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Sociální a psychosociální problematika 

Rovné příležitosti 

Handicapované menšiny  

Senioři 

Bydlení                                                                                                                       
 

Senioři 

Bezbariérovost 

Handicapovaní 

Občané v ohrožení 

Etnické menšiny 

Dobrovolnictví 

Bydlení 

 
Komunitní plánování sociálních služeb zatím neprobíhá,  ale je v přípravě. 

 

Ad 1 

Senioři  

Stávající stav: 

I.Organizace a zařízení zřizované městem  

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

PS zajišťuje poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů, občanů se zdravotním postižením, 

ale také v domácnostech  rodin, které pečují o zdravotně postižené dítě, případně, kde se současně 

narodily 3 a více dětí. 

- zajišťuje sociální služby v domácnostech klientů. Nejžádanější služby jsou : dovoz obědů, donáška 

nákupů, úklid domácnosti, pochůzky / k lékaři, na úřady ../, pomoc při hygieně, dohled nad klientem 

 - sociální služby poskytuje Pečovatelská služba občanům města Mladá Boleslav a Kosmonosy                                                         

Účelová zařízení Pečovatelské služby města Mladá Boleslav: 

     Středisko osobní hygieny 

     Prádelny pečovatelské služby 

     Domovinka – zařízení pro denní pobyt seniorů a občanů se zdravotním postižením. Tato služba           

se poskytuje v domě s pečovatelskou službou v Havlíčkově ul. č. 71. provozní doba 7.00 – 15.30 

Žadatelé se evidují, ale ne akutní! 

Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

Zařízení sociální péče, kde jsou poskytovány za úhradu sociální služby seniorům a osobám se 

zdravotním postižením , kteří jsou občany města Mladá Boleslav, ale i občanům jiných obcí okresu, 

jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči a kteří jsou schopni vést poměrně 

samostatný život. Kapacita zařízení 53 garsoniér pro jednu osobu a 5 dvougarsoniér. 

Žádní noví žadatelé nejsou ! 

Domy s pečovatelskou službou 

Jedná se o byty v domech zvláštního určení, žádosti eviduje odbor sociálních věcí Magistrátu města 

Mladá Boleslav na základě radou schváleného pořadníku. 

Dům s pečovatelskou službou – Na Radouči 1081, MB – kapacity  87 bytů 

Dům s pečovatelskou službou – Havlíčkova 71, MB – kapacita 27 bytů 

Dům s pečovatelskou službou – Sadová 718, MB – kapacita  36 bytů 

Počet bytů v DPS je naprosto dostatečný. Umisťují se lidé, kteří si požádali v roce 2004 ! 

Kluby důchodců (seniorů) 

V klubech zajišťuje město společenskou, kulturní a zájmovou činnost pro seniory. Kluby jsou 

otevřeny každý všední den v odpoledních hodinách. 

Klub důchodců – Na Radouči 1081, MB, 2. patro,  kapacita – 120 osob 

Klub důchodců – Na Radouči 1081, MB, přízemí – kapacita 30 osob 

Klub důchodců – Sadová 718, MB, kapacita 40 osob 

Klub důchodců – Havlíčkova 71, MB – kapacita 30 osob (sál -  kapacita 120 osob) 



Klub důchodců – Čejetice , kapacita 40 osob 

Domovy důchodců 

Počet míst v DD zajišťuje Krajský  úřad Středočeského kraje 

 

II. organizace zřizované Středočeským krajem 

 

Domov důchodců Mladá Boleslav 

Poskytují se zde komplexní sociální služby především seniorům – ubytování, stravování, přiměřená 

zdravotní péče, rehabilitace a ošetřovatelská péče. Zařízení má celoroční provoz a jeho kapacita                

je 80 obyvatel. 

Centrum zdravotně postižených při ÚSP 

V tomto ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež a děti od 3 do 26 let jsou sociální služby 

poskytovány v denním, týdenním a celoročním pobytu. Kromě komplexní sociální péče je zde 

v širokém spektru rozvíjena zájmová a rehabilitační péče. Denní pobyt navštěvuje 80 dětí,                

týdenní 16 dětí a celoroční 10 dětí. 

Okresní pečovatelská služba Mladá Boleslav 

Tato organizace zajišťuje poskytování pečovatelské služby na celém území okresu Mladá Boleslav 

kromě území města Mladá Boleslav a Kosmonosy. Stanice okresní pečovatelské služby jsou zřízeny 

v Mnichově Hradišti, Dolní Bousově, Bělé pod Bezdězem, Bakově nad Jizerou, Dobrovici                        

a Benátkách nad Jizerou. Pečovatelská služba zajišťuje provoz jednoho bytu pro matku 

s nezaopatřeným dítětem.  

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Poskytuje bezplatné služby a odbornou pomoc v oblastech: osobního rozvoje, vyrovnání se s životními 

traumaty, psychosomatického onemocnění, fyzického a psychického násilí v rodině, manželských 

krizí a v rodinné problematice. 

 

III. občanská sdružení – sociální služby 

 

„Život 90“ 

V Mladé Boleslavi je od 1. 10. 2004 prostřednictvím občanského sdružení rozšířen program Phare EU 

2002 „Areíon“ tísňové péče. Tento program napomáhá zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně 

postižených občanů. Do 30. 6. 2005 bude zapojeno 40 stanic tísňové péče. 

„Linka důvěry SOS“ a „Centrum psychoterapie“ 

 Zajišťuje krizovou intervenci (právní pomoc po telefonu nebo při osobní návštěvě pro občany, kteří se 

nacházejí v obtížných životních situacích), poradenství a psychoterapii. Spolupracuje mimo jiné i se 

Společností pro pomoc lidem v tísni. 

„Naděje“ 

Pobočka tohoto občanského sdružení je v Mladé Boleslavi založena od září 1999. Poskytuje sociální 

služby pro bezdomovce v denním centru (hygienická, potravinová pomoc, stravování), ubytování 

v noclehárně a terénní služby (streetwork). 

Český červený kříž – oblastní spolek Mladá Boleslav 

Činnosti: bezpříspěvkové dárcovství krve, výuka a poskytování první pomoci, humanitární jednotky, 

sociální činnosti, rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti. Kromě této humanitární činnosti 

zajišťuje oblastní spolek v Mladé Boleslavi poskytování sociální služby hospicového charakteru 

v domě péče ČČK (následnou péči a ošetřovatelskou péči na dobu určitou).  

Kapacita v tomto zařízení  v této době dostatečná. 

„Strom života“ 

Činnost je zaměřena na rodiny s malými dětmi, především v oblasti poradenství a aktivního přístupu 

k životu. V současné době provozuje Akma klub a bude provozovat Klub delfín (plavání kojenců). 

„Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR“ 

Jedná se o poradenství a klubovou činnost pro zdravotně postižené děti a mládež, organizování 

ozdravných pobytů pro děti, psychorehabilitačních kurzů pro rodiče. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblast Mladá Boleslav 



Jedná se o asistenční službu, informace o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené a 

nevidomé občany, poradenství. 

„HELP CENTRUM“ 

Poskytuje komplexní sortiment kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (zaměřování, vyzkoušení a 

výdej těchto pomůcek), opravárenský servis a poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek. 

„FOKUS“ 

Systém komplexní psychiatrické rehabilitace pro osoby dlouhodobě duševně nemocné (chráněné 

dílny, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnávání, dům na půl cesty, soc. poradenství a podpora 

života v komunitě). 

„Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje“ 

Poskytuje poradenství a zajišťuje klubovou činnost pro zdravotně postižené občany. 

„Jekhetani Luma – Společný svět“ 

Poskytuje soc. právní poradenství, charitativní činnost a terénní práce v komunitách ohrožených 

sociálním vyloučením. 

„Dotyk slunce“ 

Poskytuje volnočasové aktivity pro podporu rómské kultury a tradic. 

 

IV. ostatní (soc. péče zajišťovaná jinými organizacemi a fyzickými osobami) 

 

Domácí péče při Klaudiánově nemocnici Mladá Boleslav 

Česká katolická charita 

Firma „Dietka“ Drahotová Eva 

Vaří 3 druhy jídel (z toho 1 jídlo pro diabetiky) pro důchodce i firmy (pondělí – pátek), rozvoz obědů 

prostřednictvím peč. služby. 

Firma René Lauber 

Vaří 5 druhů jídel (z toho 1 jídlo pro diabetiky a 1 při onemocnění žaludku) – o víkendu jen jeden druh 

jídla. Rozvoz obědu prostřednictvím pečovatelské služby. 

 

Město bude zdravé, bude-li budoucnost v péči o starší občany v péči domácí. Cílem je 

minimalizovat péči bytovou /penziony, DD, DPS apod. / a nahradit ji zcela domácími 

asistenčními službami 

 

Město bude zdravé, bude-li  se dostatečně věnovat starším občanům a poskytne-li jim takové 

služby, které zajistí klidné a kvalitní stáří 

 

Město bude zdraví, budou-li dobré podmínky pro stáří – kulturní, vzdělávací, sportovně-

turistické 

Více aktivit / vzdělávacích, kulturních, turistických apod. / pro starší občany se zaměřením na věk, 

zdravotní problém apod. 

Stávající stav : 

Procházky městem s poznávací tematikou /vždy program, Mgr. H. Červená, OS ČČK / -podpořit 

grantem 

Sejdeme se na hodinku – pravidelné kulturní pořady pro seniory 

Malování pro seniory – podpořit grantem 

Zapojení seniorů v pěveckém sboru Boleslav 

Klub českých turistů – sekce senioři 

Kluby důchodců : 

      městské – 5 klubů 

      školský – 1 klub 

      Škoda auto MB – několik klubů 

Universita 3. věku a volného času seniorů 

Rada seniorů /která se schází v pravidelném čase a aktivně se zapojuje do mladoboleslavského dění/ 

a různé jiné vzdělávací a kulturní aktivity a další. 



