Jihlaváci se rádi baví, ale za důležité považují poslední věci člověka
Město Jihlava, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agenda 21, připravilo na
čtvrtek 6. dubna pro občany veřejné projednání tzv. Fórum Zdravého města. Diskuse
probíhala k TOP AKCÍM a TOP PROBLÉMŮM či námětům na zlepšení ve městě. Již
potřetí měli účastníci také možnost označit místa, kde se cítí/necítí dobře do POCITOVÉ
MAPY.
Cílem setkání bylo zjistit, které akce se občanům Jihlavy ve městě líbí a jaká témata vnímají
aktuálně jako nejpodstatnější. Občané přišli diskutovat o rozvoji města, námětech na zlepšení,
problémech a možnostech jejich řešení s vedením města a zaměstnanci magistrátu. Na
veřejném debatě se sešlo v DIODu více jak 80 účastníků. Primátor Rudolf Chloupek přiblížil
přítomným stav řešení problémů, které byly vytipovány v roce 2016.
U každého z osmi stolů diskutovali občané nejprve o aktivitách, které se jim ve městě líbí.
Dvě z nich vybrali a pak o nich všichni měli možnost hlasovat.
TOP AKCE:
1.– 2. FESTIVAL GUSTAVA MAHLERA
1.– 2. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
3.VYSOČINA FEST
4. – 5. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
4. – 5. HAVÍŘENÍ
6. – 11.
SVATÝ MARTIN
JIHLAVSKÝ PŮLMARATON
AKCE V DIODu
ZŘÍZENÍ ZASTÁVKY MHD „FIBICHOVA“
AXIS CAP
DEN ZEMĚ
12. – 13.
TRHY NA NÁMĚSTÍ
EUROJACK
Z pocitové mapy vyplynulo, že nejvíce občanů se cítí dobře v lokalitě Český mlýn, v ZOO či
u Staré Plovárny; naopak se necítí dobře v okolí městského vlakového nádraží a PRIORu.
Nově bylo možné zadávat „pocity“ do elektronické Pocitové mapy prostřednictvím chytrých
telefonů, tabletů či notebooku.
Diskuse o problémech města probíhala u 8 tematických stolů, kde jednotlivé skupiny určily
dva největší problémy. Témata, o kterých se diskutovalo, byla zaměřené na všechny oblasti
života ve městě (A - udržitelný rozvoj města a plánování, B - životní prostředí, C - kultura
a cestovní ruch, D - sport, volný čas, E - sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, F vzdělání a výchova, G - podnikání a zaměstnanost, H - doprava, udržitelná mobilita).
V průběhu společných diskusí byly zaznamenány připomínky obyvatel a návrhy řešení, které
budou předány vedení města a příslušným odborům.

Výsledkem diskuse a následného hlasování byly definovány TOP PROBLÉMY či náměty
na zlepšení ve městě:
1. Kamenný hospic – 18 bodů
2.-3. Horácký zimní stadion – 17 bodů
2.-3. Vybudování noclehárny a krizového centra u ní – 17 bodů
4. Chybějící chodníky v průmyslové zóně Hruškovy Dvory + ulice Polenská – 14 bodů
5. Zlepšit čistotu chodníků – 12 bodů
6. Více zeleně na náměstí – 9 bodů
7. Přírodní koupaliště – 6 bodů
8.-10. Revitalizace náměstí – 5 bodů
8.-10. Revitalizace Borovinky – 5 bodů
8.-10. Vytvoření kulturní zóny místo parkoviště u ZUŠ – 5 bodů
11.-12. Zvýšení podílu ploch k zásaku děšťové vody ve městě – 4 body
11.-12. Zlepšení podmínek pro podnikání v centru města – 4 body
13.-14. Podpora povědomí o historii Jihlavy – 2 body
13.-14. Vybudování přírodních učeben u škol – 2 body
15.-16. Vznik alternativního školství + podpora stávajícího – 0 bodů
15.-16. Oživení podnikatelských aktivit v centru města – 0 bodů
Tyto problémy budou před předložením radě či zastupitelstvu města ověřeny ještě veřejnou
anketou. Anketní lístek k této problematice bude součástí květnového vydání Novin
jihlavské radnice, dále bude k vyzvednutí v budovách Magistrátu města Jihlavy, kde jej
bude možno vyplněný odevzdat. Elektronicky bude možno hlasovat společně se
zadáváním „pocitů“ na webu města. Po vyhodnocení budou výsledky předloženy vedení
města a následně bude zpracován Plán zdraví a kvality života 2016 – 2017. Zde budou
u jednotlivých problémů uvedena konkrétní opatření a aktivity. Více informací:
www.jihlava.cz/zdravemesto.
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