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Jilemnická mládež pojmenovala desatero problémů pro rok 2013 
 

Jilemnice, 19. 4. 2013 
 

Město Jilemnice se již od roku 2006 věnuje uplatňování místní Agendy 21, jejímž hlavním cílem 
je zapojování široké veřejnosti do rozhodovacích procesů. Jednou  z neopomenutelných 
skupin je naše mládež, ta, která jednou správu našeho města po nás převezme. Proto 
v letošním roce po veřejném fórum k celkovému rozvoji města určenému všem obyvatelům 
města proběhlo podruhé  i tzv. dětské fórum. Cílem projednání bylo získat co nejširší zpětnou 
vazbu od mládeže k rozvoji města a jejich priority porovnat s formulací nejzásadnějších 
problémů z pohledu obyvatel.  
 
Do společenského domu Jilm přišlo 12. dubna 51 nominovaných žáků ze všech tří škol, které se na 
území města nacházejí (ZŠ Komenského , ZŠ J. Harracha a Gymnázium a SOŠ). V úvodu byli 
delegáti rozmístěni ke stolům s nadefinovanými tématickými okruhy. Žáci se mohli vyjádřit k těmto 
oblastem: životní prostředí, školství + kultura, sociální oblast + zdravotnictví, veřejný pořádek 
bezpečnost, doprava a využití volného času + sport. Tato témata byla potvrzena dětským 
parlamentem (kopírovala témata z loňského roku). U každého stolu byl garant z řad  členů dětského 
parlamentu a případně zaměstnanec městského úřadu se znalostmi z dané oblasti.  Od začátku 
dětského fóra byli jednání přítomni starosta města mgr. Vladimír Richter (v průběhu se musel 
služebně vzdálit), místostarosta města ing. Jana Čechová a vzácný host – předseda NSZM ČR mgr. 
Petr Hermann.   Celé jednání bezchybně moderoval Petr Panaš z centra ekologické výchovy Sever se 
sídlem v Litoměřicích. V úvodu se jednoduchým způsobem zjišťovalo, zda jsou účastníci na fŕu 
dobrovolně či z donucení a další.. Následovala znalostní soutěž o Jilemnici, ve které bylo oproti 
loňskému roku méně otázek, zato více „chytáků.“ Následovalo zadání tématu pro všechny školy 
stejného - zlepšení třídění odpadu v Jilemnici. Přítomní si z tohoto tématu mohli odnést několik 
inovativních nápadů. Po kratší přestávce účastníci u každého tematického  stolu vytipovali 10 
problémů (min 2 s problematikou daného stolu a označili 2  z jejich pohledu nejdůležitější. Následně 
moderátori se zástupci města vybral 10 nepalčivějších problémů. Těmto vydefinovaným problémům 
byla stanovena priorita v podobě hlasu (kolíčku) od každého účastníka.  Zástupci mládeže se shodli 
na následujícím pořadí problémů:  
 
1.             Wifi  na veřejných prostranstvích  -   21    kolíčků 
2.             Obnova sportovních areálů  -             8     kolíčků 
3.             Autobusové nádraží -                         5     kolíčků 
4. -  5.          Scolarest -                                      3     kolíčky 
4. -  5.          Kino -                                              3     kolíčky 
6. -  7.          Areál Hraběnka  -                              2     kolíčky 
6. -  7.          Parčík u Tesca (opilci) -                     2     kolíčky 
8. -  9.          Úklid města  -                                   1     kolíček 
8..-  9.           Kluziště -                                         1     kolíček 
10.               Otvírací doba v ICM  -                     žádný    kolíček                     
 

 
Pořadí vydefinovaných 10 problémů bude do začátku května prověřeno anketou mezi druhým 
stupněm základních škola a gymnazisty (mimo maturitních ročníků). Nejvíce prioritní problémy očima 
dětí budou předloženy zastupitelstvu města (společně s 10P z řad obyvatel) k následnému řešení.  

V průběhu akce bylo pro zúčastněné zajištěno  občerstvení a drobné ceny za vědomostní 
soutěž. Dle slov moderátora je naše mládež nadále konstruktivní v definování problémů a účast 
vrcholných městských politiků na jednání  dává příslib , že jejich problémy budou v rámci možností 
města řešeny.  
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