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Z Á P I S   Z   A K C E 
DĚTSKÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO 

PROBLÉMŮ OČIMA DĚTÍ 
12. dubna 2013 

Dle prezenční listiny 51 žáků z jednotlivých škol (ZŠ Komenského, ZŠ J.Harracha, Gymnázium a 
SOŠ), za MěÚ: Mgr. Vladimír Richter, Ing. Jana Čechová, Ing. Martin Šnorbert, ing. Petr Kostečka 
Jan Jírů, Jan Füri, Moderace: Ing. Petr Panaš – centrum ekologické výchovy Sever, pracovistě 
Litoměřice 
Hosté: Barbora Hlaváčová a Hana Luptáková – Diakonie Vrchlabí 
             Mgr. Jaroslava Kunátová – předsedkyně komise Zdravého města a zastupitelka města 
             Mgr. Petr Hermann – předseda NSZM ČR 

 Druhý ročník  Dětského fóra Zdravého města 
Jilemnice zahájil moderátor akce – pan Petr 
Panaš. Nejprve cílenými a formulovanými dotazy 
zjistili, z kterých škol jsou přítomní žáci, zda jsou 
na fóru dobrovolně či povinně, kdo již ochutnal 
pivo a kdo by chtěl být starostou. Zároveň se 
v úvodu učili argumentovat pro svůj názor na 
tvrzení chudý je častěji nemocný než bohatý. 
Následovala vědomostní soutěž o Jilemnici. Pro 
všech pět  stolů bylo připraveno 14 tvrzení, na 
které bylo možno odpovědět ano nebo ne. Oproti 
loňskému roku kvíz obsahoval několik chytáků a 
to se promítlo na úspěšnosti odpovědí Dotazník 
je přílohou tohoto zápisu. 

 
Poté moderátor zadal poslední zahřívací úkol pro jednotlivé stoly, který spočíval v návrhu  lepšího 

a efektivnějšího třídění odpadů v našem městě. Po přípravě u stolů zástupci jednotlivých stolů   
prezentovali své myšlenky od stolů. Pro mnohé to 
byla první cenná zkušenost s mikrofonem. O 
některých návrzích může úřad uvažovat, že je 
uvede v život.  Většinou se opakovaly podněty na 
udržování pořádku okolo kontejnerů na tříděný 
odpad (zajistit městskou policií), umístění více 
kontejnerů (dostupnost), čištění kontejnerů, 
častější vývoz, zavedení pokuty za netřídění, 
(netřídíš? - zaplatíš !), motivace třídění (snížení 
poplatků), zavedení dalšího druhu třídění, zdražení 
směsného odpadu, případně zrušení popelnic na 
směsný odpad, zábavné popelnice pro děti, 
omezení igelitek (nahradit ekologickými 
papírovými taškami), výkup lahví a papíru případně 
jiných tříděných komodit, víc sběrných a propagačních akcí (i na škole), „třídící koše“ na veřejných 
prostranstvích……..                                                                                  
Následovala vlastní práce, kdy jednotlivé „oborové“ stoly měly definovat problémy ve své oblasti + i další 
problémy.  
Problémové oblasti byly předem odsouhlaseny dětským parlamentem a navazovaly na první dětské 
fórum, ke každé oblasti byl jmenován garant oblasti (stolu). U některých stolů seděli i oborově zaměření 
pracovníci městského úřadu, pro objasnění některých bodů. V průběhu jednání dětského fóra se musel 
služebně vzdálit starosta, místostarostka byla k dispozici po celé konání fóra.   
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  Následuje záznam problémů dle stolů (prioritní jsou podtrženy): 
             
A. Životní prostředí – garant omluven – přísedící Ing. Petr Kostečka – odbor ŽP  

 

1. Zlepšení stavu volejbalových kurtů (celej 

stadion je dobrej  mimo tohoto prostoru)                                     

2.  Koupaliště –stav  tohoto prostoru 

3.  Vyčištění Jilemky 

4.  Úklid venkova (hromadný)  

5.  Zápach z aut a komínů (vzduch) 

6.  Bezbariérový autobusák 

7.  Kultura a školství 

8.  Hraběnka (dráha pro cyklisty i in-lineisty   

9.  Tesco – čerstvý dovoz potravin 

 

 

B. Školství a kultura – garant  Johana Loukotová, Jiřina Drábková 

  
 
1.     Třídění odpadů na školách 
2.     Zkvalitnění výuky         
3.     Zlepšit kvalitu jídla a hygienu ve scolarestu 
4.     Zlepšení kina a jeho programu 
5.     Zlepšení topení ve školách 
6.     Zprovoznění koupaliště a kluziště 
7.     Zlepšení fyzické kondice policie 
8.     Zlepšení volejbalových kurtů na stadionu 
9.     Zatékání ve sportovní hale 
10.   In-line Hraběnka 
11.   Alkohol u Tesca 
12.   Záchody v Eurestu 
 