Připravuje se série rehabilitačních cvičení pro seniory /podpořit grantem/ 

 

AD 2 

    Bezbariérovost 

Stávající stav bariér města: 

Nedostatky = bariérová místa přístupná veřejnosti: 1. objekty, 2. pozemní komunikace, 3. komunikace 

mezilidská. 

Odpovídající stav = (výčet bariérových míst, které zpracovalo HELP CENTRUM , spol. s r. o. 

/podklady zatím nemáme, pouze fotodokumentaci/ 

Město bude zdravé, bude-li dostatečná komunikace s pověřenými odbory o způsobu řešení 

problematiky, vypsání veřejné soutěže na zpracování projektu k danému problémovému místu, 

zajištění tlumočníků a asistentů. 

Řešit zpracovaný program, který provedlo Centrum pro zdravotně postižené –  

Help Centrum Mladá Boleslav, pod vedením Mgr Heleny Šádkové. 

Došlo k zmapování míst, které jsou pro vozíčkáře nepřijatelné. Jedná se o budovy státní správy, školy, 

pošty, různá výchovná zařízení, odborná zařízení , zdravotní zařízení, kulturní zařízení apod.  

Problémové WC ! 

Některé bezbariérové přístupy se již řeší /kino Fórum/ 

Stávající stav pracovního uplatnění : 

Chráněné dílny – ÚSP Centrum pro tělesně a mentálně postižené –  

                               FOKUS 

 

Město bude zdravé, bude-li bezbariérové 

 

AD 3 

Handicapovaní 

Stávající stav pracovního uplatnění: 

     -  chráněné dílny: 

     -  chráněná pracoviště: 

     -  pracovní místa, která zajišťuje ÚSP: 

Stávající stav RHB pro zdravotně postižené: 

- ambulance Klaudiánovy nemocnice RHB: (návaznost na léčení v nemocnici) 

- soukromé RHB: (počet a dostupnost) 

Město bude zdravé, zaměří-li se na vybudování rehabilitačního RHB centra a zácvikového 

centra pro tělesně postižené 

 

Město bude zdravé, bude-li pomáhat postiženým lidem v ústavech. Musí se s nimi počítat ! 

Chybí chránění dílny  a chráněné bydlení pro zdravotně, mentálně a tělesně postižené /dospělé/ 

Stávající stav : 

chráněné dílny poskytuje Centrum pro zdravotně při ÚSP ! 

Chráněných dílen je celkem 9 

Převládá rukodělná činnost v rámci pracovní terapie / keramická, aranžérská, textilní, práce se dřevem, 

košíkářská / .Chráněné dílny poskytují prostor cca 36 klientům. 

Pro ambulantní klienty není prostor.  

Chráněné bydlení je rovněž nedostatečné. V současné době jsou malé chráněné byty v areálu Centra 

pro zdravotně postižené, ale pro další rozvíjení se postižených lidí je nutné zajistit chráněné bydlení 

mimo areál Centra. Není návaznost na další služby, které se věnují dospělým / klidový režim, 

ošetřovatelská péče, rodinná péče /. Představa   2 - 5 bytů 

 

Město bude zdravé, poskytne-li více nabídek pro zdravotně postižené v chráněných bytech 

 

Město bude zdravé, bude-li  podporovat  vznik rehabilitačního centra a pomáhat poskytovat 

větší prostor pro tělesně a mentálně postižené. 



AD 4 

 Občané v ohrožení 

 /Senioři, matky v tísni, tělesně, zdravotně a mentálně postižení, děti /      

 

Město bude zdravé, bude-li více nabídek pomoci pro občany v ohrožení, podpora soukromých 

aktivit v terénní oblasti, vybudování nízkoprahového centra.    

              

Město bude zdravé, bude-li  se stále zlepšovat  terénní práce v sociální oblasti, Domácí péče          

a asistenční služby. 

Současný stav : 

Domácí péče při SZZ v Mladé Boleslavi / velmi dobrá organizace/ 

Nabízí : Komplexní ošetřovatelskou domácí péči – dle indikace ošetřujícího lékaře. 

              Hospicovou domácí péči. 

Pečovatelská služba – poskytuje služby v domácnostech občanů, základní občanské a sociální 

poradenství 

Léčebna dlouhodobě nemocných při SZZ Mladá Boleslav – doléčování nemocných, kteří potřebují 

dlouhodobější ošetřovatelskou a rehabilitační péči 

Respitní péče - péče o nemocného za rodinu na přechodnou dobu 

Charitativní ošetřovatelská péče – na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře 

Hospic ČČK – poskytuje péči v terminálních stádiích nemoci 

Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor sociálních věcí : 

Sociálně terénní práce 

Sociální pracovnice odd. sociálně právní ochrany dětí a kurátoři pro mládež a sociální prevence 

provádějí terénní sociální práci v rodinách, kde děti potřebují sociálně právní ochranu státu.  

Jejich terénní práce vyplývá ze zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 

V této souvislosti jsou oprávněni navštěvovat bydliště dítěte, školu a školská zařízení, zdrav. zařízení, 

zaměstnání nebo jiné prostředí v jakých soc. podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. 

Sociální kurátor a romský poradce navštěvuje rodiny odsouzených a rodiny romských spoluobčanů 

/ Katalog služeb – do dvou měsíců - zpracovává se !/ 

Je zájem o více informací přes rádio ! 

Zájem o zachování klidové zóny v okolí Domu s pečovatelskou službou. 

Větší pozornost policie – zajištění silnějšího signálu na přechodech 

Současný stav : 

Stavba parkovacího domu – inf. ORM ???????? /bude doplněno/ 

 

Město bude zdravé, bude-li  podporovat  vznik rehabilitačního centra a pomáhat poskytovat 

větší prostor pro tělesně a mentálně postižené. 

 

AD 5 – AD 6 

Dobrovolnictví a  etnické menšiny 

Stávající stav možností dobrovolnictví: 

Poradna pro rodinu, školení dobrovolníků – viz  Projekt 5P a projekt OS 

Cíl: zajistit dostatečné množství odborně vyškolených dobrovolníků – motivace k práci. 

Vybudovat struktury pro dobrovolnictví, které budou podporovány NNO ,či osobou, která 

dobrovolnictví vykonává, musí mít CERTIFIKACI ! 

Stávající stav etnických menšin: 

Počet v Mladé Boleslavi (integrovaných, problémových):  

- romové 

- ukrajinci (cizinci vůbec) 

- matky v tísni 

- bezdomovci 

- týrané ženy 

- týraní muži 

Cíl: zmapování situace, zajištění návratnosti na terénní práci. 



Město bude zdravé, podaří-li se zapojit do svých plánů a aktivit etnické menšiny 

 

Město bude zdravé, podaří-li se zkvalitnit komunikaci a vzdělávání občanů z etnických skupin 

 

Stávající stav : 

Inf. dobrovolník může získat školení : 

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy 

5 P –  individuální, preventivní program pro děti ve školním věku založený na kamarádském vztahu 

dítěte s dospělým dobrovolníkem. Program je dobrovolný, bezplatný a zabývá se dětmi 

znevýhodněnými – např. sociálně, emočně atd. Uvedený program začal v Mladé Boleslavi                    

za spolupráce Mgr. Ženíškové, která vede Poradnu pro rodinu manželství a mezilidské vztahy.  

Další poradna na zvyšování kvality života osob sociálně slabých, vzdělávání  : 

OS Jekhetani Luma /Společný svět/ - zvyšování kvality života osob sociálně slabých, vzdělávání. 

Tato organizace pracuje při Občanské poradně v Havlíčkově ul. 880., která slouží všem lidem bez 

rozdílu věku, národnosti, sociálního postavení  a barvy pleti. Nejedná se o snahu suplovat funkční 

odborné služby, pokud jsou v dosahu klienta. Jedná se o individuální posuzování – vůbec princip 

individuálního přístupu patří k základním zásadám poradny. 

Poradna také přijímá a vydává oděvy pro dospělé a děti. 

 

AD 7 

Stávající stav možnosti bydlení v sociální oblasti: 

- senioři: počty míst v DD, DPS 

- handicapovaní: počty míst v chráněném bydlení, počty míst v bytech bezbariérových, počty 

míst bytů zvláštního určení (sociální), domy na půl cesty 

- menšiny: ubytovny a azylové domy 

Cílem jsou městské sociální byty, jeden byt bezbariérový rezervní, dům na půl cesty + řízené bydlení. 

Město bude zdravé, bude-li podporovat vznik  nízkoprahového  centra 

    Domy na půl cesty 

    Azylové bydlení – pomoc dětem, kteří se vracejí z dětských domovů a nemají své rodiny. 

    Etnické menšiny -  Romská menšina v Mladé Boleslavi – vybudování romského centra 

Prevence sociálně patologických jevů 

Rekvalifikační skupiny / Vzor Nymburk, Lysá n/L/ 

     Bydlení 

     Chráněné bydlení , sociální byty, bezbariérové byty a ubytovny v Mladé Boleslavi 

Současný stav : 

Byty pro svobodné matky s dětmi – 11x Krajířova ul. 120 , 16x Bělská ul. 118 

Startovací byty – 52x 

Bezbariérové byty – 11x /Zalužanská ul. 6x, Kasárna 4x, Centrum 1x/ a dalších 8 bytů      

                                 probíhá kolaudace 

Ubytovna pro ženy – 16 lůžek,  Ptácká ul. 162 

Ubytovna pro muže – 19 lůžek, Na Šafranici 1317 

    Výstavba bytů –  ORM zjistit doplnit ??????? /připravuje se/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturní a společenský život 

Estetično 

 

Pokus o změnu charakteru využití možností v oblasti kultury a společenského života, 

   větší interaktivnost 

Rozšířit nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie 

Rozšířit propagaci – její systém 

Vytvořit ve městě podmínky pro rozvoj nejrůznějších kulturních aktivit 

 

Pokus o změnu charakteru využití možností v oblasti kultury a spol. života 

Je nutné zacílení akcí napříč spektrem všech generací 

Velkou slabinou jsou akce pro mládež ! 

