ZÁPIS Z AKCE
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
25. dubna 2019
Dle prezenční listiny 85 přítomných, za NSZM ČR: Marta Vencovská, za MěÚ: David Hlaváč, Vladimír Vinklář,
Petr Faistauer, Martin Šnorbert, Petra Novotná, Ilona Šolcová, Jana Steinerová, Marie Bedrníková, Pavla
Svobodová, Václav Myslivec, Michal Patka, Kateřina Vejnarová, Ivan Adam, Miluše Vargová, Iva Lhotová,
Miroslava Kynčlová, Antonín Štěpánek, Jana Mičkalová.
Moderace: Marta Vencovská, zástupce NSZM ČR a Ladislav Stránský, absolvent Gymnázia a SOŠ Jilemnice.
Moderátor Ladislav Stránský přivítal účastníky třináctého 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
 Davida Hlaváče, radního města Jilemnice, politika 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 – Leona Mohrová, zástupkyně ředitele Oblastní charity
Jilemnice
 Vzdělávání a kultura – Iva Lhotová, finanční odbor, referentka školství
 Volný čas, sport a cestovní ruch – Vladimír Horáček, zastupitel města Jilemnice, předseda komise
tělovýchovy a sportu
 Podnikání a zaměstnanost – Eliška Soukupová, soukromá podnikatelka
 Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – Marek Podsedníček - člen komise dopravy a
veřejného pořádku
 Stůl mládeže – Jakub Ježek, student Gymnázia a SOŠ Jilemnice
Následovala prezentace řešení problémů z roku 2018, výsledky roční práce představili David Hlaváč spolu
s Martinem Šnorbertem:
Problém č. 1: Cyklostezky – směr Martinice v Krkonoších, Hrabačov
Co se cyklostezky týče, pro úsek Jilemnice – Martinice v Krkonoších je dokončena projektová dokumentace
pro územní řízení. Předpokladem je, že územní rozhodnutí bude vydáno ještě v tomto roce. Předpokladem
je ještě provedení biologického hodnocení (jaro, léto) požadované odborem životního prostředí krajského
úřadu Libereckého kraje. Zároveň je podána žádost o dotaci do dotačního fondu Libereckého kraje na pořízení
dalšího stupně projektové dokumentace – pro stavební řízení.
Problém č. 2: Drogová prevence
Na MěÚ působí sociální kurátor pro mládež, který spolupracuje se základními školami v oblasti týkající se
poradenství a protidrogové prevence.

V problémových lokalitách, které s těmito patologickými jevy souvisí, je zajištěn zvýšený dohled strážníků
městské policie. Zhoršení stavu se projevilo v definovaných problémech při jednání dětského fóra.
Problém č. 3: Neutěšený stav autobusového nádraží
Neutěšený stav autobusového nádraží v Jilemnici je stálicí v problémech, největší komplikací je však
vlastnictví prostoru – nejedná se o majetek města Jilemnice. Soukromý vlastník autobusového nádraží na
výzvy ze strany města již nereaguje. Rekonstrukce plochy ze strany města není možná. Ve hře je tedy i úvaha
o možném přesunu autobusového nádraží do jiné lokality. Na plochu současného autobusového nádrží je
zpracována ideová dopravní studie.
Problém č. 4: Odkoupení budovy spořitelny
Odkoupení budovy spořitelny je také jeden z opakujících se námětů z fóra. Podnětem případného možného
budoucího využití objektu se zabývá např. komise rozvoje a pracovní skupina pro regeneraci památkové zóny.
Město má k dispozici také vypracovanou ideovou studii, týkající se využití objektu spořitelny.
Problém č. 5: Údržba dětských hřišť a budování nových
V roce 2018 byla zprovozněna nová plocha pro využití volného času dětí v zámeckém parku. Město pravidelně
kontroluje veřejně přístupná hřiště a obnovuje vadné součásti atrakcí a vybavení.
Pro vybudování hřiště v Hrabačově bohužel ještě nebyla nalezena odpovídající lokalita. Pro vybudování
náhrady za zrušené dětské hřiště v prostoru u TESCA se zatím nepodařilo získat územní rozhodnutí.
Problém č. 6: Zajištění dohledu městské policie ve městě v nočních hodinách – navýšení počtu strážníků
V současné době jsou u Městské policie Jilemnice zaměstnáni 2 strážníci (1 strážnice na MD), zároveň je
vypsáno výběrové řízení na obsazení další pozice. Bohužel podmínky pro přijetí (dokončené SŠ vzdělání) jsou
přísnější než u náboru k policii ČR.
Problém č. 7: Zlepšení kvality místních komunikací
Na místních komunikacích se pravidelně provádí opravy výtluků tryskovou metodou. Postupně dochází
k výstavbě chodníků a nových parkovacích míst (ulice Tkalcovská, J. Havlíčka, Jungmannova, Čsl. Legií, Žižkova
ulice). Společně s Libereckým krajem spolupracuje město Jilemnice na obnově komunikací II. třídy.
Problém č. 8: Zvýšení počtu bytů ve vlastnictví města – mladí s dětmi, krizové bydlení pro matky s dětmi,
bydlení pro seniory
V současné době je zpracována projektová dokumentace na vybudování 4 bytů pro účely sociálního bydlení
v čp. 70. Město za tímto účelem požádalo o dotaci v rámci výzvy MAS „Přiďte pobejt!“, v případě přiznání
dotace by výstavba měla proběhnout v roce 2020.
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 obchodu v severní části města (Kozinec, Hrabačov, Za Lázněmi)
 Najít lepší využití pro prázdné objekty města
 Koncepční řešení nemotorové dopravy
 „Terminál“ Hrabačov (úprava zastávky)
 Zlepšit informovanost občanů o připravovaných akcích
 Zainvestování pozemků pro bytovou výstavbu
 Hospodaření s pitnou a užitkovou vodou
 Parkování u hřbitovů, rozlučková síň, hrobníkův domek
B. Životní prostředí – garant Ilona Šolcová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Vybudování ohrazených stanovišť na odpad (pravidelná údržba)
 Holubi na sídlišti = znečištění
 Péče o přírodně cenné lokality (např. koupaliště)
 Hromada vybagrované zeminy na Hraběnce
 Přístup ke kompostu na kompostárně
 Velkoobjemový kontejner na bioodpad v Hrabačově
 Více kvetoucích záhonů
 Plán opatření proti suchu + využití přívalových srážek
 Pokuty za psí exkrementy na ulici
 Údržba ulice Nádražní (úklid)
 Lepší péče o zeleň
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – garant Leona Mohrová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Dostupné bydlení
 Startovací byty pro mladé lidi + malometrážní byty pro udržení zaměstnanosti ve městě
 Udržení stávajících sociálních služeb
 Absence osobní asistence pro osoby nad 30 let
 Pravidelné aktivizační programy pro seniory
D. Vzdělávání a kultura – garant Iva Lhotová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Jeviště za zámkem – znovu vybudovat, obnovit
 Nevyhovující prostory a stav knihovny (modernizace služeb)
 Odkoupení budovy spořitelny a její využití pro knihovnu a kavárnu





