
Ranní  klub  
14.3.2018 

Témata: 
1) Vize města 

2) Rozvoj konkrétních lokalit: proluka u tržiště a sáňkařská dráha 

Ranní klub zahájila Martina Seidlerová, seznámila účastníky s tématem a průběhem Ranního klubu. 

Nastínila, co je vize města a proč je jí potřeba. V letošním roce se bude zpracovávat nový strategický 

plán rozvoje, což dokument pro vedení města, který určí, jakými směry se město bude rozvíjet. Vize je 

to, jak si představujeme, že město bude vypadat za určité období, např. za 10 let. Pro strategický plán 

je třeba mít vizi, poslání, hodnoty, dále potom způsoby, jak vizi naplnit. 

1) Příspěvek p. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic  

– nový způsob při přípravě strategických dokumentů = zespodu nahoru (bottom-up) – sběr údajů od 

lidí – k vedení města. 

1. vyhodnocení stávajících dokumentů – bude na webu města 

2. Dotazníkové šetření mezi občany – umístěno v radnici, Katovně, na IPOSu, Tovární ulici a online na 

webu města – sběr do 20.3.2018! 

Poznámka Zdeňka Blišťanová (1. místostarostka) – chybí přesnější vize; Jeseník – v srdci zeleně, ale co 

dál? Chybí vize školství, komise pro školství. 

Následně všichni přítomní utvořili menší skupinky a diskutovali nad 4 otázkami, zde předkládáme 

výstupy z této diskuze jako podnět k dalšímu zamyšlení: 

1. Co v Jeseníku nefunguje, chybí 

a. Větší komunikace města s organizátory akcí 

b. Státní podpora okrajových regionů (např. nižší daně)  

c. Decentralizace služeb a úřadů, přesunout je do Jeseníku 

d. Obnova Hamburgerova chodníku 

e. Nefunguje spolupráce 

f. Lepší využití peněz, získání více peněz 

 

2. Jaké aktivity by mělo město podporovat 

a. Podpora komunitních aktivit 

b. Investiční pobídky 

c. Podpora stávajících firem 

d. Podpora pořádání kulturních akcí na méně tradičních místech (Smetanovy sady, letní kino) 

e. Propojení města, městských tras 

f. Podporovat angažovanost lidí 

g. Podpora dobrovolných organizací 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyVUmOXgeeN_NUViL5NwXj8RbC2efduDCr6oXFqhFod2Ne4A/viewform


h. Podpora škol směrem k patriotismu – historický, kulturní – posílení vazby k místu 

i. Zastoupení Jeseníku v kraji, státních institucích 

 

3. Co by mělo město řešit, rozvíjet 

a. Vybudovat chodník do lázní 

b. Opravit komunikace v parku 

c. Revitalizace parku, opravy pramenů 

d. Veřejnou dopravu 

e. Turistickou levnou ubytovnu 

 

4. Jak si představujeme Jeseník v roce 2024 

a. Stačilo by, když se podaří vyřešit tu lepší spolupráci, komunikaci a informovanost a více peněz 

či jejich lepší využívání 

b. Čisté město plné mladých pracujících lidí 

 

Ze všech zaznamenaných podnětů poté byly vytvořeny zobecňující body, na které bychom se měli při 

tvorbě vize zaměřit. 

Zobecnění 

1) Podpora ekonomického rozvoje 

2) Kvalitní školství 

3) Rozvoj dopravy 

4) Sociální soudržnost 

5) Komunikace: 

a) Veřejná  - soukromá 

b) Správa - občané 

6) Podpora cestovního ruchu 

7) Rozvoj veřejného prostoru 

8) Podpora angažovanosti 

9) Životní prostředí 

10) Podpora kultury a sportu 

Formulace vize  

❖ Jeseník jako hrdé město, kde se dobře žije, kam budou lidé chtít přijít, zůstat (Blišťanová) 

❖ Jeseník jako partner – pro okolní obce, pro utlumit třecí plochy (Kania) 

❖ Pořádek dělá přátele (Kalous) 

❖ Město dobře spravované (Seidlerová – snaha o převedení výroku p. R. Kalouse do obecnější roviny 

a vize pro město) 

❖ Soudržné město (Seidlerová – návaznost na vyjádřenou potřebu komunikace, partnerství, 

podpory aktivních občanů a obyvatel aktivizujících skupiny lidí – děti, mládež, senioři, ad.) 