 

Město bude zdravé, bude-li rozšířena nabídka kulturních akcí pro všechny věkové kategorie 

Velký problém – nedaří se  zapojit mládež do dění města, přestože nabídka různých aktivit je pestrá. 

Mládež převážně nemá o tuto činnost zájem. Nutno zmapovat jaké aktivity přilákají dospívající 

mládež a naopak, které z nabízených aktivit jsou nevyhovující. 

 

Město bude zdravé, bude-li rozšířena nabídka kulturních akcí zaměřená pro mládež 

Organizace, které do svých aktivit zapojují mládež :  

DDM a aktivity střeních škol  

Problém - Chybí ochotní lidé, kteří by se chtěli mládeži věnovat. 

Zaměřit se na získávání lidí, kteří by mohli obětovat svůj volný čas mládeži 

Zaměřit se na spolupráci mezi školami – komunikace, i mezi veřejností 

Chybí veřejné prostory, kde by se mohla mládež scházet. Zjistit možnosti Domu Kultury, 

Černé růže/ 

Současný stav  nabízených aktivit:  

Kulturní měsíčník města Mladá Boleslav – velmi pestrá nabídka 

Obsah : Informace -  Mezinárodní a významné dny v daném měsíci, celostátní kampaně, NNO                    

se představují, výtvarné a jiné soutěže, rubrika – co nás potěšilo. 

Programy : kina, divadla, výstavy a jiné akce. 

Kulturní středisko Svět – nabídka dle Programu na daný měsíc : 

Velmi pestrá škála  - hudební divadelní představení, koncerty /vážné hudby, dechové hudby, trampské 

hudby, koncerty bluegrassových kapel/ 

Filmový klub, jiné filmy. 

Sbor českých bratří – výstavy a nabídka stálé expozice 

TEMPL výstavy obrazů a různá neformální povídání při kytaře apod. 

Velmi pestrá nabídky z dílny NNO. 

Pravidelné aktivity na Staroměstském náměstí 

  Jarmark a jiné –přispívá k oživení historické části města. Stále trvá zájem oživit Staré město trhy, 

ale zatím se tato nabídka spojuje s prodělečnou aktivitou.  

  Možnost prohlídky části hradu, / největší historické památky /, která není využívána dle svých 

možností. Spolupráce s Okresním muzeem. 

Stávající stav : 

Hrad není využit dle svých možností. Nabízí se aktivity NNO -  Divadýlka na dlani, které každoročně 

pořádá prázdninové divadelní programy, zaměřené na oživení Starého města a přilákání obyvatel            

a návštěvníků Mladé Boleslavi ke krásnému kulturnímu vyžití. 

Město bude zdravé, zlepší-li se zájem obyvatel o historickou a dominantní část Mladé Boleslavi – 

Staré město 

 

Grantová politika 

Setkání s NNO – výchozí informace pro možnost získávání grantů, můžeme pomoci radou ale ne 

celým vyřizováním. Grant si musí zpracovat každý sám. 



Výchova NNO pro grantovou politiku – pracovník Magistrátu / EUROMANAGER/, který by se měl 

těmito věcmi zabývat/. 

Informační středisko města Mladá Boleslav nabízí NNO pravidelná setkání /30 dní pro NNO/ 

a pravidelnou možnost informovat se o nabídkách Krajských grantů, grantů EKONNET , nabídkových 

dotací ze strany NSZM ČR a dalších. 

Stávající stav : 

Magistrát města Mladá Boleslav  nabízí  GRANTY v oblasti :  

školství, kultury, tělovýchovy, zdravotní a sociální. 

Vzniká snaha o částečné upravení grantové politiky na dané téma 

Euromanger : 

Na základě potřeb zjišťovat možnosti financování různých projektů a aktivit  

z dotací a nabídkových grantů Krajského úřadu, EKONNET, NSZM ČR a dalších institucí 

Tiskový mluvčí : 

Propojení s mediálními partnery – Mediální komise = koncepce propagace 

Zajištění výlepových ploch 

 

Chybí stálá galerie ! /Pozn. Pana Goly ze skupiny Mladoboleslavských výtvarníků/ 

Město bude zdravé, vznikne-li nabídka stálé městská galerie – Dům umění 

 

Pozn :  

 Vypustit bod. č. 1  - Pokus i změnu charakteru -  z výstupu Fóra ZM – p. Kořínek 
 Vypustit bod. č. 2 – Interaktivnost ! Je zde spíše potřeba nápad - ohromení ! Pro náctileté ! 

Město bude zdravé, zatraktivníme-li některé městské lokality / Staré město, Výstaviště a pod. …. 

Projekt na rekonstrukci Staroměstského náměstí / a historické části města/ je připraven, ale zatím 

nerealizován z důvodu finančních. 

Propagace organizátorům – Finanční problémy ???????????????????? - doplnit 

V rámci Projektu Zdravé město se připravuje dílčí projekt na zatraktivnění Starého města  

/nabídka se netýká stavebních změn, spíše aktivit / - 

např. : Staroměstský jarmark, Staročeský jarmark, Vyhlídková věž , která je zatraktivněná 

Strašidýlky ve věži. 

Estetično = hlavně čistota 

Chybí klidová zóna  - GENIUS LOCI  - Duch místa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Životní prostředí 

Příroda 

Zvířata 

Čistota 

 
1.  Stav veřejného prostranství včetně čistoty psů, hluku, zklidněné zóny, zeleně a dětských hřišť 

2. Osvětová činnost v oblasti životního prostředí, podpora projektů pro EKOCENTRUM,    

     informovanost občanů 

3. Doprava 

    - kvalita povrchů chodníků 

    - doprava v klidu, parkování, emise z mobilních zdrojů 

    - hluková situace a smog 

    - zklidnění dopravy a cyklostezky 

4. Odpady – zneškodňování odpadů  černé skládky – odstraňování, propagace sběrných dvorů,  

     více kontejnerů na tříděný odpad a odpadkové koše. 

5. Šetrnost ve vodním hospodářství 

 

AD 1 

Stav veřejného prostranství : 

a) čistota prostranství 

b) zklidněné zóny 

c) zeleň 

d) dětská hřiště 

e) vybavení veřejného prostoru /lavičky, odpadkové koše, stojany na kola …/ 

f) hluk /přijatelné limity/ 

g) psi /bezproblémové soužití/ 

 

Nová parkoviště, ne na úkor zelených ploch nebo klidových zón / např. vnitrobloky před paneláky / 

Pozn. : 

Vzhledem k velkému počtu automobilů je čistota ovzduší problémová. 

Doprava je důležitá, ale zasahuje do dopravy v klidu a do životního prostředí. 

Doprava je vnímána jako nebezpečí pro městský prostor pro úpravu zeleně, klidových prostor 

Nepouštět dopravu do klidových částí města 

 

Město bude zdravé tam, kde jsou jasně vymezeny hranice, kam má doprava zasahovat – Klidové 

zóny 

 

Najít optimální poměr mezi prostorem pro parkování / stačí docházkovou vzdálenost, nemusí být vždy 

u každého vchodu u každého paneláku / a prostorem pro krátkodobou rekreaci / zeleň města, lavičky, 

odpočívadla, dětské herní prvky a hřiště, hřiště pro mládež / včetně estetické funkce. 

Funkce : 

-  mikroklimatické / voda a zeleň – lapači prachových částic a hluku / 

-  rekreologické / zeleň působí uklidňujícím dojmem a slouží ke krátkodobému odpočinku /  

-  protihlukové bariéry 

Zřídit záchytný sytém parkování 

Vytvořit pro dopravu to nejoptimálnější, tak aby netrpělo životní prostředí – 

Odstavná parkoviště na okraji města, dostupná městskou hromadnou dopravou 

Parkovací dům – chceme vůbec ve středu Starého města parkovací dům ??? Či je lepší vytvořit 

systém zajištění / přísunu lidí do Starého města / cyklostezkou, MHD či pěší zónou ? 

Město bude zdravé, podaří-li se najít optimální poměr mezi prostorem pro parkování                     

a prostorem pro krátkodobou rekreaci 

 

Podpora alternativních  a ekologicky šetrných druhů dopravy 



Město bude zdravé, budou-li veřejná prostranství  klidná, čistá, upravená a esteticky zajímavá. 

Nové pěší zóny : /Staroměstské náměstí, Českobratrské náměstí, okolí Konviktu, Palackého ul. podél   

                             gymnázií / 

Kvalitní povrchy vozovek, chodníků a společných prostranstvích. 

Vytvořit novou zeleň : 

  A/ Nové parky :  dočasný nový park „ Lesní hřbitov“ / který po cca 50 – 100 let přijme funkci    

       pohřebiště /, ale min. na 50 let jde o 13 ha nové zeleně ! 

  B/ Rekonstruovat parky :  Nový park /1/, Komenského náměstí /2/, Trávnického sady na Štěpánce    

       /3/, Belvedér /4/, Výstaviště /5/, Jaselská ulice /6/,   

  C/ Nová stromořadí : rekonstrukce nových stromořadí, výsadba zeleně ve městě podél komunikací 

       Cesty z města do přírody lemované stromořadím  /do Bezděčína/ návrh již existuje /, obnovit  

       stromořadí do Jemník, nové stromořadí mezi  Čejeticema a Dalovicema / funkce i protiprachové    

       bariéry a větrolamu na návětrné straně sídla /. 

  D/ Další zeleň – obnova :  Třešňovka na Štěpánce, ozelenění  mezi městem a příměstskými oblastmi         

  E/ Protierozní opatření : větrolamy ze severozápadu – zabraňují přenosu prachových částic z polí do   

       města 

  F/ Vytvoření zeleného pásu okolo města navazující na územní plán 

  G/ Změna hospodářských lesů v blízkosti města na lesy zvláštního určení / lesy se zvýšenou  

       rekreologickou funkcí /, Sahara se realizuje, Radouč plánuje . 