Chybí DDM (dům dětí a mládeže), např. v budově gymnázia, „kojeňáku“
Málo vzdělávacích aktivit pro seniory
Nízká motivace pedagogů, neochota mladých jít učit (např. služební byty)

E. Volný čas, sport a cestovní ruch – garant Vladimír Horáček
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Areál koupaliště (ujasnění koncepce, nalezení jednoznačného konsensu)
 Lázně u Devra – využití odpadního tepla ve spolupráci s Devrem
 Dobudování druhé etapy Hraběnky
 Zpracování koncepce propagace města
 Kluziště – mobilní možnost chlazení až do 8 °C
 Využití prostoru na „Kuvajtu!
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Eliška Soukupová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Už znovu areál služeb?!
 Veřejný seznam drobných podnikatelů a živnostníků
 Rozvojové plochy pro podnikání
 Bydlení pro začínající podnikatele
 Podpořit výstavbu ubytovacích kapacit pro rozvoj cestovního ruchu
 Zastavit zánik drobných provozoven (obchůdky, služby)
G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant Marek Podsedníček
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Větší „viditelnost“ příslušníků státní i městské policie v ulicích města
 Omezit průjezd nákladní dopravy městem
 Neutěšený stav místních komunikací
 Zlepšení zimní i letní údržby místních komunikací
 Neustálý rozvoj sítě cyklostezek
 Dohled nad bezpečností a pořádkem na dětských hřištích + kontrola dodržování provozního řádu
(i večer)
 Nedodržování zákazu vjezdu do pěší zóny, především u škol
 Omezit reklamní plochy podlé příjezdových komunikací
 Chybějící chodníky, harmonizace dopravy ve městě
H. Stůl mládeže – garant Jakub Ježek





Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
Knihovna - pořádat více akcí, besed, autorských čtení, podílet se na realizaci nové knihovny se
studenty
Nové expozice v muzeu – nejen tradice, ale např. II. světová válka na Jilemnicku + vytvořit online
galerii historických fotek z archivu Krkonošského muzea
Revitalizace parků u autobusového nádraží (před gymnáziem)








Vratné kelímky na akcích města, zredukovat plasty
Schvalování akcí – typu Stop genocidě (aby se podobná situace neopakovala)
Pořádání letního kina (prostory v parku)
Více filmů s titulky v Kině 70 – podpora AJ, NJ
Podpora alternativních akcí – prostory v Kotelně, v knihovně
Zřízení knihobudky

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.
3. - 4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9. – 12.
9. – 12.
9. – 12.
9. – 12.
13. – 14.
13. – 14.
15.
16.

Definovaný problém
Startovací byty pro mladé + malometrážní byty pro udržení
zaměstnanosti ve městě
Už znovu areál služeb?!
Odkoupení budovy spořitelny a její využití pro knihovnu a kavárnu
Najít využití pro prázdné objekty města
Plán opatření proti suchu + využití přívalových srážek
Vratné kelímky na akcích města, zredukovat plasty
Chybějící chodníky, harmonizace dopravy ve městě
Knihovna - pořádat více akcí, besed, autorských čtení, podílet se na
realizaci nové knihovny se studenty
Nevyhovující prostory a stav knihovny (modernizace služeb)
Absence osobní asistence pro osoby nad 30 let
Dobudování II. etapy Hraběnky
Zlepšení zimní i letní údržby místních komunikací
Hospodaření s pitnou a užitkovou vodou
Areál koupaliště (ujasnění koncepce, nalezení jednoznačného konsensu)
Vybudování ohrazených stanovišť na odpad (pravidelná údržba)
Zastavit zánik drobných provozoven (obchůdky, služby)

Počet hlasů
21
14
13
13
10
8
7
7
5
5
5
5
4
4
3
1

Řešení problémů:
Během měsíce 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 fóra radní města Jilemnice a politik ZM a MA21 David Hlaváč zmínil možnost registrace do
komunikačního kanálu města Mobilní rozhlas, který byl prezentován v průběhu celé akce, a poděkoval všem
za konstruktivní diskusi u jednotlivých stolů a za zájem o veřejné dění ve městě.

V Jilemnici dne 26. dubna 2019
Zapsala: Jana Mičkalová, odbor vedení úřadu
Fotodokumentace (více na FB www.facebook.com/mestojilemnice)

