ZÁPIS Z AKCE

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
23. dubna 2015
Dle prezenční listiny 70 přítomných, za NSZM ČR: Ing. Petr Švec, ředitel a Mgr. Petr
Hermann, předseda, za MěÚ: Ing. Jana Čechová, Vladimír Vinklář, Ing. Vladimír Votoček, Ing.
Petr Faistauer, Ing. Martin Šnorbert, Ing. Dagmar Stolínová, Bc. Kateřina Jiroušová, Jan Jírů,
František Augustin, Marie Bedrníková, Jana Exnerová, Bc. Jana Steinerová, Ing. Václav
Myslivec, Alena Jonová, DiS., Ing. Aleš Vaněk
Moderace: Ladislav Stránský a Ing. Petr Švec
Devátý ročník fóra Zdravého města Jilemnice zahájil moderátor akce – Ladislav Stránský. Přivítal
všechny přítomné a hlavně vzácné hosty:
- Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR)
- Mgr. Petra Hermanna, předsedu NSZM ČR
- Ing. Janu Čechovou, starostku města Jilemnice, političku Zdravého města Jilemnice
- Ing. Vladimíra Votočka, místostarostu města Jilemnice
- Vladimíra Vinkláře, místostarostu města Jilemnice
- Ing. Petra Faistauera, tajemníka Městského úřadu Jilemnice
- Ing. Martina Šnorberta, koordinátora Zdravého města Jilemnice.
Následně předal slovo Ing. Janě Čechové. Ta přítomné také
přivítala, vyjádřila lítost nad svou absencí na předchozím
ročníku veřejného fóra a zmínila, že je ráda, že opět může být
přítomna.
Po úvodním slovu paní starostky moderátor uvedl vystoupení
tanečníků Paul Dance Jilemnice, konkrétně minihadů s tanečním
vystoupením Duhová víla.
Po kulturním vystoupení následovala prezentace koordinátora ZM Jilemnice Martina Šnorberta a
političky ZM Jilemnice Jany Čechové, kteří představili řešení desatera problémů z loňského fóra.
V loňském roce se do konečného řešení dostalo 8 problémů – jedná se o problémy, které se umístily
v TOP 10 na fóru i v následné anketě:
Problém č. 1: Cyklostezky – napojení Jilemnice na síť cyklostezek
V rámci kampaně Evropský týden mobility se v záři 2014 konalo jednání u
kulatého stolu na téma cyklostezky spojující Jilemnici s Martinicemi
v Krkonoších. Na tomto jednání byly představeny dvě možné trasy
cyklostezky, účastníci jednání se shodli na trase vedoucí podél Jilemky.
Vybraná trasa byla konzultována s orgány státní správy, ti však s tímto
řešením nesouhlasí. Proto se zřejmě bude muset hledat trasa jiná,
pravděpodobně podél silnice.
Problém č. 2: Hraběnka – realizace I. etapy
Toto téma se na fóru objevuje již po několikáté. Zastupitelstvo města
schválilo financování realizace 20 miliony Kč z rozpočtu města za
podmínky získání financí z dotačních titulů.

