
 

 

 

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

PROBLÉMŮ OČIMA DĚTÍ 
17. dubna 2015 

Dle prezenční listiny 30 žáků z jednotlivých škol (ZŠ Komenského, ZŠ J. Harracha, Gymnázium a 
SOŠ),  
za MěÚ:  Jana Čechová, Vladimír Vinklář, Martin Šnorbert, Monika Jindrová (MP),  
Moderace: Petr Panaš – centrum ekologické výchovy Sever, pracoviště Litoměřice 
Hosté: Agnes Němečková – předseda rady CMJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Čtvrtý ročník  Dětského fóra Zdravého města Jilemnice se konal již podruhé v zasedací místnosti města 
Jilemnice. Akci zahájil koordinátor Dětského parlamentu Martin Šnorbert a poté fórum zahájila starostka 
města Jana Čechová. Moderátorem akce Petrem Panašem bylo následně pokračováno v programu. Aby 
fórum nebylo ve všem stejné, jako ta minulá, tak v letošním roce byla zařazena část, ve které mladí 
účastníci fóra nejprve vyjádřili své představy o Jilemnici v průběhu budoucích let až do roku 2050, nově 
byla zařazena tzv. „pocitová mapa“ a následovala klasická část na vydefinování problémů města z pohledu 
mládeže. 
Náhled jilemnické mládeže na léta budoucí byl zajímavý a podnětný cca do roku 2025 byly stanovovány 
reálné cíle a byly zmiňovány 
připravované projekty 
(zejména Hraběnka a 
koupaliště, které bylo 
v následujících letech 
povýšeno na aqvapark). Ze 
zajímavých podnětů pro léta 
blížící se roku 2050 lze 
jmenovat dálnici, letiště a 
metro. Jednotlivé náměty pak 
glosovala paní starostka, 
které se zejména zalíbila 
myšlenka realizace letiště. 
 
 
 



 

 

 
Po kratší přestávce na občerstvení následovala část, kdy přítomní 
tvořili tzv. pocitovou mapu města Jilemnice. Pocity byly 
předdefinovány na jednání dětského parlamentu a každý pocit 
pak žáci pomocí barevných lípek vyjádřili k určitému území města 
Jilemnice. Pocity byly definovány takto: 
 
1) tady není uklizeno 
2) tady se necítím dobře 
3) tady je mi dobře 
4) tady by to chtělo změnu 
5) tady je uklizeno 
                                                                                  
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 pracovníci městského úřadu nebo hosté (pro 
případné objasnění bodů). Jednání dětského fóra se po celou dobu zúčastnila starostka města i 
místostarostka, garantka u stolu se sociální problematikou a zdravotnictvím se musela zhruba v polovině 
práce ze služebních důvodů omluvit.  
 
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 – bez přísedícího 

 

1. Více akcí na třídění odpadu 

2.  Podpoření projektu „Čistá Jilemka“ 

3. Rekonstrukce autobusového nádraží  

4.  Cyklostezky v okolí Jilemnice 

5.  Areál Hraběnka 

6.  Půjčovna kol – lepší proopagace 

7 Zlepšení jídel v eurestu (scolarestu)  

 

 

B. Školství a kultura – garant  Adam Tryzna, Vojta Burket  – bez přísedícího  

 
1.  Lepší strava ve Scolarestu  (studená jídla a malá 

nabídka pře druhou hodinou) 
2.  Rekonstrukce SDJ (větší prostor na pódiu, lepší 

sezení v divadle)        
3.  Letní kino v parku 
4.   Rekonstrukce autobusového nádraží 

                                5.   Cyklostezka na Hraběnce 
6.   Lépe značené běžecké trasy na Hraběnce 
7.   Využití „ staré“ Normy  

 
 



 

 

 

