Zápis z Mladého fóra 2018
Desatero problémů Litoměřic očima mládeže
13. 3. 2018 od 9.00 do 13.30 hod na ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové
Zdravé město Litoměřice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER uspořádalo devátý
ročník veřejné diskuze pro žáky litoměřických základních a studenty středních škol s názvem
„Desatero problémů Litoměřic očima mládeže“.
Mladé fórum zahájila Ivana Poláčková ze Střediska ekologické výchovy SEVER, facilitátorka akce, která
přítomné přivítala a představila organizátory. Dále poděkovala školám za spolupráci a předala slovo
řediteli ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové, Václavu Hančovi, v jehož škole se akce konala, který
přítomné přivítal.
Kateřina Simajchlová, druhá facilitátorka, zahájila mladé fórum hrou „utajení hosté“. Žáci a studenti
měli za úkol pomocí otázek, na které utajení hosté museli odpovědět jen ano nebo ne, zjistit
organizaci, kterou hosté zastupují. Hosté (Knihovna K. H. Máchy – I. Červinková, Hennlich –
R. Mejtová, DDM Rozmarýn – V. Salaj, Zastupitelstvo mládeže – L. Kacar) následně představili svou
organizaci a pozvali přítomné na zajímavé akce.
Na hru navazovala prezentace pana místostarosty Karla Krejzy, ten přítomné seznámil se systémem
navrhování problémů, hlasováním a ověřovací anketou. Následně žáky a studenty informoval
o řešení problémů navržených v loňském roce a o dalších vyřešených problémech z mladých fór
v minulých letech, které na realizaci potřebovaly delší čas. Více v prezentaci v příloze.
Zároveň také přítomné studenty pozval na veřejné diskuzní fórum „Desatero problémů Litoměřic“
11. 4. 2018 od 16 hod., kde je jako tradičně připraven i „stůl mladých“.
Dalším přednášejícím prvního bloku byla Hana Brůhová Foltýnová, manažerka Plánu udržitelné
městské mobility (PUMM), která účastníky seznámila s připravovaným PUMM, harmonogramem
a možnostmi zapojení do jeho tvorby. Žákům a studentům byl rozdán k vyplnění tematický dotazník.
V závěru akce Alice Králiková, koordinátorka mobility, vyhlásila výtvarnou soutěž pro ZŠ a SŠ na téma
„Litoměřice 2050: Moje představa o dopravě“. Zájemcům byli k dispozici plakáty a letáčky
s podrobnějšími informacemi a podmínkami soutěže.
Součástí akce byla ochutnávka fair trade a tombola.
Fóra se zúčastnilo celkem cca 50 žáků ze 7 základních (ZŠ: Na Valech, U Stadionu, Masarykova,
Ladova, B. Němcové, Havlíčkova, Lingua Universal) a 3 středních škol (1. KŠPA, SŠPgHS, GJJ).
Přítomní zástupci města:
K. Krejza (místostarosta), P. Hermann (zastupitel, politik Zdravého města), L. Wünsch (zastupitel),
M. Čigáš (tajemník);
I. Vodičková a T. Kalinová (Zdravé město Litoměřice);
P. Gryndler (Odbor životního prostředí);
R. Jurková, J. Eflerová, J. Vochomůrka a B. Dojčinovičová (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví);
L. Kuchařová (Odbor dopravy a silničního hospodářství);
A. Křížová, D. Zelená a P. Matek (Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče);
H. Brůhová Foltýnová, A. Králiková (Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje)
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R. Čelko (Městská policie)
L. Simerská (host stolu „sociální služby“)
Náplní druhého bloku setkání byla formulace nejdiskutovanějších problémů města mezi mládeží.
Zástupci škol byli rozděleni do pěti tematických oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.

Školství a kultura
Doprava a bezpečnost
Životní prostředí a globální odpovědnost
Sociální služby
Sport a zdraví

Každý tým měl svého odborného garanta z řad zástupců městského úřadu.
Každý tým měl možnost se vyjádřit ke všem tématům a naformulovat návrhy na zlepšení života ve
městě. Archy s návrhy a garanti jednotlivých oblastí se v pravidelných intervalech přesouvali ke všem
týmům.
Zástupci jednotlivých oblastí následně ostatním prezentovali vybrané návrhy. K problémům se
vyjádřili přítomní zástupci města, kteří posoudili reálnost jednotlivých návrhů.
Poslední fází fóra bylo hlasování. Každý student dostal 2 hlasovací samolepky, které použil
k vyznačení prioritních problémů.
Výsledky hlasování:
1. Vybudovat lezeckou stěnu, jump park (23 hlasů)
2. Zřídit zázemí pro scházení mládeže (16 hlasů)
3. Uspíšit přestěhování ZUŠ (9 hlasů)
4. Zajistit lepší vytápění škol (všech tříd) a zavést kontroly teplot ve třídách (8 hlasů)
5. Vybudovat novou víceúčelovou halu u GJJ (6 hlasů)
6. – 7. Omezit parkování na náměstí (5 hlasů)
6. – 7. Vybudovat atletický ovál u ZŠ Havlíčkova (5 hlasů)
8. – 10. Vytvořit umělý fotbalový trávník (4 hlasů)
8. – 10. Vybudovat zázemí pro odložení věcí na Střeleckém ostrově (zamykatelné skříňky) (4 hlasy)
8. – 10. Snížit cenu pronájmu MKZ (maturitní plesy) (4 hlasy)
Do ankety, která bude probíhat od 19. 3. do 30. 4., budou k těmto 10 TOP problémům z Mladého
fóra přidány problémy ze školních fór (vždy jeden za školu).
Návrhy vzešlé ze školních fór konaných na všech litoměřických základních školách v únoru 2018:
• Větší čistota ve městě (ZŠ Na Valech)
• Oprava dolního nádraží (interiér) (ZŠ Boženy Němcové)
• Málo míst pro zábavu starší mládeže (Masarykova ZŠ)
• Více zdravých stravovacích podniků (ZŠ U Stadionu)
• Zřízení aquaparku (ZŠ Havlíčkova)
• Modernizace plaveckého bazénu (ZŠ Ladova)
• Oprava letního kina (ZŠ Lingua Universal)
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Zúčastnění měli možnost získat za svoji účast a vyplnění dotazníku k dopravě zajímavé ceny
v tombole: permanentku na koupaliště, volné lístky do kina, cyklistické doplňky, fairtradové sladkosti
a dárkový balíček Zdravého města.

Navržené problémy budou ověřeny veřejnou anketou,
která bude probíhat na litoměřických školách od 19. března do 30. dubna 2018.
Poté budou TOP P problémy mladých předloženy vedení města k řešení.

Zapsala: Tereza Kalinová – Zdravé město a MA 21 Litoměřice
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