Na Hraběnce proběhly přípravné vrty pro geologický průzkum, označuje se úsek lesa, který bude
v průběhu září vykácen pro umístění střelnice. Jedná se s vlastníky pozemků, které je třeba vykoupit.
Od ledna tohoto roku se pravidelně schází pracovní skupina. Dokončení I. etapy se předpokládá
v roce 2016.
14. května Jilemnici navštíví hejtman Libereckého kraje Martin Půta, v rámci své návštěvy zavítá spolu
s předsedou pracovní skupiny Ing. A. Vaňkem do areálu Hraběnka.
Problém č. 3: Křižovatka nad stadionem – zlepšení dopravní bezpečnosti:
Tento problém je řešen s Libereckým krajem. Reviduje se projekt na okružní křižovatku z roku 2009.
Plánuje se také prodloužení chodníku k Hraběnce. Nutné je také řešit inženýrské sítě.
Problém č. 4: Modernizace knihovny:
Městská knihovna Jaroslava Havlíčka je s bezbariérovým přístupem v prostorách patřících KRNAPu.
Řešením by mohlo být nalezení nových prostor ve vlastnictví města, kam by byla knihovna
přestěhována. Přestěhuje-li se gymnázium do vlastních prostor, uvolní se č.p. 259.
Problém č. 5: Možnost znovuzavedení farmářských trhů s místními produkty:
Farmářské trhy byly znovu zavedeny v pátek 17. dubna díky úsilí J. Kostečkové a P. Fišerové. Jejich
snahou je, aby na trhy jezdili pouze prověření prodejci. Trhy jsou plánovány na každý sudý pátek
s výjimkou pátků, na které připadne státní svátek a kdy se na náměstí konají jiné akce. V těchto
případech se budou farmářské trhy konat ve čtvrtek.
Problém č. 6: Nepolevit v údržbě a péči o zeleň
Městské zahradnici byl zvýšen pracovní úvazek z polovičního na tříčtvrteční. Práce na údržbě zeleně
je však tolik, že i kdyby byli městští zahradníci dva nebo tři, stále by měli co dělat. V rámci údržby
zeleně byla dokončena revitalizace zeleně na katolickém hřbitově, v jejímž rámci byly pokáceny
nemocné a přestárlé lípy a byly nahrazeny novými.
Problém č. 7: Sociální bydlení:
Prozatím byla opravena koupelna v č.p. 64. Nové programové období 2014 – 2020 počítá s vypsáním
dotačních titulů pro sociální oblast. Vhodnými prostory pro zřízení sociálního bydlení jsou v bývalém
kojeneckém ústavu.
Problém č. 8: Výstavba kogenerační jednotky – elektrárny – na sídlišti „STOP“:
Bylo podepsáno odstoupení od smlouvy s ČEZ Energo. Ve stávající plynové kotelně dožívají kotle.
Město Jilemnice získalo grant z Programu švýcarsko – české spolupráce, v rámci kterého partner
projektu Centrum kvality bydlení zpracuje vizi panelového sídliště Spořilov, zabývá se sídlištěm i
z pohledu energetiky.
Prezentující dále představili aktivity Zdravého města Jilemnice v roce 2014 a představili plánované
aktivity roku 2015.
Po prezentaci političky a koordinátora moderátor akce představil jednotlivé tematické oblasti a
garanty.
Program dále pokračoval prezentací ředitele NSZM ČR, Petra Švece. Projekt Zdravé město v rámci
republiky funguje již od roku 1994, asociace NSZM ČR má již 124 členů (města, kraje, mikroregiony,
MAS, obce). Vše o zdravých městech lze najít na webových stránkách www.zdravamesta.cz. Petr Švec
představil hlavní myšlenku fóra ZM, účastníci by se měli zaměřit na dlouhodobý, vyrovnaný rozvoj
města Jilemnice.

