ZÁPIS Z AKCE
DĚTSKÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO
PROBLÉMŮ OČIMA DĚTÍ
7. dubna 2014
Dle prezenční listiny 52 žáků z jednotlivých škol (ZŠ Komenského, ZŠ J. Harracha, Gymnázium a
SOŠ),
za MěÚ: Vladimír Richter, Martin Šnorbert, Petr Kostečka, Pavel Zelinka (MP), David Hlaváč,
Moderace: Martin Vlček – centrum ekologické výchovy Sever, pracoviště Litoměřice
Hosté: Barbora Hlaváčová a Hana Liptáková – Diakonie Vrchlabí, Mgr. Petr Hermann – předseda
NSZM ČR

Třetí ročník Dětského fóra Zdravého města Jilemnice se konal na rozdíl od předchozích dvou ročníků (sál
v SDJ) v zasedací místnosti města Jilemnice. Akci zahájil moderátor akce – pan Martin Vlček. Nejprve
cílenými a formulovanými dotazy zjistil, kdo chodí rád do školy, kdo chce něco v našem městě něco
změnit, kdo již ochutnal pivo a komu chutná a také zazněl dotaz, kdo by chtěl být politikem.
Následovala vědomostní soutěž o Jilemnici. Pro všech pět stolů byl připraven znalostní kvíz o 10 otázkách,
při kterých většina projevila svou dobrou až vynikající znalost našeho města.
Následovala vlastní práce, kdy jednotlivé „oborové“ stoly měly definovat problémy ve své oblasti + i další
problémy města Jilemnice, jak je vidí naše mládež.
Problémové oblasti byly předem odsouhlaseny dětským parlamentem a navazovaly na první dva ročníky
dětského fóra. Ke každé oblasti byl jmenován garant oblasti (stolu). U některých stolů seděli i oborově
zaměření pracovníci městského úřadu nebo hosté (pro případné objasnění bodů). Jednání dětského fóra
se krátce zúčastnil starosta města, který se musel ze služebních důvodů omluvit. Místostarostka a zároveň
politička zdravého města se jednání nezúčastnila, protože byla hospitalizována v naší nemocnici.

Zástupci u jednotlivých stolů měli vydefinovat minimálně 2 – 3 problémy v dané oblasti a zbývající
problémy se mohly týkat veškerého dění v našem městě. Následuje záznam problémů dle stolů (prioritní
jsou podtrženy):
A. Životní prostředí – garant Pavel Šinal – přísedící Ing. Petr Kostečka – odbor ŽP
1. Lepší recyklace odpadu a ovzduší
2. Uklízení zvířecích exkrementů
3. Veřejné záchody free
4. Koupaliště
5. Finanční pomoc jiným sportovním zařízením
6. Wi Fi Free po celé Jilemnici (veřejná)
7. Vylepšení autobusového a vlakového
nádraží (nepřehledné jízdní řády)
8. Více zeleně
9. Nevypouštění odpadu do Jilemky
10. Hlídky za sokolovnou
11. Sportovní hala – trampolíny
12. Vylepšení Scolarestu (zlepšení stravy)
B. Školství a kultura – garant Johana Loukotová, Jiřina Drábková – bez přísedícího
1. Malá podpora ZŠ pro přestup na osmileté
gymnázium
2. Špatný výběr divadelních her
3. Špatné vybavení SOŠ (počítače)
4. Hokejový stadion
5. Zavření nonstop baru
6. Koupaliště
7. Využití prostoru staré Normy (potraviny)

C. Sociální oblast a zdravotnictví – garant Luboš Ducháček, Adam Hanousek – přísedící Barbora Hlaváčová
a Hana Liptáková – Diakonie Vrchlabí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Víkendová otvírací doba lékáren
Rozšíření zdravotnických služeb
Zákaz užívání omamných látek
Oprava budovy informačního centra
Bezbariérové město (škola)
Křižovatka nad stadionem
Omezení hazardu
Basketbalové koše na stadionu
Scolarest
Úprava autobusového nádraží

D. Veřejný pořádek, bezpečnost, doprava – garant Anežka Loukotová, Petra Tikvová - přísedící Pavel
Zelinka- vrchní strážník MP
1) Mrtvý úhel na Hraběnce (křižovatka nad
stadionem)
2) Přeplněné kontejnery - nepořádek)
3) Nebourat park Tesco pro parkoviště
4) Práh u ZUŠ
5) Cyklostezka
6) Továrna – 2:00
7) Přechod nad I.ZŠ Komenského + přechod u
nemocnice
8) Osvětlení Kozinec
9) Koupaliště – normální cena
10) Kuvajt – zpevnit
11)„Autobusák“ - úprava
E. Využití volného času, sport – garant Natálie Taclíková, Veronika Šimurdová, Jan Klemš – přísedící
David Hlaváč – člen sportovní komise

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Koupaliště (přírodní)
Hraběnka – in-line bruslení
Kluziště za halou (v zimě)
Autobusové nádraží + park – bezpečnost,
pořádek, lavičky
Hudební zkušebna – prostor pro kroužky
Knihovna – větší prostory
Cyklostezka – do okolí

Následovala kratší přestávka na občerstvení, při které moderátor ve spolupráci se zástupci města
vydefinoval deset problémů města. Těmto problémům pak každý zástupce od stolu (po diskusi u stolu)
mohl přidělit 2 hlasy (kolíčky). Pozitivním na tom bylo, že zástupci u stolu se měli shodnout na prioritách.

Závěr:
Po hlasování má prozatím 10 vydefinovaných problémů města Jilemnice viděno dětskýma očima toto
pořadí:
1.
2.- 3.
2.- 3.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
7.- 10.
7.- 10.
7.- 10.
7.- 10.

Mrtvý úhel na Hraběnce (křižovatka nad stadionem)
Koupaliště – regenerace prostoru
Finanční pomoc sportovním zařízením
Hraběnka in-line dráha
Zavření nonstop baru
Autobusové nádraží + park (pořádek

Využití prostoru staré Normy (potraviny)
Scolarest - zlepšení
Továrna – zavírací doba 2:00 hod
Cyklostezky

3
2
2
1
1
1

kolíčky
kolíčky
kolíčky
kolíček
kolíček
kolíček
0
0
0
0

Řešení problémů:
Pořadí vydefinovaných 10 problémů z dnešního fóra bude k dispozici u mládežnického stolu dospěláckého
fóra a do konce dubna bude prověřeno anketou mezi druhým stupněm základních škol a gymnazisty
(mimo maturitních ročníků). Nejvíce prioritní problémy očima dětí budou předloženy vedení města
(společně s 10P z řad obyvatel) k následnému řešení.

Na závěr akce moderátor poděkoval všem za konstruktivní návrhy a aktivitu, se kterou k problematice
přistupovali.
V Jilemnici dne 9. dubna 2014
Zapsal: Martin Šnorbert, odbor rozvoje a MH