2) Diskuze – rozvoj různých lokalit a aktivit ve městě 

1. PROLUKA u tržnice  

(Byly diskutovány 3 varianty, jak by se tato lokalita měla dál rozvinout, ke každé byly 

doplněny pozitiva, která by ta varianta přinesla nebo v čem je přínosnější než ostatní 

varianty.) 

1.1. varianta park  

▪ chybí zeleň ve městě 

▪ parkovat je možné u Yesenky, za Alkronem  

▪ možnost doplnění herními prvky 

1.2. varianta parkoviště  

▪ možnost doplnění zelení a herními prvky  

▪ možnost parkování místních obyvatel i zákazníků a zaměstnanců obchodů, firem a 

institucí v okolí 

▪ obyvatelé mají park 2 minuty chůze na obě strany, netřeba další zeleně 

▪ parkoviště za Alkronem bývá plné a nepojme všechna auta 

1.3. varianta galerie  

▪ galerie s programem přesahující region chybí v kulturním portfoliu 

▪ pěkná budova, doplnění náměstí 

 

Poznámky: 

▪ Kania – pořád plné parkoviště, je potřeba vyřešit, kam parkovat 

▪ Macháčková – Za Yesenkou je takové parkoviště 

▪ Mrosek – Galerie je náročná, už zde jsou prostory pro umělce – kino, Katovna, kaple, vodní tvrz 

▪ Hojgr – opravdová galerie i s kurátorem na Jesenicku chybí 

▪ Jiří Juráš – historicky tam byl dům, na zastupitelstvu zvítězila varianta parkoviště s maximálním 

množstvím zeleně, celý dům 58 bude mít na jaře novou fasádu, tak to místo bude vypadat lépe, 

na to by měly navazovat další aktivity. 

▪ R. Kalous – spíše než o proluce bychom se tady měli bavit o poslání města - zda to má být úřad 

anebo jít cestou investic, jestli má město investice vlastnit. Je potřeba se podívat, kolik peněz má 

město na investice (odhlédnout od dotací) a podle toho posuzovat reálné možnosti 

 

2. Přírodní sáňkařská dráha 

Plusy:  

• návaznost na tradici 

• další turistická atraktivita 

• jedinečnost v ČR 

Mínusy: 

• vyčerpání ročního investičního rozpočtu města 

• Kde bude zdroj vody pro ledování? 

• Jak zajistit parkování pro závody nahoře na křížovém vrchu? 



• krajinný ráz místa bude narušen 

• nebude to mít přínos pro město, obtížná dostupnost pro občany 

 

Poznámky 

1. Uher – obnova původní z Křížového vrchu, složitý záměr se změnou územního plánu, studie 

proveditelnosti ukázala, že by dráha byla možná, stála by cca 35 milionů korun. Přitom sáňkařský 

oddíl má v současnosti 80 členů. 

2. Mičánek – Jak by se řešilo parkování na Křížovém vrchu? Problematický zdroj vody – Křížový vrch 

je zásobárna vody pro Jeseník – když se bude čerpat voda, nemusí být dostatek vody pro Jeseník. 

Financování případného umělého zasněžování bude také nákladné. 

3. Mrosek – nelze podporovat vše najednou. Jsou tu již zavedení sportovci – např. běžci na lyžích 

fotbal, kteří v současnosti potřebují finanční podporu od města. Navíc máme novou halu – 

mohou se obnovit některé halové sporty (např. basketbal, futsal, florbal), které budou chtít další 

peníze.  

Ukončení Ranního klubu, stanovení termínu dalšího setkání – 4. dubna 2018, 9:00, Zdravá kavárna. 

Zapsal: Filip Kania 

Upravila a doplnila: Martina Seidlerová 

(Tento zápis nevyjadřuje postoje spolku Sudetikus. Veškeré výroky zde publikované jsou vyjádřením 

soukromého názoru účastníků Ranního klubu. I přes veškerou snahu se může stát, že názor některého 

z diskutujících nebyl zcela přesně zaznamenán či jeho hlavní myšlenka přesně vystihnuta. Za tato 

případná nedorozumění se omlouváme a rádi je uvedeme na pravou míru, pokud se nám ozvete.) 