       Stávající stav : 

       Les na Sahaře je již realizován 

       Není dostatek kvalitní zeleně, téměř neexistují bezpečná a moderní dětská hřiště /stávající  

       nesplňují platné normy/, veřejný prostor není vybaven, schází opatření na zlepšení ovzduší                

       a protierózní patření 

   H/  Park Štěpánka :  

         vybavit a doplnit - dětská hřiště, hřiště pro náctileté, přírodní  dětská hřiště, Fit stezky. 

        Dočasně rozšířit park / na dobu 50 - 100  let / o plochu nového hřbitova / směrem k Podchlumí /.   

        S výsadbou lze začít. Návrh již existuje. 

 

Zvířata 

Existují prostory pro volné pobíhání psů 

Je třeba zřídit nejméně dva psí parky / oplocený prostor za  tímto účelem zřízený a vybavený/ 

Jeden návrh již existuje – Psí park u Modré Hvězdy. 

 

Město bude zdravé, dokáže-li nabídnou pejskařům upravené a vybavené prostory pro psi 

 

GENEREL cyklotras končil na hranici města Mladá Boleslav, nebyla návaznost na celý region 

Vytvořit cyklostezky - snaha získat státní dotaci. Druh dopravy, na který by se nemělo zapomínat 

Stávající stav : 

Bylo provedena rozpočtová změna se kterou se převádí peníze z odboru rozvoje města na odbor 

rozvoje regionu . Začnou se vypracovávat zadávací podmínky. Do konce tohoto roku by měly být 

známé podmínky pro PROJEKT cyklotras v regionu. 

Nedostatek stojanů na kola  k vyznačeným institucím v centru města. 

Město bude zdravé, podaří-li se vytvořit síť cyklotras po celém regionu 

 

Město bude zdravé, podaří-li se vybudovat cyklotrasy po městě Mladá Boleslav a podaří-li se 

zajistit dostatek stojanů na kola. 

 

AD  2  

Osvětová činnost v oblasti životního prostředí, podpora projektů pro EKOCENTRUM, informovanost 

občanů   

                                              

Město bude zdravé, bude-li se osvětová činnost v oblasti životního prostředí rozvíjet ! 

Malá informovanost o positivních důsledcích výše uvedených opatřeních 



Malá prezentace dobrých příkladů z jiných / souměřitelných – porovnatelných / měst 

Možnosti, cesty, pozitivní obrazy správných a pozitivních řešení. Vždy ukázat co udělat proto, aby 

životní prostředí bylo dobré !! 

Zlegalizovat rekreologické využití Radouče /zpracovat studii, která to umožní /, doplnit lavičky, 

odpadkové koše, koše na psí exkrementy. Vše však v souladu se zákonem ČNR 114/1992 Sb.,               

o ochraně přírody a krajiny. 

Zvýšit rekreologický potenciál nedalekého přírodního parku Chlum /cíl výletu a cyklistiky/. 

Obnovit „poutní „ místo  Boží Voda  /za Jemníky/ - / cíl výletníků / 

 

Zdravé město by mělo vybudovat EKOCENTRUM. 

Zatím je nahrazuje DDM – v malém rozsahu. 

Životní prostředí = výkon státní správy ! 

Chybí zástupce pro tuto problematiku v samosprávě města Mladá Boleslav !  

Je nutné zřídit samostatného pracovníka pro „městské prostředí“ :  ekologie  voda, ovzduší, čistota, 

přírodě blízká a ekologicky šetrná řešení / existuje pouze pracovník pro zeleň a odpady /. 

Získat kvalifikovaného pracovníka pro zbývající oblast životního prostředí. 

 

Město bude zdravé, bude-li stav veřejného prostranství na veřejných prostorách  místem 

k potkávání, relaxaci a odpočinku  

 
Severní sídliště –jsou vyčleněny velmi malé prostory na regeneraci sídliště ! 

Komplexní program  = impuls k zastupitelstvu ! 

V časovém horizontu se uskuteční : PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠŤ. 

Je třeba pokračovat s regenerací sídliště / nejen Severní, ale i Slavoje a Rozvoje / 

Zatím pouze první etapa : 

VNITROBLOK - dokončena výstavba parku ke které se připojila výstavba komunikací podél 

panelových domů. V současné době se dokončují terénní úpravy. 

Stávající stav  : 

Je třeba dokončit ještě dvě dětská hřiště, část sadových úprav a doplnit městský mobiliář /lavičky, 

koše …/  

/ zvýšit rekreologický potenciál /. 

Město bude zdravé,  bude-li probíhat zkulturnění sídlišť  za aktivní účasti obyvatel ! 

 

AD 3 

D o p r a v a 

Aktivní doprava /jedoucí auta/ je důležitá, ale musí navazovat na dopravu v klidu /parkující 

vozidla/ a neškodit životnímu prostředí. 

 

Vzhledem k velkému počtu automobilů je čistota ovzduší v Mladé Boleslavi problémová. 

Doprava je vnímána jako nebezpečí pro městský prostor pro úpravu zeleně, klidových prostor 

Nepouštět /případně omezit/ dopravu do klidových částí města. 

Město bude zdravé, bude-li se postupně zlepšovat prostor kolem bydlení /záleží opět na dopravě, 

na složení a mentalitě obyvatel/odpočinku /eliminovat vandalismus, obnovovat již poškozené, ale  

i nikdy nedořešené – např. některé etapy výstavby sídliště na sebe nenavazují = chodníky vedoucí 

nikam, nenapojení atd. 

 

Ovzduší 

Stávající stav : 

Krajská úřad Středočeského kraje –  17. 12. 2004 informoval a zveřejnil oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Město Mladá Boleslav je do této tabulky zakomponováno. 

Ovzduší velký problém Mladé Boleslavi 

Ovzduší – Informace z KÚ – došlo k  překročení  emisních limitů – zvýšené množství polétavého 

prachu ! 

Nyní je již dáno zákonem  řešení a úprava ! 



Město musí zpracovat program na zlepšení ovzduší ve městě. 

Celý text sdělení MŽP včetně závazného vymezení OZKO podle § 7 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb.,                     

o ochraně ovzduší v platném znění je k dispozici na webových stránkách MŽP /www.env.cz/ 

v archivu aktualit. 

INDIKÁTORY  pro měření kvality ovzduší ! /Doporučení – další téma na společný Kulatý stůl/ 

Polétavý prach – snížit vliv – řešení : 

- protiprachové zelené bariéry, vodní plochy, kropení, vodní prvky, retenční nádrže 

zadržující dešťovou vodu  

 

Kroky, které se budou v rámci projektů Magistrátu města realizovat mohou být chybné ! 

Je nutné stanovit program, jak dál  a koordinovat ! 

- Odpojování malých zdrojů – kotelen – nutně zamezit  / např.  moratorium na kterém se usnese   

zastupitelstvo by bylo závazná pro stavební  úřad a obor ŽP. 

- Snížit cenu energetických zdrojů popularizovat ekologicky šetrné energetické zdroje /vodní           

      a větrné  / a sluneční kolektory. 

Zdravé město je takové město, kde čistý vzduch se stane součástí zdravého života 

 

AD 4 

O d p a d y 

Chybí koncepce – dobře organizovaná likvidace odpadů /tříděný odpad apod. / a časté provádět 

svoz a následně likvidace ! 

Osvěta – odpadového hospodářství – zpracování  

Stávající stav : 

V roce 1993 –  vznikl Program odpadového hospodářství , který byl následně zrušen 

Dále byla zpracována koncepce /studie/ odpadového hospodářství a je připravena k použití : 

„Zacházení s tuhými komunálními odpady Statutárního města Mladá Boleslav“. 

„Plán odpadového hospodářství obce“ – řeší Úsek odpadového hospodářství města. 

Zpracovaná studie koncepce tříděného odpadu ve městě. 

Projekt tříděného odpadu : 

1. Etapa – 1993 

2. Etapa – 1994 

3. Etapa – 1996 

4. Etapa  - 1998, která stále probíhá 

Již v roce 1995 bylo započato se zpracováním – proběhly 4 etapy 

Systém sběrných dvorů v Mladé Boleslavi : 

V Mladé Boleslavi jsou v současné době provozovány 2 sběrné dvory. 

Sběrný dvůr SEVER v ul. 17. listopadu a sběrný dvůr v ulici Svatovítské u bývalé pekárny SOUPEK 

 Zde se mohou odevzdat nejen nebezpečné odpady, ale také pneumatiky bez disků, objemný odpad 

jako například nábytek a další odpady. 

Do sběrných dvorů mohou až do stanoveného limitu bezplatné ukládat odpady všichni občané Mladé 

Boleslavi.  

Včasně a důsledně odstraňovat černé skládky / Radouč, Podlázky, Štěpánka, Dubce, Čejetice, 

Čejetičky/ 

Limity pro bezplatné ukládání jsou stanoveny. 

Rovněž je k dispozici ceník za odložení a zajištění zneškodnění odpadů ve sběrném dvoře, platný          

od 1. 1. 2002. 

Skládka pro komunální odpad je v Michalovicích  u Mladé Boleslavi. 

Časté sečení travin a odstraňování odpadků  z příkopů podél dálnice a podél vodních toků. 

 

Zplynovna / Technologie plazmatického zplynování/ 

Jedná se o velmi moderní technologii, je však zapotřebí dosáhnout na EIA /vliv stavby na životní 

prostředí/ a SEA /Strategické posuzování životního prostředí/ 

Zatím se vše vozí do Liberce, ale co bude dál ? 

Zatím je k dispozici skládka ! Časové rozmezí 10 – 15 let, ale co dál ? 



Stávající stav : 

Viz odpady 

Zplynovna –  dne 16. 12. 2004  schválili Zastupitelé města Mladá Boleslav záměr na vybudování 

Integrovaného centra nakládání s odpady s využitím technologie plazmového zplyňování tuhého 

komunálního odpadu. 

Je uvažováno se spalovnou s kapacitou zpracování 120 tis. tun komunálního odpadu za rok. 

Na skládce v Michalovicích bylo v roce 2003 uloženo 28 tis. tun komunálního odpadu. 

