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Ve středu 15. 3. 2023 proběhlo na zámku v Lomnici nad Popelkou Fórum Zdravého města a 
MA21 Lomnice nad Popelkou - veřejná diskuze občanů, ze které vzešlo 14 nejdůležitějších 
témat / problémů města.  
 
Cílem této veřejné diskuze a na ni navazující ankety je dát našim občanům prostor, aby se 
vyjádřili k tomu, co jim v našem městě chybí, co by se mělo změnit, upravit, zajistit, aby byli 
spokojeni s místem, kde žijí, pracují a tráví volný čas.  
 
Po úvodním kulturním programu v podání Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou a 
Střediska volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou seznámila facilitátorka Markéta 
Lexová z Národní sítě Zdravých měst přítomné s průběhem fóra.  
 
Nad problémy našeho města diskutovalo u sedmi tematických stolů přes 100 občanů. Témata 
stolů byla následující:  
1. Doprava, infrastruktura 
2. Ekonomika, úřad, správa, bezpečnost 
3. Životní prostředí 
4. Sociální oblast, zdravý životní styl 
5. Vzdělávání, kultura, sport 
6. Cestovní ruch, památky 
7. Stůl mladých.  
 
U každého stolu bylo na velký papír sepsáno několik problémů/námětů na zlepšení k danému 
tématu, nad kterými se živě diskutovalo. Poté přítomní využili svého práva obejít všechny stoly 
a podpořit svými hlasy konkrétní návrhy u jednotlivých témat.  
 
Po ukončení hlasování byly hlasy sečteny a garanti jednotlivých stolů představili dva návrhy s 
největším počtem hlasů ze svých stolů. Návrhy byly zaznamenány na hlavní hlasovací arch a 
připraveny pro konečné hlasování.  
 
Na závěr měl každý přítomný v sále možnost přidělit své dva hlasy mezi těchto 14 
problémů/návrhů: 
 
1. Doprava, infrastruktura 

 Výstavba chodníku na Košov 
 Výrazné zvýšení investic do rekonstrukcí a oprav komunikací 

 
2. Ekonomika, úřad, správa, bezpečnost 

 Absence trvalé přítomnosti policie ČR, zřízení obecní policie 



 Energetická soběstačnost - sdílená energetika 
 
3. Životní prostředí 

 Revitalizace rybníka Matouš a okolí 
 Revitalizace parku Sv. Čecha - lavičky, osvětlení 

 
4. Sociální oblast, zdravý životní styl 

 Startovací byty pro mladé (bývalá nemocnice) 
 Singltrack 

 
5. Vzdělávání, kultura, sport 

 Rekonstrukce Tylova divadla 
 Rekonstrukce ZUŠ 

 
6. Cestovní ruch, památky 

 Nedostatečná kapacita stravovacích a ubytovacích zařízení - motivace a podpora 
provozovatelů 

 Rekonstrukce zámečku v Oboře současně s využitím prostor pro veřejnost 
 
7. Stůl mladých 

 Hudební a taneční akce pro 15+ (prostor) 
 Problém s prodejem návykových látek v ZŠ (velmi snadná dostupnost pod 15 let)  

 
 
Nejvíce hlasů bylo přiděleno těmto tématům: (řazeno abecedně, modrou barvou 
jsou zvýrazněny problémy na 1.- 10. místě) 
 
Absence trvalé přítomnosti policie ČR, zřízení obecní policie 
Energetická soběstačnost - sdílená energetika 
Hudební a taneční akce pro 15+ (prostor) 
Nedostatečná kapacita stravovacích a ubytovacích zařízení - motivace a podpora provozovatelů 
Problém s prodejem návykových látek v ZŠ (velmi snadná dostupnost pod 15 let)  
Rekonstrukce Tylova divadla 
Rekonstrukce zámečku v Oboře současně s využitím prostor pro veřejnost 
Rekonstrukce ZUŠ 
Revitalizace parku Sv. Čecha - lavičky, osvětlení 
Revitalizace rybníka Matouš a okolí 
Singltrack 
Startovací byty pro mladé (bývalá nemocnice) 
Výrazné zvýšení investic do rekonstrukcí a oprav komunikací 
Výstavba chodníku na Košov 
 
 
Těchto 14 témat s nejvíce hlasy od účastníků fóra bude součástí ověřovací ankety, jež 
proběhne elektronicky na webu města, nebo v podobě hlasovacích lístků umístěných na 
podatelně městského úřadu či v informačním středisku.  
 
 



 
POCITOVÁ MAPA - Lomnice nad Popelkou 2023 
 
Součástí akce byla i tištěná pocitová mapa, která umožní občanům vyjádřit se k místu, kde žijí, 
pracují a tráví volný čas. Kampaň bude probíhat i v online podobě do 30. 4. 2023. Princip 
Pocitové mapy je jednoduchý. Na adrese https://pocitovamapa.nszm.cz/lomnice-nad-
popelkou-2023/ se mohou obyvatelé Lomnice nad Popelkou vyjádřit k několika otázkám 
formou označení míst v mapě. Ke každé nabízené otázce je možné přidat bod a případně i 
komentář. Výsledky budou následně zpracovány, vyhodnoceny, zveřejněny a využity při 
dalších rozvojových plánech města.  
 
 
 
Děkujeme občanům, kteří přišli na Fórum Zdravého města a MA21 diskutovat o 
problémech našeho města. 
 
 
 

 

 