Při hodnocení zdravých měst, obcí a regionů se sledují témata udržitelného
rozvoje (např. správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí,
udržitelná spotřeba a výroba, doprava a mobilita, zdraví obyvatel, místní
ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a tradice, sociální
prostředí, globální odpovědnost). K tématům udržitelného rozvoje se mohou
účastníci fóra vyjádřit u jednotlivých stolů. Zdravá města se do rozvoje snaží
zapojit všechny generace, po celé republice se konají fóra s mládeží, města se
snaží vycházet vstříc seniorům. Zdravé město je systém, jsou to nejenom akce,
ale jsou to také odpovědné osoby, na které se mohou občané obracet – politik,
koordinátor, komise při radě města.
Jak probíhá roční postup od fóra? Fórum je veřejná diskuse, na které se stanoví
několik problémů, z nichž hlasováním vzejde desatero problémů. Problémy
definované na fóru jsou následně ověřeny anketou, u zvláště žhavých problémů
mohou být uspořádány kulaté stoly, následuje zpracování důvodové zprávy pro
zastupitelstvo, které určí konkrétní odpovědnost za řešení problémů, jasně sdělí postup. Za rok na
dalším fóru se v rámci prezentace vyhodnotí řešení jednotlivých problémů.
Petr Švec dále vysvětlil 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. Letošní novinkou byl 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.
Pracovní část
U jednotlivých tematických stolů probíhala diskuse nad problémy, po vypršení časového limitu pro
práci u stolů jednotliví garanti stručně prezentovali diskutované problémy.
A. Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad – garant Ing. Martin Šnorbert
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Péče o stávající majetek
- U investic zvážit a vyhodnotit provozní náročnost
- Umožnit veřejnosti diskusi k věcem veřejným
- Nezájem zastupitelů o veřejné fórum – ze zastupitelů se
omluvila MUDr. Opluštilová a Mgr. Valenta. Přítomno bylo 5
zastupitelů ze 17.
- Řešit výhledovou perspektivu areálu služeb
- Zveřejnit koaliční smlouvu
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
B. Životní prostředí – garant Ing. Dagmar Stolínová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Omezit hluk ve městě – o víkendu nebo alespoň v neděli. Veřejně závaznou vyhláškou by byl
stanoven klid.

Rozšířit počet a rozmístění nádob na bioodpad
– jak malých nádob tak velkoobjemových kontejnerů.
Kompostujeme již třetím rokem. Požadavkem občanů je
také zpřístupnění kompostárny.
Nedostatečný úklid po městě – běžný úklid. Kdo
zadává práci, kdo ji kontroluje. Zkvalitnit přístup
k běžnému úklidu.
Nepolevit v údržbě a péči o zeleň – opakující se
problém. Za poslední rok se údržba a péče o zeleň velmi
zlepšila, stále zde však jsou rezervy. Důraz kladen na
obnovu zeleně po výkopových pracích, úklid listí na
podzim na sídlišti.
Více informovat o třídění odpadů
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení – garant Jana Kavanová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Bezbariérovost Jilemnice (pošta, úřady, autobusové nádraží)
- Důchodcovská autobusová linka – linka vedoucí od sběrny k nemocnici
- Bezdomovectví v Jilemnici – výskyt bezdomovců v parku u Tesca, u finančního úřadu,
v zámeckém parku
- Sociální bydlení – nejenom pro seniory, rychlejší
řešení prostřednictvím volných městských bytů
- Rozlučková síň
- Domácí hospicová péče nebo vytvoření rodinného
pokoje pro potřebné
- Umožnit jednotlivým panelovým blokům vlastní
kotelnu – řešení problému s dožívající kotelnou na
sídlišti
- Azylové (krizové) bydlení
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
D. Vzdělávání a kultura – garant Mgr. Hana Erbenová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Univerzita 3. věku – umožnění vzdělávání seniorům
- Najít využití budovy bývalé spořitelny – památkově
chráněná budova, chlouba Masarykova náměstí s tradicí
- Komplexní řešení vnitřních prostor základních škol –
dispozice prostor a povrchový design, stará vnitřní
architektura je pro děti ponurá, potřeba oživení prostor a
jejich přizpůsobení dětem
- Bezbariérové prostory pro speciální MŠ a ZŠ

-

Vybavení haly
Urychlit sestěhování gymnázia a SOŠ do jedné budovy – chronický problém, jistá závislost na
financích
Nevyhovující prostory knihovny – Jilemnice je krásné kulturní město, čtenářská gramotnost
a láska dětí a mládeže ke čtení a ke knížkám by měla být podpořena dostatečně velkými
místnostmi
Výstavní sál pro ZUŠ – možno provázat s bodem najití využití budovy bývalé spořitelny

Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
E. Volný čas, sport a cestovní ruch – garant Ing. Vladimír Votoček
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Pokračovat v budování cyklostezek hlavním cílem je
projet na kole bezpečně Jilemnicí od Martinic
v Krkonoších do Víchové nad Jizerou (do Devra)
- Vrátit do původního stavu cesty zničené po těžbě
dřeva – cesty po těžbě zůstávají dost zničené, důležité
je uvést cesty do původního stavu, hlavně páteřní cesta
na Hraběnce
- Vyřešit plochu na bruslení – náznak řešení byl již tuto
zimu na stadionu, kde byla umělá plocha upravena pro
bruslení
- Využití sportovní haly pro další sporty – hlavně pro
kolektivní sporty (házená, basketbal, volejbal), chybí zde
mládežnické týmy
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse..
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Josef Baudisch
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Vyřešit areál bývalého OSP
- Podpořit vytváření nových pracovních míst
- Vytvořit katalog podnikatelských aktivit a
služeb – na internetu je možné najít katalog
firem, místních podnikatelů tam ale moc není,
proto vytvoření katalogu
- Podpora místních firem při zakázkách
- Podpora podnikání v chráněných dílnách
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná
diskuse.

G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant Vladimír Vinklář
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Chodník v ulici Roztocká
- Parkování na sídlišti
- Optimalizace dopravy kolem autobusového nádraží a
v navazujících částech (ulice Jana Buchara, Jaroslava
Havlíčka,…)
- Neutěšený stav a provoz autobusového nádraží – složitější,
protože autobusové nádraží není ve vlastnictví města
- Aktualizovat vyhlášku č. 5/2006, čl. 1 omezení volného
pohybu psů, včetně rozšíření působnosti
- Zajištění služby státní a městské policie o víkendech
- Zklidnění dopravy v ulici v Jilmu
- Vyřešit problém s bezdomovci
- Více odpadkových košů po městě – spíše patří k životnímu
prostředí
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
H. Stůl mládeže
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
- Kurzy krizových situací – naučit co nejvíce
populace jak se chovat v krizových situacích
- First responder – zavádí se to nejen ve
velkých městech, ale i ve městech podobných
Jilemnici, kdy např. strážníci městské policie,
hasiči a další dostanou do auta defibrilátor a
jsou proškoleni v poskytování první pomoci a
v případě výjezdu záchranné služby k jiné
události by byli schopni poskytnout první
pomoc
- Propagace města (letní kino, divadlo)
- Dopravní dostupnost
- Snížit rychlost v Jilmu
- Větší dohled policie – téměř na každém rohu bezdomovci, kteří požadují po dětech peníze,
dohled v parcích, při mimořádných akcích pořádaných městem
- Úklid chodníků – pravidelný úklid chodníků, zaměřit se například na žvýkačky
- Spolupráce škol s ICM
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.

Závěr:
Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky, které mohl umístit buď oba k jednomu problému
(zdůraznění váhy problému) a nebo 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):

1.
2.
3.
4. – 5.
4. – 5.
6.
7.
8.
9. – 10.
9. – 10.
11.
12. – 14.
12. – 14.
12. – 14.
15.
16.

Bezdomovectví v Jilemnici – 28 hlasů
Pokračovat v budování cyklostezek – 18 hlasů
Najít využití pro budovu bývalé spořitelny – 15 hlasů
Nevyhovující prostory knihovny – 11 hlasů
Vyřešit areál bývalého OSP – 11 hlasů
Kurzy krizových situací – 7 hlasů
Neutěšený stav a provoz autobusového nádraží – 6 hlasů
Bezbariérovost Jilemnice – 5 hlasů
Péče o stávající majetek města – 4 hlasy
Nezájem zastupitelů o veřejné fórum – 4 hlasy
Chodník v ulici Roztocká – 3 hlasy
Nedostatečný úklid po městě – 2 hlasy
Nepolevit v údržbě a péči o zeleň – 2 hlasy
First responder (proškolení první pomoci) – 2 hlasy
Obnova cest po těžbě dřeva – 1 hlas
Podpořit vytváření nových pracovních míst – 0 hlasů

Řešení problémů:
V období od 15. do 31. května proběhne 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 účast a vyjádřila přání,
aby byl takový zájem i o další ročníky fóra Zdravého města Jilemnice.
V Jilemnici dne 28. dubna 2015
Zapsala: Kateřina Jiroušová, odbor rozvoje a MH