Původcem tohoto odpadu bylo město |Mladá Boleslav, ale i 80 obcí a měst okresu. Znamená 

to tedy do potenciální  zplynovny dovážet 100 tis tun odpadů z jiných okresů i mimo 

Středočeský kraj.  

Prověřit dopravní zátěž která vznikne ! 

Zplynovna je v podstatě elektrárna. Město do tohoto projektu vstoupí pouze poskytnutím pozemků. – 

Chystá se veřejné projednávání . Návrh na místní referendum ?! 

 

AD 5 

Vodní hospodářství 

Vodovody a zásobování  pitnou vodou 

Stávající stav : 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a. s..  

Vodovod v městě Mladá Boleslav je součástí skupinového vodovodu Mladá Boleslav pro veřejnost        

je v současnosti zásobeno všech 100%  stálých i přechodných obyvatel. 

Významným uživatelem z hlediska spotřeby vody je ŠKODA a. s. , Nemocnice Mladé Boleslav, 

Centrotherm, Akuma, a. s. mlékárna Čejetičky a firma SOUPEK. 

Vodovodní síť je rozdělena do dvou pásem. 

1. pásmo – zásobuje gravitačně Mladou Boleslav a Kosmonosy, včetně jejich místních částí – 

rozepsáno. 

2. pásmo – zásobuje Mladou Boleslav a Kosmonosy, včetně místní části Debř nad Jizerou 

 

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. 

Navrhuje se rozšířit vodovodní síť v souladu s novou výstavbou. 

Navrhuje se rovněž rekonstrukce nevyhovujících litinových řádů. 

Odvedení a čištění odpadních vod 

Stávající stav : 

V podstatné části Mladé Boleslavi je jednotný gravitační kanalizační systém. V současné době se 

dokončuje pasportizace stokové sítě. Není známa délka kanalizačních stok a výtlaků a případný počet 

a kapacita čerpacích stanic. 

Ve městě jsou dvě čistírny odpadních vod, na které se přivádí odpadní vody z příslušného povodí. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a čistíren odpadních vod I. a II. jsou VaK                                   

Mladá Boleslav a. s. . 

Likvidace odpadních vod od zbývajících trvale bydlících obyvatel je řešena individuálně. Splaškové 

vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do povrchových vod. 

Ekologická povrchová voda – 55. 000,- obyvatel pije zcela kvalitní vodu.  

V Mladé Boleslavi jsou dvě čistírny odpadních vod. 

Pozn.: 

Není dobré kropit pitnou vodou ! 

Vyžádat jiné řešení, a to zajistit více studen po městě, aby bylo možné provádět zavlažování zeleně, 

zkrápění  v létě rozpálených komunikací jinak, než pitnou vodou 

Pozn.: 

Vznikne zde chovný rybník ? 

Nemožné v intravilánu ! V intravilánu je realizovatelná retenční nádrž / zachycující srážky – šetrný 

přístup k vodě /. Rybník by chtěl časem oplotit a zabránit přístupu  široké veřejnosti. 

 

Zdravé město je takové město, kde je záměr postupné realizace odpadového hospodářství 

realizován 



DOPRAVA| 

BEZPEČNOST 

ZKLIDŇĚNÍ 

 

Doprava 

- Staré město se stane pěší zónou 

- Město bude mít cyklistické stezky 

- Jízda auty pomalu a ohleduplně 

- V zimě se nebude solit 

Bezpečnost – legislativa 

- Lidé budou ohleduplní a zodpovědní 

- Nezodpovědných lidí bude méně než 50 % obyvatel města a těm bude hrozit okamžitá 

sankce 

- Nebude se tolik krást 

 
Doporučení vzniku komise dopravy /p. Skála/ 

Pozn.: Od 1. 1. 2005 byla zřízena odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města 

„Dopravní skupina“ 

Dopravní skupina jejímž úkolem je koordinovat činnost jednotlivých správců městského 

majetku v oblasti dopravy, veřejného osvětlení, prvku řízení křižovatek, dopravního značení, 

parkovacího systému apod. 

 

Oddělit dopravu a její problémy od oblasti životního prostředí nelze !!! 

Pevná hranice mezi dopravou a životním prostředí není ! 

Zdravé město je takové město, kde bude provedena studie dopravy v klidu s výhledem do roku 

2008 na celé město. 

 

Nutné řešit : 

Lokalizace a místo parkovacích domů 

Město bude zdravé, bude-li zmapován směrový průzkum, tj. pohyb aut po městě a následné 

řešení  

 

Město bude zdravé, omezí-li se počet aut 

 

Stávající stav : 

Nedostatek nebo úplná absence řešení dopravy kol i nutné infrastruktury v celém řešeném regionu           

i v regionech navazujících. 

Generel  cyklistických stezek – ing. Králík – odbor rozvoje regionu –  viz NÁVRHY 

Rámcová studie rozvoje cestovního ruchu pro region Mladoboleslavska – návrh 

Rámcová strategie rozvoje cestovního ruchu v okrese Mladá Boleslav – cyklotrasy – návrh 

GENEREL cyklotras Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska - návrh 

Staré město – pěší zóna -  informace ORM – doplnit  ??????????? /připravuje se/ 

 

Veřejnost při veřejném projednávání vnímá velmi pozitivně Staré město jako místo pro pěší zónu.  

Zde stojí proti sobě občané versus podnikatelé ! 

 

Město bude zdravé, bude-li se řešit doprava v klidu -  návrh v r. 2000/?/  1. v historické části 

města a za 2. v severním městě 

Diskuse : 

Odboru rozvoje regionu -Ing. Kulhánek:: 

Věci od sebe nelze rozdělit, vše se prolíná a všechny skupiny se musí domluvit ! Musíme si uvědomit, 

že pokud nás má Staré město reprezentovat, tak se toho musíme držet a ne stále liknavě postupovat. 

Bude nutná určitá saturace obchodního života ve Starém městě. 

ORM - Ing. Bílek : 



Zklidnění dopravy – REALIZUJME  JI ! 

Nabídnout alternativy /kola, MHD- kvalitní, pěší zóny/ 

ZKVALITNĚNÍ DOPRAVY – které části města a jak mají být postiženy. 

Více se zaměřit na cíle podnikatelů, kteří chtějí provozovat svoji činnost. 

Bude velký problém s nárůstem aut – jsou informace, že bude stoupat /ŠkodaAuto  a. s. /. 

Dopravu zklidnit, dimenzovat a poté postavit xy počet parkovacích míst. 

Doprava - Bc. Macoun : 

Informoval o dopravní skupině, která má pravidelné schůzky ! 

Odborné záležitosti, které se musí řešit, se postupují radě města a odboru rozvoje města. 

Vzniká koncepce, která je realizována. 

 

Cesta do školy 

V rámci dopravní výuky jsme měli za úkol zpracovat cestu do školy. Pomáhaly nám děti ze ZŠ. 

Výsledky se zpracovává. /Bc. Macoun/ 

Dále je nutné řešit zvýšené množství služebních vozů v  Mladé Boleslavi ! 

Měla by se využívat parkovací místa v okolí Auto škoda a. s. – ŘEŠIT !!! 

Město bude zdravé, bude-li dostatečná podpora pro výstavbu nových garáží, i podzemních,              

a parkovacích míst – parkovací místa nesmí zasáhnou do zelených ploch 

Je nutné řešit situaci, kdy autobus MHD zastaví pouze na Komenského náměstí a na Staroměstské 

náměstí již nejede. 

Město bude zdravé, bude-li se řešit průjezdnost a plynulost dopravy přes město – hlavně 

autobusy MHD  

Tulo situace by mělo vyřešit zprovoznění přeložky 1/38, která se realizuje !  

Přeložka silnice 1/38 Nymburk – Mladá Boleslav - Česká Lípa. 

Realizace této přeložky spočívá v převedení současné trasy procházející městem na trasu novou, která 

povede krajem Mladé Boleslavi a Kosmonos. 

TÉMA na veřejné projednávání. 

 

Návrh  BEZPEČNOST – oddělit od skupiny doprava. 

P. Krbeček : 

Doporučuje vznik hromadných bezpečnostních hlídek, které by hlídali pořádek a kázeň  ve městě. 

P. Kovář :  

Ano v jiných zemích opravdu fungují občanské hlídky.  Proč tedy ne zde ! 

Doprava - Bc. Macoun :  

Tím suplujeme činnost někoho jiného. Ochranu obyvatel musí zajistit jiný sektor 

Odbor rozvoje regionu - Ing. Kulhánek :  

V obci je instalována tabule s kamerou, která dokumentuje jak se jezdí a následně se dá viník 

potrestat. Všeobecná shoda, že jsou nutné přísnější represe. 

 

Město bude zdravé, bude-li pro své občany bezpečné 

 
Dopravní zklidňování místních komunikací 

/Vypracoval Odbor  dopravy a silničního hospodářství/ 

Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejná místa ve městě. Ve velké míře vtiskují sídlu 

jeho jedinečnost a prožitek daného okolního prostředí. Tyto prostory neslouží jenom dopravě, nýbrž 

poskytují také rámec rozmanitých jiným projevům života, což se projevuje nejrůznějšími požadavky a 

funkcemi. 

Tvorba prostoru místní komunikace má proto prvořadý význam při řešení problematiky zastavěného 

prostředí a navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je proto těsně spojeno s urbanismem a 

architektonickým utvářením jeho prostoru. 

Principy zklidňování dopravy na místních komunikací se postupně stávají součástí řady projektových 

norem a předpisů pro stavbu a rekonstrukcí, přičemž se co nejvíce uplatňuje snaha o vzájemné sladění 

funkce příslušné komunikace s charakterem prostoru kterým tato komunikace prochází.. 

