvy určovaly místa: kde je lidem příjemně, kam chodí sportovat, kam pozvou své
známé, kde je zanedbané prostředí, kde se necítí bezpečně, kde hrozí dopravní nebezpečí a kde by to chtělo
změnu. On-line odkaz pro tvorbu pocitové mapy města Jilemnice: http://pocitovamapa.nszm.cz/jilemnice2017/.
Program pokračoval prezentací Dany Divákové, která představila činnost organizace Národní síť zdravých
měst ČR (NSZM ČR). NSZM ČR sdružuje více než 130 členů po celé České republice. Tato města zajímá, jak
vidí lidé místní situaci, co jsou podle nich priority, které posunou město kupředu. Zdravá města chtějí
vědět, co místní trápí, ale i to, na co jsou místní lidé pyšní. Na akci fórum zdravého města by mělo vyjít

několik nejdůležitějších aktivit, čím by se město mělo zabývat, je však při formulaci těchto aktivit brát
v potaz, že zákony v ČR jsou stanoveny tak, že velké investiční akce musí projít postupem vyhledávací
studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení atd., často se tak naformulují témata, u
kterých není v silách města, je vyřešit během období jednoho roku (od fóra do fóra). Následovala
prezentace webových stránek, na kterých je možné najít příklady dobré praxe z ostatních měst po celé ČR
(www.ZdravaMesta.cz/facebook;
www.ZdravaMesta.cz/video;
www.Udrzitelne-Mesto.cz;
www.MestoMladym.cz; www.MestoSeniorum.cz. 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.
Dana Diváková vysvětlila princip práce u jednotlivých tématických stolů. U každého stolu diskutují všichni
účastníci, během vyčleněného času mohou účastníci mezi stoly přecházet. U každého stolu se sestaví
seznam problémů. Opět byl zachován způsob rozhodování o dvou nejzásadnějších problémech v každé
tematické oblasti. Všichni přítomní mohli u každého stolu svými dvěma hlasy rozhodnout o tom, které dva
problémy se dostanou do závěrečného hlasování.
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:

Nedostatek obchodů s potravinami v severní části města (Kozinec, Hrabačov, Za Lázněmi)

Zanedbaný objekt čp. 332 (bývalý kojenecký ústav)

Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor dalšího rozvoje města

Zaměřit rozvoj města na mladé (lokality pro výstavbu RD, byty)

Chybějící rozlučková síň
B. Životní prostředí – garant Ilona Šolcová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Omezení hluku o nedělích (např. pomocí vyhlášky)

Zvýšení počtu nádob na tříděný odpad

Chybějící nádoby na sběr bioodpadu v lokalitě na Spořilově

Chybějící nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností

Chybějící nádoby na sběr kovu

Organizovaný sběr objemného odpadu (např. formou přistavení velkoobjemových kontejnerů
v určitou roční dobu)

Navrácení přírodního charakteru Jilemce (ve směru na Martinice v Krkonoších)
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – garant Alexandra Opluštilová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Bydlení pro mladé, kteří pracují v Jilemnici (lékaři a sestry v nemocnici, učitelé apod.)

Městská ubytovna

Bezplatná právní poradna pro občany

Vytvoření vycházkových tras pro seniory a maminky s dětmi (včetně umístění laviček)






Nedostatek lékařů (stomatologové, oftalmologové) – finanční podpora mladých lékařů, stipendia
pro 4., 5., 6. ročníky lékařských fakult
Pomoc pečujícím rodinám na Jilemnicku (domácí hospic, help line)
Preventivní programy, přednášky zaměřené na děti (netolerovat u dětí kouření, alkohol, drogy)
Zlepšení finančního ohodnocení pracujících v nemocnici (současné demotivuje)

D. Vzdělávání a kultura – garant Hana Erbenová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Renovace atletické dráhy na stadionu

Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu

Využití prostoru „Kuvajtu“ – sport, volný čas

Absence zdravotního oboru na střední škole
E. Volný čas, sport a cestovní ruch – garant Vladimír Votoček
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná – Vejsplachy

Zimní stadion/plocha pro bruslení

Oprava atletické dráhy

Lezecká stěna ve sportovní hale

Propojení zpevněné lesní cesty se starou kolečkovou dráhou

Kulturní akce ve sportovní hale

Zpřístupnit vyhlídkové místo nad „Jestrou“
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Josef Baudisch
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel

Respektování opakovaných návrhů komise podnikání

Motivace žáků na základních školách k učebním oborům

Obnovit učební obory v regionu
G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant Vladimír Vinklář
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Nasvícení přechodů pro chodce

Rekonstrukce komunikací provádět bez úplné uzavírky

Navýšení parkovacích míst na sídlišti Spořilov

Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží

Výstavba parkoviště u nemocnice
H. Stůl mládeže – garant Vojtěch Kynčl
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:

Cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou

Odkup budovy bývalé Spořitelny – reprezentativní prostor (revitalizace parčíku pro trávení volného
času, literární kavárna)




Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití finančních prostředků
Rekonstrukce umělých povrchů na stadionu

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
Definovaný problém
1.
Neinvestovat do „nerezového“ koupaliště na úkor dalšího rozvoje města
2.
Rekonstrukce umělých povrchů na stadionu
Nedostatek lékařů (stomatologové, ofthalmologové) – finanční podpora
3.
mladých lékařů, stipendia pro 4., 5., 6. ročníky lékařských fakult
4. – 6. Areál bývalého OSP – neexistující podpora řemesel
Bydlení pro mladé, kteří pracují v Jilemnici (lékaři a sestry v nemocnici,
4. – 6.
učitelé apod.)
4. – 6. Cyklostezka Jilemnice – Horní Branná – Vejsplachy
7. – 8. Výstavba parkoviště u nemocnice
7. – 8. Zanedbaný objekt čp. 332 (bývalý kojenecký ústav)
9.
Pokračovat v hledání vhodného prostoru pro městskou knihovnu
10.
Zrušení stavby zimního stadionu – lepší využití finančních prostředků
11.
Absence zdravotního oboru na střední škole
12. – 14. Navýšení parkovacích míst na sídlišti Spořilov
12. – 14. Omezení hluku o nedělích (např. pomocí vyhlášky)
12. – 14. Propojení zpevněné lesní cesty se starou kolečkovou dráhou
15. – 16. Obnovit učební obory v regionu
15. – 16. Zvýšení počtu nádob na tříděný odpad

Počet hlasů
29
14
11
8
8
8
6
6
5
4
3
2
2
2
1
1

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.
Tvorba pocitové mapy:

http://pocitovamapa.nszm.cz/jilemnice-2017/

V Jilemnici dne 5. dubna 2017
Zapsala: Petra Novotná, odbor rozvoje, investic a majetku

Fotodokumentace:

