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Na veřejné diskusi s názvem „De-
satero problémů města Jihlavy oči-
ma žáků a studentů základních 
a středních škol“, která proběhla 
31. 3. 2014, byly naformulovány 
nejpalčivější problémy v jednotli-
vých oblastech rozvoje města tak, 

jak je vnímají mladí občané.
V rámci projednávání bylo sesta-

veno 16 problémů. Této diskuse se 
zúčastnilo na 50 žáků a studentů ji-
hlavských škol. 

Problémy formulované v rámci 
veřejné diskuse „Fórum mladých“ Fórum Pořadí Anketa Pořadí Ověřeno Ano/NE

Obnova letního kina, sportovní přenosy 23 1. 90 2. ANO

Více preventivních akcí zaměřených na bezpečnost – nepřizpůsobivé skupiny 0 12. – 16. 16 15.

Více mimoškolních sportovních víceúčelových hřišť 11 3. – 4. 54 6. ANO

Více odpadkových košů (i u lesů) 2 11. 35 10.

Více obchodů se zdravou výživou 4 5. – 7. 21 13. – 14. NE

Rozšíření ekofarem 0 12. – 16. 4 16.

Málo peněz na kulturu x hodně na sport (30 % x 70 %) 3 8. – 10. 21 13. – 14. NE

Malá podpora neobvyklých aktivit 3 8. – 10. 52 7. ANO

Obtěžování lidí Romy 11 3. – 4. 215 1. ANO

Zlepšit kontrolu plnoletosti (alkohol...) 3 8. – 10. 45 9. ANO

Modernější pomůcky do škol 0 12. – 16. 88 3.

Lepší sportovní zázemí pro školy 4 5. – 7. 50 8. ANO

Podmínění dávek v nouzi – nezaměstnanosti 4 5. – 7. 23 11. – 12. NE

Lepší využití potenciálu města 0 12. – 16. 23 11. – 12.

Chybí přestupní jízdenky 0 12. – 16. 63 5.

Málo spojů o víkendech 12 2. 71 4. ANO

Hlasy celkem 80 871

Problém, který byl ověřen v anketě a zůstává tak součástí 10P.

Problém, který v anketě ověřen nebyl (nedostal se do desítky nejdůležitějších).

Problém, který nebyl součástí 10P, ale v anketě se ukázal jako velmi důležitý (dostal se do první desítky).

Problém, který se nedostal do 10P ani v rámci Fóra Zdravého města a MA21 ani v rámci anketního průzkumu.

Mimořádnou pozornost dětí a mlá-
deže v anketě vzbudily následující 
nově naformulované problémy:

Zeď na graffi  ti (4 hlasy)1. 

Nový skatepark (2 hlasy)2. 

Downhillová trať na Šacberku 3. 
(2 hlasy)

Sáčky na psí exkrementy (2 hlasy)4. 

Rezidenční stání (2 hlasy)5. 

Málo peněz do sportu (1 hlas)6. 

Více zeleně (1 hlas)7. 

MHD linka č. 10 jezdí málo 8. 
(1 hlas)

Budova k lezení – parkour 9. 
(1 hlas)

Předražené jízdné MHD 10. 
(1 hlas)

Málo hřišť zaměřených na volej-11. 
bal (1 hlas)

Na základě zjištěných skutečností 

Desatero problémů města Jihlavy 
očima mladých spoluobčanů

byly následně ověřeny v anketě, 
která probíhala na školách v dubnu 
2014. 

Ankety se zúčastnilo 446 mladých 
respondentů. 

Výsledky ankety zahýbaly s po-
řadím problémů a kromě toho při-
nesla anketa nové problémy, které 
vnímá místní mládež také jako dů-
ležité.

Rada města schválila vyhlášení 2. 
výzvy k podání žádosti o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Jihlavy v rám-
ci Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 na aktivity realizované 
v období od 1. září do 31. prosince 
2014. 

Termín pro doručení žádostí je od 
16. 6. do 31. 7. 2014 do 14.00 hod.

Letos byla na tento dotační program 
vyčleněna částka 200 tisíc korun, výše 
dotace na projekt činí 20 tisíc.

V první výzvě r. 2014 bylo podpo-

řeno šest projektů ve výši 68.563 Kč.
Dotační program je systémem fi -

nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k napl-
ňování cílů Zdravého města a MA21 
dílčí akcí, aktivitou, programem 
apod., a to na základě zpracovaného 
projektu.

Více informací týkající se dotač-
ního programu Zdravého města na-
leznete na odkazu www.jihlava.cz/
zdravemesto. -lm-

Vyhlásili dotační program 
Zdravého města

O KULTUŘE.  Asi čtyři desítky lidí navštívily divadlo DIOD, kde proběhla magis-
trátem pořádaná konference Pojďte s námi o kultuře mluvit. Rekapitulovaly se např. 
uplynulé čtyři roky v kultuře, koncepce kultury, mluvilo se o budoucí podpoře měs-
ta do této oblasti. Značná část příspěvků se věnovala podle názoru některých příliš 
přísným kritériím vyúčtování městem podpořených akcí, zástupci radnice vysvětlo-
vali nutnost transparentnosti použití veřejných prostředků.    Foto: archiv MMJ

Navštívili kulturní konferenci

navrhujeme následující kroky k vy-
užití zjištěných skutečností. Ve spo-
lupráci s vedoucími jednotlivých od-
borů MMJ vypracovat návrhy řešení 
jednotlivých problémů s uvedením 
opatření a aktivit, které jsou v daném 
roce realizované či plánované.

Výsledky řešení a postupů budou 
k jednotlivým problémům vyhodno-
ceny na příštím veřejném projednání 
v roce 2015.

Zpracovala: Mgr. Lenka Marečková, 
koordinátorka PZM a MA21