 



K uplatnění funkčního a daným podmínkám adekvátního dopravního zklidňování na místních 

komunikacích byly zformulovány tyto vstupní zásady přístupu k řešení : 

 

- Dopravní zklidňování zejména odstranění nadřazenosti automobilové dopravy ve využívání 

stávající sítě a při realizaci nových MK, vytvoření podmínek pro chodce a cyklisty, zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu a zlepšení prostředí 

- Zklidňovací opatření mají působit jednak na snížení intenzit provozu a jednak na snížení 

rychlostí motorových vozidel. Je nutné si uvědomit, že dopravní zklidňování určitých MK, 

vedoucí ke snížení intenzit, vyvolává nutnost zajištění podmínek pro zvýšené intenzity 

provozu na jiných komunikacích 

 
                                                                        Dále viz  - Dopravní zklidňování místních komunikací 

 

 
Strategický rozvoj a komunikace, služby, ekonomika 

1. Strategický rozvoj 

    Doplnění a aktualizace strategického plánu rozvoje města o poznatky z veřejného   

    hodnotícího projednávání Plánu zdraví a kvality života – Projekt Zdravé město 

    Cíl aktualizace – zapojení občanů do přemýšlení o budoucnosti 

    Aktualizace profilu města /10, 20 let/ 

2. Komunikace informatiky – zápisy z komisí 

    - občan – radnice – podnikatel – program pravidelných návštěv v podnicích 

    - setkání s občany /magistrát/ 

    - zapojení mládeže 

 

Informace PhDr. Peškové, o aktualizaci strategického plánu – á půl roku. 

Velký problém je v zapojování veřejnosti do aktivit různých NNO, magistrátu a různých jiných 

veřejných projednáváních ! /Souhlas p. Skála/ 

Chystané veřejné projednávání  - Přístavby a úpravy Městského divadla /již proběhlo/ 

                                                    - Zplynovna 

 

Zdravé město je takové město, které komunikuje s veřejností o svých plánech a cílech. 

Je však nutné zvažovat priority a strategii, kdy již veřejnost požádat o názor! 

 

ORM – I. Šulcové – veřejné projednávání je někdy složité, např. při změně územního plánu, dlouhá 

doba vyřizování a není vždy dobré dát najevo ZÁMĚR ! 

ORM - Ing. Zítka – je nutné znát zpětnou vazbu, která se očekává, bude-li mít veřejnost zájem. 

Chceme vědět co by si veřejnost přála – samozřejmě, že přání a cíle musí směřovat k udržitelnosti! 

Pozn.: Střední školy mají zájem o prezentaci změny územního plánu na jejich školách – můžeme 

nabídnout ? 

ORR - Ing. Kulhánek – v rámci strategie bohužel dochází k dohadům, neboť co člověk, to názor ! 

Pozor – zde je nutné velká diplomacie. 

Ing. Francírek – zkladní otázkou je Projekt Zdravé město /dále jen PZM/ a Strategický plán /dále jen 

SP/ ! Praktická cesta – PZM = cíl SP. Prostřednictvím PZM veřejně komunikovat s veřejností                   

a povídat si o jednotlivých cílech. 

Úkolem magistrátu je kontrola stanovených cílů Strategického plánu! 

Jsem přesvědčen, že SP, tak jak ho město používá je dobrý. 

Kvalitními projekty se podařilo dosáhnout na Program PHARE  / Hejtmanka, a rekonstrukce 

Krajířovy ulice/. 

Pozn.  NSZM ČR - Ing. Švec – v současné době, není možné dosáhnout /byť kvalitním projektem/ na 

dotace z EU, pokud nebude veřejné projednávání, nyní je nutné dokladovat již partnerství, komunikaci 

s veřejností !!! 



ORM - Ing. Zítka – Zpracovávání projektu VNITROBLOKU /prostor mezi panelovými domy 

Severního sídliště/ je nutné předložit k usnesení zastupitelstvu + dokladovou část a samozřejmě 

předjednat s Krajským úřadem. Zde se také musí zapojit veřejnost !!! 

ORR - Ing. Kulhánek - v rámci výchovy budoucích občanů je nutné seznamovat stření školy 

s vývojem města /tato pozn. vznesena již u kulatého stolu dopravy/. 

Je také nutné zapojit do projednávání Kraj /budování parkovacích domů, zázemí pro parkování  apod./ 

z důvodu přerozdělování peněz. 

 

KOMUNIKACE 

Zapojení mládeže 

Zapojování veřejnosti, NNO do některých záměrů – Zvažovat prioritu a strategii, kdy „vyjít“ na 

veřejnost. 

 

EKONOMIKA 

Protože se příjmy 2004 plnily dle očekávání, mohli jsme realizovat investiční akce, které přispěly 

k rozvoji města. Zainvestovali jsme hřiště pro 7. a 8. základní školu ve výši 15 mil. Kč, dokončili jsme 

investici za 1,5 mil. Kč na zázemí hřiště 1. ZŠ. 

Do infrastruktury na Michalovicích jsme investovali 7 mil. Kč, do obytného centra Laurinova 11 mil. 

Kč. Pokračovali jsme v investicích do přeložky silnice 1/38, která má začít sloužit v roce 2005. 

Nezanedbatelnou částku představoval nákup 2 nových autobusů pro Dopravní podnik a oprava a 

údržba komunikací. 

Na některé akce se nedostalo, protože v průběhu roku se začal řešit spolu s firmou ŠkodaAuto projekt 

výstavby vysokoškolského areálu. Za rok 2004 bylo v tomto ohledu proinvestováno 11,53 mil. Kč, 

které chápeme jako investice do budoucnosti našeho města. 

V roce 2004 byl schválen schodkový rozpočet, který předpokládal krytí z kladných hospodářských  

výsledků minulých let vedených na fondu rezerv a rozvoje, ovšem došlo k razantnímu čerpání dalších 

rezerv města ve výši 62 mil. Kč a jejich zapojení do zvýšených aktivit převážně v oblasti  investiční 

činnosti města. Ve srovnání s rokem 2003, kdy bylo na investiční akce použito 181 mil. Kč, došlo 

v roce 2004 k navýšení o 126 mil. Kč. V této částce je ovšem započítána i první splátka úvěru včetně 

úroků u úvěru ve výši 62,8 mil. Kč. 

Výše zmíněné změny některých zákonů nezaznamenaly razantní nárůst příjmů města, hlavní nosnou 

daní po prvních krocích reformy veřejných financí plánované ministerstvem financí a v postupných 

krocích schvalované vládou se stává přerozdělená daň DPH. Nelze rovněž  opomenout, že bylo 

zažádáno o několik projektů z fondů Evropské unie. 

 

Skutečné příjmy v roce 2004 činily 1.074.330 tis. Kč, jejich skladba byla následující : 

Daňové příjmy                                               489.436 tis. Kč 

Kapitálové příjmy                                          122.021 tis. Kč 

Nedaňové příjmy                                             46.403 tis. Kč 

Dotace a převody z fondů                              416.468 tis. Kč 

 

Skutečné výdaje v roce 2004 činily 1.080.870 mil. Kč a jejich skladba byla následující : 

Provozní výdaje                                             772.967 tis. Kč 

Kapitálové (investiční) akce                          307.903 tis. Kč 

 

Rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji mimo jiné zahrnuje : 

Čerpání z fondu rozvoje a rezerv                       5.500 tis. Kč 

Hospodářský výsledek z roku 2004                   9.907 tis. Kč 

Splátka úvěru na zahloubení železniční tratě „Slovanka“ (bez úroků z  úvěru) 

                                                                          39.996 tis. Kč 

Splátka půjčených finančních prostředků Státnímu fondu rozvoje bydlení 

                                                                          13.000 tis. Kč 

Podrobněji – viz bulletin, který ve stručné podobě popisuje rozpočet města Mladá Boleslav 2004 

 

Tato oblast se vyčlení spolu se službami na samostatný kulatý stůl. 



Vytváření pracovních míst –služby 

Kontrola naplňování cílů 

 

ORR - Ing. Kuhánek – odbor rozvoje regionu – Státní správa v 98 obcích – zde je velmi nutná 

spolupráce /vtáhnutí/ do problematiky turistiky /stezky a pod/. 

P. Skála – stále se tvrdí, že Mladá Boleslav nemá co nabídnout, že zde není nic zajímavého, ale opak 

je pravdou. Chybí podpora rozvoje regionu, Mladá Boleslav je trochu „zašlápnutá“. 

Ing. Francírek – Strategický plán /SP/ nevyjadřuje propagaci města, ale je nutné umět nabídnout! 

SP – Revitalizace Starého města 

SP – Podložené ekonomickými úvahami SROP 

SP – Slouží pro Integrovaný dopravní systém /Severovýchodní magistrálu 

ORM - Ing. Zítka – určitě je k zamyšlení, kdo ve finální fázi bude rozhodovat o prioritách 

/podnikatelé-auta, turistika, to či ono ?/ 

Ztrácíme čas neustálým dohadováním, snad si vzít informace z jiných měst a nechat si poradit. 

Je nutné zjistit /např. pomocí dotazníku/ jaké jsou /dle veřejnosti/ priority.  

 

Stávající stav : 

Vedení města Mladá Boleslav v rámci PROJEKTU Strategické řízení municipalit 

k udržitelnému rozvoji odsouhlasili priority rozvoje města : 

a) doprava ve městě /zklidnění dopravy, řešení parkování, cyklodoprava/ 

b) sídliště /revitalizace, zkvalitnění života/ 

c) oživění centra Starého města /staré město ve vazbě na turistiku/ 

Dále v projektu :  Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) 

-která nabízí partnerským městům všestrannou podporu zavádění a sledování evropských, 

specifických a programových indikátorů.  