C. Sociální oblast a zdravotnictví – garant  – přísedící  Agnes Němečková – CMJ 

 
1. Bezbariérovost  (školy,..) 
2. Pečovatelské služby 
3. Rozšíření ZUŠ a další zájmové činnosti 

(finanční podpora) 
4. Podpora malých domácích podnikatelů 

(přednost před řetězci) 
5. Chodníky + lepší osvětlení (Roztocká) 
6. Rekonstrukce historických budov 

(Informační centrum) 
 
 

D. Veřejný pořádek, bezpečnost, doprava – garant Hana Soukupová, Lucie Házová - přísedící Vladimír 
Vinklář- místostarosta, Monika Jindrová – strážnice MP 

 
 
1) Parčíky – zvýšený dohled 
2) Více městských policistů    
3) Bezdomovci 
4) Omezení rychlosti – Valdštejnská , U nemocnice 
5) Častější úklid chodníků 
6) Tělocvik – sebeobrana (dívky) 
7) Kulturní akce - venkovní (koncerty, fesťáky)  
8) Úprava silnic a chodníků (všude) 
 

 

E. Využití  volného času,  sport – garant Vojta Kynčl  Ladislav Morávek 

 
1) Koupaliště   
2) Cyklostezky 
3) Nový povrch kolečkové dráhy 
4) Na umělce u SDJ chybějí brány 
5) Předělat park u TESCA 
6) Úprava lesa (odstranění spadaných větví, 

rozježděné cesty- Hraběnka, Žlábek) 
7) Rozšíření knihovny 
8) Zrekonstruovat autobusové nádraží 
 
 
 

Následovalo vyhodnocení pocitové mapy, 
kdy se koordinátor ptal co si za místem a 
pocitem lze představit, aby to bylo lépe 
uchopitelné pro vedení města a úředníky a 
mezitím moderátor ve spolupráci se 
zástupci města vydefinoval deset 
problémů města. Těmto problémům pak 
každý zástupce od stolu mohl přidělit  
svůj hlas a pomocí oranžové lípky a 
zároveň se u stolu muselo dohodnout kam 
přidělit hlasy (zelené lípky). 



 

 

 
 
 

Závěr: 
 
Po hlasování má prozatím 10  vydefinovaných  problémů města Jilemnice viděno dětskýma očima toto 
pořadí:  
 

  1. VÍCE CYKLOSTEZEK 15  hlasů 

  2. Rekonstrukce BUS nádraží 14 hlasů 

  3. Venkovní kulturní akce  8 hlasů 

  4. Lépe značené běžecké trasy - Hraběnka 5 hlasů 

  5. Rozšíření prostor ZUŠ a finanční podpora další zájmové činnosti 4 hlasy 

  6. Areál Hraběnka 4 hlasy 

  7. Řešení problémů s bezdomovci  2 hlasy 

8.- 9. Bezbariérovost školy 1 hlas 

8.- 9. Podpoření projektu „Čistá Jilemka“ 1 hlas 

10. Více akcí na třídění odpadů 0 

 
Řešení problémů:  
Pořadí vydefinovaných 10 problémů z dnešního fóra bude k dispozici u mládežnického stolu dospěláckého 
fóra a do půlky května bude prověřeno anketou mezi druhým stupněm základních škol a gymnazisty (do 
kvarty). Nejvíce prioritní problémy očima dětí budou předloženy vedení města (společně s 10P z řad 
obyvatel) k následnému řešení. Z pocitové mapy vyplynulo, že nejhůře vnímaným prostorem ve městě je 
vnímán parčík u bývalé SPŠT a autobusové nádraží, změnu by to chtělo v prostoru bývalé Normy, nejlépe 
se cítí na Hraběnce, doma a v zámeckém parku a nejvíce uklizeno je na Masarykově náměstí 

Na závěr akce moderátor a starostka poděkovali všem za konstruktivní návrhy a aktivitu, se kterou 
k problematice přistupovali.  

 
V Jilemnici dne 20. dubna 2015 
Zapsal: Martin Šnorbert, odbor rozvoje a MH   