 

C. Sociální oblast a zdravotnictví – garant Luboš Ducháček, Adam Hanousek 

 
1. Nedodržování vyhlášky zákazu pití 

alkoholických nápojů na veřejnosti 
2. Projekt na vzdělávání všech věkových skupin   

v oblasti havárií a živelných katastrof 
3. Vybudování rozlučkové místnosti k pohřbům 
4.  Bezbariérová Jilemnice 
5.  Wifi na veřejných prostranstvích 
6.  Pořádek ve městě 
7.  Rekonstrukce, zlepšení stavu autobusového 

nádraží 
8.  Třídění odpadů  
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D. Veřejný pořádek, bezpečnost, doprava – garant Roman Vyšanský, Adam Hochmal 

1.  Přechody (špatné značení), poštovní auta  
blokují   viditelnost 
2.   Autobusové nádraží (rekonstrukce)    
3.   Pejskaři a psi (exkrementy) 
4.   Osvětlení 
5.   Nepořádek na hřištích 
6.   Nevyhovující časy dopravy 
7.   Nedopalky a psí exkrementy na chodnících 
8.   Kouření na veřejných prostranstvích 
9.   Bezdomovci u Tesca 
10.  Drogy 
11.  Parkovací místa 
12.  ICM otevírací doba 
 
 

E. Využití  volného času,  sport – garant Alžběta Zemánková, Václav Kvíčala 

 
 

1) Kurty a beton (stadion) 
2) Kluziště (zima a léto) 
3) Finanční podpora na WC  (skate hall) 
4) Street work out (stadion) – vylepšit, 

konzultovat s odborníkem 
5) Lepší a pohodlnější sedačky v kině + 

aktuální program 
6) Hraběnka – cesta, oprava 
7) WC stav  na AN a na vlakovém nádraží 
8) Velké obchodní centrum  

 
 

 
Následovala kratší přestávka, při které moderátor ve spolupráci se zástupci města vydefinoval deset 
problémů města. Těmto problémům pak  každý účastník po diskusi u stolu stůl mohl přidělit hlas (kolíček). 
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.            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                                                                                            0    kolíček                     
 

Místostarostkou následně reagovala na výsledky, musela však i upozornit na přeplněný koš odpadků 
v kontextu na kritické připomínky  k úklidu města (každý by měl začínat u sebe)… 
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Řešení problémů:  
Pořadí vydefinovaných 10 problémů bude do konce dubna 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 17. dubna 2013 
Zapsal: Martin Šnorbert, odbor rozvoje a MH 
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                                                                       TEST O ZNALOSTECH JILEMNICE – ODPOVÍDEJ NA TVRZENÍ ANO/NE 
 
Náměstí v Jilemnici je ve výšce 494 m.n.m. 
 
Jilemnice vznikla někdy na počátku 14. Století jeko hospodářsé centrum rozsáhlého štvanického panství drženého pány z Valdštějna. 
 
Od roku 1492 si Valdštejnové město rozdělili na tři samostatné části. 
 
Z 14.století pocházejí první zmínky o jilemnických dolech. 
 
V roce 1634 město vypálila císařská vojska. 
 
Dřevěná škola v Jilemnici byla postavena v roce 1638. 
 
Krkokonošské muzeum v Jilemnici dodnes chová ukázky ruční příze z počátku 19.století. 296 metrů této příze váží pouze jediný kilogram! Dodnes se jedná o 
nejjemnější přízi na světě. 
 
Jilemnice se začala měnit v příjemné východisko do západních Krkonoš od roku 1889, kdy tu byl založen druhý mimopražský odbor Klubu českých turistů. 
 
První české lyže získal propagátor turismu z Jilemnice Jan Buchar v roce 1887. 
 
V roce 1893 jilemničtí lyžaři uspořádali první lyžařský výlet a jen o rok později založili první samostatné lyžařské sdružení v českých zemích a na Slovensku „Český 
krkonošský spolek SKI“. 
 
V roce 1916 bylo založeno gymnázium, první střední škola s českou vyučovací řečí v Krkonoších. 
 
V roce 1836 se v Jilemnici narodil archeolog světového významu František Pošepný. 
 
Jako vynikající fyzik proslul Josef Hanuš (1878 – 1952). 
 
Na zdejším gymnáziu studoval roku 1938 populární skladatel, interpret a výtvarník Jiří Šlitr (1924 -1969). 
 