Bude sledovat vybrané základní evropské indikátory /z deseti společných evropských/ : 

1. Spokojenost občanů s místním společenstvím 

3. Mobilita a místní přeprava cestujících 

4.   Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 

      5.    Kvalita místního ovzduší 

      6.   Cesty dětí do školy a zpět 

 

 
SPORT 

Oprava a výstavba sportovišť 

Rekonstrukce sportovní haly – přístavba /malé hlediště, chybí rozcvičebna, šatny/ 

Investice do jiných sportů než fotbal a hokej 

Vize stadionu 

Všeobecná sportoviště – Štěpánka 

Město nebere názory odborníků 

Cyklostezky, stojany na kola 

Venkovní koupaliště 

Celkově shrnuto do třech bodů 

Výstavba sportovišť 

Komunikace s městem 

Postupné budování cyklodopravy 

 

Stav dle GENERELU – /informace viz Mgr. Smutný/ 

Podpora menších sportů a netradičních sportů /mimo sportů 1. kategorie – fotbal, hokej/ 

Kategorizace a další zařazení podle toho družstva v soutěžích ČR /jiné mistrovské soutěže/. 

Je pro sportovní komisi velmi těžké. 

Zjistit, jak  vypadá stav víceúčelového  stadionu.  

Současný stav : 



Dne 4. 4. 2005 zasedala sportovní komise, kde sekretář p. Sobotka informoval o stávající situaci 

sportovní haly. V první etapě začne rekonstrukce sociálního zařízení, na které bylo nejvíce připomínek 

při veřejném jednání. 

Sportovní hala / majetek TJ Auto Škoda! / 

Zajistit dostatek stojanů na kola ! /není zajištěno/ 

Sportoviště Štěpánka – zjistit stav /školská louka ?/ 

Současný stav : 

Tenisové kurty /Štěpánka/ zůstává, údržba pokračuje v pravidelných intervalech ,  

Travnaté plochy, které slouží ke sportovním aktivitám škol a veřejnosti, se budou pouze ošetřovat 

sečením. 

Upravit – jednoduché branky + tyče na volejbal – prostor pro školní mládež a neregistrovanou mládež. 

Sportování pro celou rodinu – kde je vybudovat ? 

Využití školních hřišť: 

Plán, údržba, finance a další – řešit ! Stále v jednání.  / Základní škola Jilemnického 1152 a základní 

škola 17. listopadu 1325 v Mladé Boleslavi, poskytují svá školní hřiště veřejnosti /za přispěním 

odboru ŠKTvZ magistrátu města/.  

Zatím pouze v prázdninový čas. V současné době ZŠ Jilemnického 1152, poskytne tento prostor 

ČSOP pro akci Den Země. 

Nabídka zvýhodněného pronájmu ZŠ pro NNO a další subjekty, hlavně mládežnické. 

Město  bude zdravé, podaří-li se zaplnit sportovní zařízení /např. při ZŠ/ mládeží a sportujícími 

rodinami s dětmi. 

 

Město bude zdravé, podaří-li se zapojit  veřejnosti do sportovních aktivit města 

 

Dát prostor neorganizované mládeži při sportovních aktivitách. 

Mgr. Smutný – informace o osobním průzkumu – n e n í  zájem 

Stávající stav : 

„Plácky“, které jsou k disposici veřejnosti : 

 
Mládežnická – Pouze asfaltová plocha, vhodné a využívané pro „SKATEBOARD“ Nové překážky 

17. listopadu – 2 hřiště :  

                          1/ na volejbal, 2/ košíková 

„Za Triem“ – asfaltový povrh /špatný/ - prostor na tenis a košíkovou 

Erbenova –  volný asfalt – košíková 

                      travnatá plocha – fotbal 

„INTERMA“ – volejbal , košíková       

Čejetice – volejbal, košíková, fotbal       

Jemníky – volejbal, košíková, malý fotbal 

 

Město bude zdravé, bude-li podporovat formou dotací sportovní aktivity mládeže ve městě 

Stávající stav : 

A/  Rozvoj tělovýchovných zařízení 

  Základní povinností obce je starat se s péčí řádného hospodáře o svůj majetek, tedy také                             

o tělovýchovná zařízení. Při svých rozhodováních zohledňovat snahu o zachování funkčnosti 

sportovních zařízení ve vlastnictví jiných právnických a fyzických osob, užívaných občany města.    

  Zásadním cílem naší obce je vytváření materiálních podmínek pro realizaci cílů nejen hnutí sportu 

pro všechny, ale i dobudování podmínek pro pořádání nejvyšších mistrovských soutěžích a podmínek 

pro přípravu ve vybraných sportovních odvětví daných kategorizací sportů, zejména na hlavních 

sportovištích – Zimní stadion, Městský stadion, Sokolovna, a Sportovní hala TJ AŠ. 

  Prvořadou pozornost věnovat rekonstrukci a nápravě současného stavu Městského stadionu se 

záměrem postupného dobudování standardních podmínek pro pořádání nejvyšších tuzemských soutěží 

ve fotbalu a atletice a odpovídajících podmínek současnému stavu sportovní úrovně ostatních sportů. 

Při projektování rekonstrukce a při organizaci provozu městského stadionu stále zohledňovat i jeho 

funkci rekreační a rekondiční. 



B/ Podpora sportovní činnosti mládeže – formy a prostředky realizace 

   1 - Zajištění zvýhodněného pronájmu v tělovýchově organizované mládeži v četnosti úměrné 

věku, výkonnosti a preferenci sportu ve všech sportovních zařízeních města a v zařízeních ve 

vlastnictví subjektů a to formou do výše nákladů na provoz cvičebních hodin. 

   Při rozhodování o přidělení počtu cvičebních hodin má sportovní komise právo ovlivňovat 

s přihlédnutím k věku, výkonnosti, tréninkovému období a ostatním preferencím /zájem reprezentace 

města/ s možností navýšených hodin za úplatu z prostředků sportovního kolektivu. 

 

Realizace: 

a) oprávnění k poskytnutí zvýhodněného pronájmu 

b) nabídka místa zvýhodněného pronájmu 

c) úhrada provozních nákladů městem 

d) sportovním kolektivům, které jsou nuceny pronajímat si prostory u právních subjektů 

s vlastním zařízením pronajímaným za neobvykle vysokou částku, hradit do výše nájemného 

odpovídajícímu průměru nájemného v obdobných zařízeních města 

  2 - Roční příspěvek na dokladovanou sportovní činnost mládeže : 

Zásady : 

a) první část dotace do výše 100,-Kč na dítě pravidelně sportujícím členům sportovních 

organizací /oddílů, klubů/ 

b) druhou část dotace dle dokončené účasti v celostátní soutěži – 15 tis. Kč/rok 
                                                                          v oblastní soutěži –    5 tis. Kč/rok 

                                                                                  nižší soutěž          -   1 tis. Kč/rok 

c) výše příspěvku diferencovat dle kategorizace sportů 

                 1. kategorii sportů – FK Mladá Boleslav - fotbal, TJ AŠ Mladá Boleslav - hokej 

                      /koeficient 10/ 

                 2. kategorie sportů – košíková, volejbal, tenis, atletika, házená, plavání, fotbal 

                     /koeficient 2/ 

                 3. kategorie sportů – ostatní sporty  /koeficient 1/ 

d) v žádostech o dotaci účast bude dokladována výsledkovou listinou za soutěžní období 

ukončené v roce podání žádosti. Finanční částka za účast v soutěži s aktuálním soutěžním 

jmenným seznamem bude kalkulována zpětně 

e) v případě neoprávněného čerpání prostředků způsobeného záměrným uvedením      

      nesprávných dat nepřiznat nárok na příspěvek v příštím roce 

 
C/  Podpora sportu dospělých v prioritních sportech 

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1897 a 1898 ze dne 24. května 2001 rozhodlo o pravidelném 

příspěvku na činnost A mužstva mužů FK Mladá Boleslav a A mužstva mužů BK Mladá Boleslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školy  

Mimoškolní činnost 

Protidrogová činnost 

Rodina 

 
Akce pro celou rodinu /motivace zdravá - versus nezdravá rodina/, výchova k rodičovství 

Podpora mimoškolních činností – pestrost 

Dostupnost, finanční podpora konkrétních projektů pro všechny /prostory sídliště, nadační fond/ 

Informační systém – koordinátor 

Spolupráce, komunikace rodiny a školy 

Psycholog na školách 

Sociální dům 

 
Protidrogová činnost přesunuta do skupiny BEZPEČNOST ! 

 

Město bude zdravé, podaří-li se zapojit celé rodiny do různých aktivit  - sportovních, kulturních, 

vzdělávacích i společenských . 

 

Město bude zdravé, podaří-li se snížit počet neúplných rodin. 

 

Škola – stávající rodiče = klima a výchova k rodičovství.                                                          

Vyučovat výchovu k rodičovství na ZŠ je problém ! 

Město bude zdravé, podaří-li se školám navázat uspokojivou spolupráci s rodiči a dětmi 

 
Trávení volného času 

NNO a jejich  vzdělávací aktivity – viz nabídka vzdělávacích a sociálních dotací a grantů. 

Informace v Kulturním měsíčníků města  Mladá Boleslav Město  

Mladá Boleslav podporuje tyto aktivita a příspěvky, které vynakládá na jejich podporu je nemalá. 

/Viz informace OŠKTvZ /odbor školství, kultury, tělovýchovy a zdravotnictví/ 

Klubová zařízení Pionýr, DDM a jeho skupiny mají poměrně pestré nabídky 

- viz nabídka DDM v Mladá Boleslavi – DRÁTĚNÝ PROGRAM – na školách je nabídka 

/formou letáčků a brožurek/ o zájmových aktivitách  DDM , která je pravidelně doplňována. 

Zkušenost je taková, že děti nejdou za nabídkou, ale za partou. 

Město Mladá Boleslav nabízí /mimo hlavní fotbalového stadionu/ dvě sportovní fotbalové 

plochy,,které sice nesplňují limity fotbalového hřiště, ale pro aktivní dětskou a mládežnickou činnost 

jsou vyhovující. 

 

Město bude  zdravé, podaří-li se zapojit mládež do jeho aktivit, podaří-li se vytvořit zájmové 

kluby.  

VYTVOŘIT - Internetové stránky – nabídka – VOLNÝ ČAS DĚTÍ 

Mgr. Nováková – gymnázium: 

Je potřeba zajistit vzdělávání pro pedagogy, tím se rovněž posiluje zájem o daný obor, problematiku , 

využívání různých aktivit k dané problematice a samozřejmě všeho nového. Otevřenější kantorů ke 

studentům – zvýší se i zájem studentů! 

