Zdravé město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

TISKOVÁ ZPRÁVA
Jilemničtí poprvé tvořili pocitovou mapu
Jilemnice, 11. 4. 2016
Město Jilemnice se již deset let 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. Letos poprvé mohli účastníci tvořit také pocitovou mapu města Jilemnice.
Akce se poprvé uskutečnila v honosných prostorech Erbovního sálu Krkonošského muzea čp. 1,
příležitost vyjádřit se k rozvoji města využilo více než 70 účastníků. Začátek akce zpestřilo vystoupení
saxofonového kvarteta Základní umělecké školy v Jilemnici pod vedením pana učitele Horáčka.
Občané měli možnost definovat problémy v následujících problémových 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 a bezpečnost občanů. Po více než dvouhodinovém jednání se účastníci shodli na
následujícím pořadí problémů:
Pořadí

Definovaný problém

1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce autobusového a vlakového nádraží
Nalezení vhodného prostoru pro městskou knihovnu
Stavba kluziště v prostoru bývalé teplárny
Udržení střední školy v Jilemnici ve struktuře současných oborů
Aktivní stáří v kruhu rodiny v návaznosti na sociální služby končící po 16
hodině
Vybudování chodníku v ulici Roztocká
Využití a financování provozu objektu bývalé Spořitelny
Cyklostezky – pokračovat v budováních nových a údržbě stávajících
Ulice Žižkova – rekonstrukce komunikace, okružní křižovatka u stadionu a
ul. k Břízkám
Využití areálu služeb drobnými a středními podnikateli
Koupaliště – malá informovanost obyvatelstva, ekonomická rozvaha
Propustné bydlení pro sociálně potřebné
Vytvořit podmínky pro využití stávajících lokalit k podnikání
Řešit prostor objektu bývalého Cedronu
Vyřešit nepořádek na stanovištích tříděného odpadu
Psí exkrementy – úklid, postih, osvěta

5.
6.
7.
8. – 10.
8. – 10.
8. -10.
11. – 12.
11. – 12.
13.
14. – 16.
14. – 16.
14. – 16.

Počet
hlasů

19
17
16
11
9
8
7
6
6
6
4
4
3
2
2
2

Návrh všech definovaných problémů bude v první polovině května prověřen anketou mezi obyvateli.
Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti
v rámci otevřené ankety, je tzv. ověřeným desaterem problémů a je následně předložen zastupitelstvu
města k dalšímu řešení.
Součástí akce bylo letos vytvoření pocitové mapy města Jilemnice, ve které mohli lidé různě
barevnými špendlíky znázornit své pocity. Pocitové mapy představují inovativní přístup v práci
s prostorem, občané města se mohou do tvorby mapy zapojit také prostřednictvím online verze
umístěné na: http://pocitovamapa.nszm.cz/jilemnice-2016/.
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