FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE
11. dubna 2013, SD Jilm
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DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2012

ověřené problémy
-

č. 1 Koncepční řešení péče o zeleň vč. její
systémové údržby (absence osoby zahradníka)

-

č. 2 Koncepční řešení rekonstrukce budov obou
základních škol

-

č. 3 Realizace asfaltové dráhy a střelnice na
Hraběnce

-

č. 4 Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů

-

č. 5 Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého
OSP)

-

č. 6 Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN
a Na Kozinci, údržba stávajících

-

č. 7 Zachování střední školy v Jilemnici

-

č. 8 Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání,
kontrola provedených služeb)

Koncepč
Koncepční řešení
ení péče o zeleň
zeleň vč. její
její systé
systémové
mové údrž
držby

-

-

-

vytvořen 2 x 0,1 úvazek
zahradníka
dokončen pasport zeleně
v rozpočtu na r. 2013
vyčleněno 500 tis. na úpravu
cestiček v zámeckém parku
dokončení revitalizace zeleně
v zámeckém parku, areálu
MMN, sokolském parku a
kolem kostela
zanedbané plochy v
soukromém vlastnictví
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Koncepč
Koncepční řešení
ení rekonstrukce budov obou zá
základní
kladních škol

- v r. 2013 rozsáhlé zateplovací práce na
budovách škol
- rekonstrukce školního hřiště za 1. ZŠ
- zahájení odborné debaty nad využitím všech
školních budov

Realizace asfaltové
asfaltové drá
dráhy a stř
střelnice na Hrabě
Hraběnce
- dokončení vizualizace projektu
„Všesportovní areál Hraběnka“
- dokončení studie proveditelnosti
- jednání s vlastníky výstavbou dotčených
pozemků
- zpracování projektové dokumentace k
územnímu řízení
- více o projektu: kulatý stůl dne 16.5. od
17:00 hod v zasedací místnosti MěÚ
Jilemnice

- finanční náročnost realizace
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Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů
domů

- zveřejnění pozemků vhodných pro výstavbu (v
Jilmu, na sídlišti)
- zpracování projektové dokumentace pro bytovou
zástavbu Na Kozinci
- výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro projekt Bubnu

- finanční náročnost

Stabilizace a rozvoj areá
areálu služ
služeb (bývalé
(bývalého OSP)

- zpracování znaleckého posudku
(ocenění budov) pro případný prodej
uživatelům areálu

- nutná změna územního plánu
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Vybudování dětských hřišť v zástavbě u
MMN a Na Kozinci, údržba stávajících
- nové dětské hřiště u sportovního stadionu
- fit stezka v sokolském parku
- aktivita místních občanů při budování menších
hracích plácků v lokalitě MMN

- absence finančních prostředků v rozpočtu města

Zachování střední školy v Jilemnici
- přizpůsobení objektu textilní školy pro
gymnázium (zateplení a přestavba budovy)
- podpora gymnázia místními základními
školami
- spolupráce se Svazkem obcí Jilemnicko
(mediální kroužek)
- prezentace gymnázia na webových
stránkách a ve zpravodaji města
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Zlepšení čistoty města (běžný úklid,
sekání, kontrola provedených služeb)
- zaměstnáno 6 pracovníků
- 29.5.2012 proběhl kulatý stůl na téma „provádění
zimní a letní údržby v Jilemnici“
- kontrola provedených služeb pracovníkem MěÚ
- v letních měsících bude zahájen provoz
kompostárny na Javorku

- neustálý nepořádek (byť městským úřadem
řešený) kolem sběrných míst
- černé skládky
- záhadně mizející květinová výzdoba

Z aktivit Zdravé
Zdravého mě
města Jilemnice v r. 2012
- březen: Beseda – bezpečnost seniorů v silniční dopravě
- duben: Fórum Zdravého města, Den Země
- květen: kulatý stůl „provádění zimní a letní údržby“, Výstup
na Žalý
- červen: kulatý stůl „aleje a podmínky pro novou výsadbu“
- září: Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví,
kulatý stůl „dopravní situace ve městě“
- soutěž: Jilemnice krásná a rozkvetlá, výtvarná soutěž
„kreslím, kreslíš, kreslíme, maluju, maluješ, malujeme“
- dětský parlament: dětské fórum, souboj tříd
- projekty: Jilemnice – město zeleně, zavádění systému
EMAS na MěÚ
- seriál ve zpravodaji: o řemeslech
- dosažení kategorie C+ v kritériích místních Agendy 21
- podpora kampaně Uber plyn!
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Co pro Vás chystáme/děláme v roce 2013?
- osvědčené kampaně: Den Země, Výstup na Žalý,
Evropský týden mobility
- oblíbené soutěže: Jilemnice krásná a rozkvetlá,
výtvarné soutěže „Památkové objekty v našem
městě“ a „Příroda a jak ji chráníme“
- seriál ve zpravodaji: o gymnáziu (100 let od
založení)
- kulaté stoly: kogenerační jednotka na sídlišti
Spořilov, všesportovní areál Hraběnka
- naplňujeme kritéria místní Agendy 21
- spolupracujeme s partnery
- podpora Senior pointu
- příprava akce „8 hodin pro město“
- činnost dětského parlamentu

Za pozornost Vá
Vám dě
děkují
kují
Ing. Jana Čechová
echová
a
Ing. Martin Šnorbert
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