TISKOVÁ ZPRÁVA
Jilemničtí pojmenovali desatero problémů pro rok 2012
Jilemnice, 18. 4. 2012
Město Jilemnice se již od roku 2006 věnuje uplatňování místní Agendy 21, jejímž hlavním cílem
je zapojování široké veřejnosti do rozhodovacích procesů. Jedním z hlavních pilířů je
každoroční veřejné fórum k celkovému rozvoji města. Cílem projednání je získat co nejširší
zpětnou vazbu od občanů k rozvoji města. Hlavním výstupem je formulace nejzásadnějších
problémů z pohledu obyvatel.
Do společenského domu Jilm přišla 12. dubna diskutovat téměř stovka účastníků. Občané měli
možnost definovat problémy v následujících problémových oblastech: rozvoj města, hospodaření
města, občan a úřad – informovanost; životní prostředí; zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení,
sociopatologické jevy; vzdělávání a výchova; volný čas, kultura, sport, cestovní ruch; podnikání a
zaměstnanost; doprava, prevence kriminality a bezpečnost občanů. Po více než tříhodinovém jednání
se účastníci shodli na následujícím pořadí problémů:
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Zachování střední školy v Jilemnici - 34 hlasů
Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce - 30 hlasů
Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání – kontrola provedení) – 23 hlasů
Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN a na Kozinci, údržba stávajících – 18 hlasů
Koncepční řešení rekonstrukce budov obou základních škol – 17 hlasů
Větší podpora neziskových organizací v grantovém programu – 15 hlasů
Osvětlení přechodů u autobusového nádraží – 9 hlasů
Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů – 8 hlasů
Řešení dlouhodobého směřování města (jasné vymezení, kdo zodpovídá) – 7 hlasů
– 11. Koncepční řešení péče o zeleň vč. systémové údržby (absence osoby zahradníka) – 6 hlasů
– 11. Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého OSP) – 6 hlasů
Grantový program města (zvýšení objemu financí) – 5 hlasů
Chybějící sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni – 4 hlasy
– 15. Rozšíření parkovacích míst na sídlišti – 1 hlas
– 15. Nalezení kompromisu mezi zábavou a pořádkem ve městě (noční život) – 1 hlas

Novinkou letošního ročníku byl tzv. stůl mládeže, u kterého zástupci nejmladší generace formulovali
problémy napříč všemi oblastmi.
Návrh všech definovaných problémů bude v květnu prověřen anketou mezi obyvateli. Definitivní
podoba „Desatera problémů Jilemnice“ bude předložena zastupitelstvu města, které podnikne kroky
k jejich řešení.
Program akce zpestřilo vystoupení tanečního dua skupiny Paul-Dance Jilemnice, prezentace
kampaně Libereckého kraje Uber plyn!, prezentace fair trade výrobků, fotografická prezentace z akcí
Zdravého města Jilemnice a závěrečná tombola, ze které si 11 šťastlivců odneslo hodnotné balíčky
tvořené fair trade výrobky.
Setkání bylo součástí projektu „Jilemnice – zdravé město“, který je realizován od roku 2007. Cílem
projektu je identifikovat aktuální potřeby místních obyvatel, zapojit je do veřejného života a zkvalitnit
tak podmínky pro život ve městě. V letošním roce byla akce financována Revolvingovým fondem
Ministerstva životního prostředí v rámci realizovaného projektu Jilemnice – město zeleně.
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