Záznam z 4. jednání
Pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje města Chrastavy (PS PRMCh)
Termín:
27.8.2008 od 17:00
Místo:
velká zasedací místnost radnice
Účast:
dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Úvod, program jednání
2. Rekapitulace činností (od 11.6.)
3. Výsledky bodování SWOT analýzy
4. Výsledky dotazníkového šetření
5. Návrhová část PRMCh
6. Další postup
7. Diskuse, závěry, různé
Poznámky a závěry z jednání:
ad 2.
Zpracovatel seznámil členy PS s činnostmi od posledního jednání (bodování SWOT analýzy,
připomínky k analytické části, anketa a její zveřejnění, sběr a vyhodnocení dotazníků,
odeslání návrhové části, připomínky).
ad 3.
Zpracovatel představil výsledky bodování SWOT analýzy (viz materiál) a doplnil odborný
komentář. Pořadí jednotlivých výroků většinou koresponduje s předpoklady a dříve
diskutovanými tématy a rovněž s výsledky ankety. Proběhla diskuse k dalšímu způsobu
použití těchto výsledků.
ad 4.
Členům PS byly představeny výsledky a vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo
v červnu a červenci (viz materiál). U některých odpovědí je velmi zajímavé srovnání s
průzkumem z roku 1996. Za důležité lze označit silné vnímání sociálních a problémů a
lokality Kovák jako výrazná negativa města, stejně jako jednoznačně pozitivní vnímání
blízkosti krajského města Liberce.
V nejbližší době bude po dohodě objednatele a zpracovatele připravena vhodná forma
zveřejnění výsledků ankety (www, Chrastavské listy, atd.).
ad 5.
Zpracovatel poděkoval za došlé připomínky k zaslanému návrhu (byl zaslán elektronickou
poštou dne 28.7.2008) a shrnul je, zejména upozornil na velmi komplexní a systémovou
připomínku Mgr. Medřického. Následně proběhla diskuse k jednotlivým kapitolám.
VIZE 2020
Do poslední verze návrhu bude doplněn Ještědský hřbet. V první větě zůstává po diskusi
Chrastava jako regionální centrum.
STRATEGICKÉ CÍLE
Diskuse k vazbám na závěry SWOT analýzy a formulaci vize. Porovnání návrhu formulace
dílčích cílů od zpracovatele a od Mgr. Medřického – formulace budou upraveny s
maximálním využitím návrhu Mgr. Medřického, ale dle původní metodiky (časové horizonty
atd.). Zpracovatel připraví návrh po konzultaci s Mgr. Medřickým a Mgr. J. Dvořákem.
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Dále byly diskutovány dílčí cíle, týkající se vzdělanosti obyvatelstva (podpora školství
obecně, učňovské školství, vliv církví – bude doplněno).
PROGRAMOVÉ ÚKOLY A VÝČET ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
Vysvětlení návrhu od zpracovatele doplnil Ing. Canov konstatováním, že se vesměs jedná o
témata a úkoly, které jsou již delší dobu diskutovány nebo připravovány, tj. mají podporu
zastupitelstva a vedení města.
Další diskuse se týkala podpora vzdělanosti, alternativních mateřských škol, provázanost
vzdělávání a sociální péče. otázka potřebnosti společenského sálu (ve vztahu k využívání
současných možností).
Do další verze návrhu se zpracovatel pokusí zapracovat náměty na spojení aktivit A02-01 a
A02-02, rozdělení PÚ02 do ostatních PÚ, doplnění dlouhodobého řešení nákladní dopravy
do průmyslových zón, zmapování a příprava města na řešení hrozících brownfields
(opuštěné výrobní areály).
ad 6.
Zpracovatel zašle členům PS upravenou návrhovou část PRMCh k dalšímu kolu připomínek
(nejpozději 15.9.). Souběžně bude rozpracován podrobnější popis rozvojových aktivit (dle
přijaté metodiky ve formě tzv. karet aktivit).
ad 7.
Termín dalšího jednání PS byl stanoven na středu 1.října 2008 od 17 hodin.

Zapsal Jiří Lauerman
V Liberci dne 29.8.2008
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