 

Zdravé město bude zdravé, bude-li probíhat stálé vzdělávání výchovných pracovníků a zvětší-li 

se otevřenost k žákům a studentům. 

 

Současný aktuální stav a vývoj školství : 

1. Aktuální stav mateřského školství v Mladé Boleslavi a jeho optimalizace 

    Mateřské školy v Mladé Boleslavi – Statutární město Mladá Boleslav zřizuje 6 MŠ 

                                                               Soukromá MŠ Duha 

                                                               Středočeský kraj provozuje speciální MŠ pro 36 dětí 



MŠ v mladé Boleslavi navštěvuje celkem 1160 dětí od 3 do 6 let pracuje v nich celkem 77 učitelek         

a 71 ost. zaměstnanců. 

Optimalizace mateřských škol v Mladé Boleslavi : 

   Organizační zásah do systému mateřských škol na území města proběhl k 1. lednu 2003. K tomuto 

datu, zároveň s přechodem na právní subjektivitu, se snížil počet mateřských škol zřizované městem 

ze 14 na 6. Došlo ke sloučení mateřských škol, které byly buď na jednom pozemku, případně nedaleko 

od sebe, zároveň byla zřízena mateřská škola, která pod jeden subjekt sdružila školy malé 

z okrajových čtvrtí města.. 

V současné době kapacita a naplněnost těchto zařízení pokrývá potřebu města. Vzhledem 

k maximálnímu zefektivnění nákladů na provoz těchto zařízení mohou ředitelky mateřských škol 

přechodně přijímat i předškolní děti nezaměstnaný matek. 

 

2. Základní školství ve statutárním městě Mladá Boleslav 

     Statutární město Mladá Boleslav zřizuje 10 základních škol, které navštěvuje celkem 4700 žáků. 

Z toho 1. tříd je 403. V základních školách učí 334 učitelů, pracuje 37 vychovatelů a dalších 135 

ostatních zaměstnanců, tedy celkem základní školy zaměstnávají 506 osob. Na území města je též 

Zvláštní škola /internátní/ Na Celně, kterou zřizuje Středočeský kraj. 

Optimalizace sítě základních škol v Mladé Boleslavi : 

   V tomto školním roce (2004 – 2005) navštěvuje 10 základních škol 4637 žáků, tj. průměrně 463,7 

žáků na jednu školu. Celková kapacita mladoboleslavských základních škol 5540 žákovských míst. 

Celková naplněnost – 85,5%. 

Pro určení efektivnosti výdajů na školství jsou určující výkony pedagogických pracovníků. Průměrný 

výkon učitelů na našich základních školách je vyjádřen číslem 18,5 žáka na jeden úvazek. 

V případě 100% naplněnosti – 22,8 žáka na jednu třídu - 

viz Zpráva o aktuálním stavu a vývoji školství v Mladé Boleslavi. 

Z přiložené zprávy je patrné, že v našich základních školách jsou rezervy v naplněnosti tříd a škol               

a rezervy v efektivnosti vynakládaných výdajů na základní školství. 

Na druhé straně je kromě ukazatelů specificky školských rozhodující demografická stránka problémů. 

V posledních letech je počet narozených dětí ve městě klesající nebo nerostoucí /viz přiložené 

tabulky/. 

 

3. Střední školství ve městě Mladá Boleslav 

    Na území města Mladá Boleslav zřizuje Středočeský kraj 7 středních škol. Další 3 jsou soukromé, 

z toho 1 je v Josefově Dole a 2 na území města. Kromě toho firma Škoda Auto a. s. zřizuje SOU a OÚ. 

Pokud se týká počtu žáků středních škol v Mladé Boleslavi, je možné říci, že vývoj situace kopíruje 

stav ve státě. V roce 2000 bylo v Česku 2071 středních škol, v roce 2003 již o 56 méně. Počet studentů 

se přitom v tomto období zvýšil z 559386 na 578 372. 

Podle ústavu pro informatiku ve vzdělávání je to tím, že nastoupily silné populační ročníky. Ovšem na 

středních školách lze očekávat změny v počtu žáků v důsledku poklesu demografické křivky., z které 

vyplývá, že nejméně dětí v základních školách bude v roce 2007 – 2008 a pak  začne počet dětí 

pomalu stoupat To se postupně reflektuje do počtu žáků středních škol. 

 

4. Terciální vzdělávání v Mladé Boleslavi 

     Terciální vzdělávání je ve městě Mladá Boleslav zastoupeno vyšším odborným vzděláváním               

a vysokoškolským vzděláváním. Jediným reprezentantem veřejné instituce je ve městě Vyšší odborná 

škola ekonomická (dále VOŠE) . Tato škola, která existuje od roku 1996, sídlí v budově Obchodní 

akademie a má kapacitu 300 studentů. Aktuální naplněnost je 284 studentů. Studenti mají možnost 

studovat 2 obory, a to Finanční řízení a Automatizované informační systémy řízení. Vzdělávání je 

prezenčního typu. Délka studia je 3 roky a absolventi získají titul DiS. Školu již absolvovalo 217 

studentů . 

Dalším vzdělávacím institutem v oblasti terciálního vzdělávání je soukromá škola (firemní) Vysoká 

škola Škoda AUTO .a.s 

 

5. Vysoká škola Škoda auto, a. s. 



    Vysoká škola Škoda Auto, a. s.  je soukromá vysoká škola, která vzdělává na úrovni bakalářského 

stupně. Vznikla  v roce 2000. V současnosti ji navštěvuje cca 300 studentů. Formy studia jsou 

prezenční a kombinovaná ve dvou studijních oborech, a to : 

Podniková ekonomika a managment provozu a Podniková ekonomika a managment obchodu. Školné 

je16 000,-Kč za semestr, tj. 32 000,- Kč za rok. 

 

Pozn.: 

Statutární město Mladá Boleslav nemá  zapojenou žádnou základní a střední školu                                          

v Evropském programu – Škola podporující zdraví  /ŠPZ/! 

Výjimku tvoří  Mateřská škola Sluníčko, která je již deset let zapojena v projektu Zdravá škola 

Město je zdravé, má-li  zdravé mateřské školky, základní a střední školy 

Posláním tohoto programu ŠPZ je dosáhnout, aby každé dítě v ČR mělo možnost být vzděláno ve 

škole, která veškerou svou činností podporuje zdraví 

 

Město bude zdravé, podaří-li se vytvořil podmínky pro realizaci programu Škola podporující 

zdraví,  zdraví  způsob života a vzdělávání na všech mateřských, základních a středních školách  

 

Zdravý životní styl  

Služby ve zdravotnictví 

 

1. Informační program o svém zdraví 

- prevence nemoci, stressu, úrazu 

- rehabilitace 

- vzdělávání 

2. Paliativní domácí péče 

3. Spolupráce s médii 

4. Koordinace programu 

 
Informační program je nutné vytvořit.  

Zdravý životní styl – je nutné soustavně informovat občany o možnostech zdravého životního stylu. 

 

Osvětu zaměřit na širokou veřejnost a různé cílové skupiny, požádat o spolupráci zástupce University 

3. věku 

Např.: 

Den zdraví – mezinárodní kampaň WHO – 7. 4.  

Den bez drog /OHS, Klaudiánova nemocnice, SZŠ, Město 2004, 2005 

Den ošetřovatelství /SZŠ Mladá Boleslav, 2004, 2005/ 

Zveřejňování informací o zdravém životním stylu / TV DOMA, Radio Jizera, Boleslavan, IS Mladá 

Boleslav a jiné/ 

Senioři a zdravý životní styl /Univerzita 3. věku, Český svaz žen, Kluby důchodců, Magistrát města 

Mladá Boleslav 

Semináře pro pedagogy o zdravém životním stylu 

 

Priority zdravého životního stylu : 

Výživa 

Aktivní pohyb 

Stress a zdraví 

Kouření a zdraví 

Alkohol a zdraví 

Drogy a zdraví 

Celou aktivitu kolem vzniku tohoto programu si vzal za své MUDr. Štěpán za pomoci Evy Justové 

/DD Mladá Boleslav/. 

/Úrazy, obezita, zdravé stáří, kampaně apod./ 

Pozn.: 

Obezita – velký problém  ! Novodobá epidemie století. Jak dál věci řešit. Nabídka :  



Nadnárodní program ! 

Město bude zdravé, změní-li obyvatelé životní styl, který je jedinou cestou ke snížení hmotnosti             

a jejímu dlouhodobému udržení 

 

Výživa je jednou ze složek prostředí, které významnou měrou ovlivňuje zdravý růst a vývoj 

mladého organismu. Podmínkou bezchybného vývoje dítěte je bezesporu zdravá strava, která musí 

obsahovat všechny potřebné látky ve správném množství. 

V současné době rovněž přibývá důkazů o významu výživy od nejútlejšího věku z hlediska prevence 

onemocnění ve věku pozdějším. 

Obecné zásady zdravé výživy pro děti a dospělé. 

Město bude zdravé, bude-li kvalitní vztah jedince k dobrému jídlu a způsobu stravování. 

Zdravé stravování 

/nutriční výživa, spojit s programem zdravé stáří/  

Stávající stav : 

Zpracovaný dietní program –Hlavní dietní setra – oddělení OLVaS SZZ Mladá Boleslav 

Zdravotní program Zaměstnanecké pojišťovny Škoda /ZPŠ/ – jedná se různé zájezdy 

a ozdravné pobyty, příspěvky na pohybové aktivity - viz Zdravotní programy ZPŠ Mladá Boleslav. 

Více informací :  

Aktivity města Mladá Boleslav – spolupráce se SZŠ – nabídka informací o problému s nadváhou, 

měření, vážení – rozdávání letáčků . 

Zdravotní program KLIENT – Všeobecné zdravotní pojišťovny /VZP/: 

Nabídka spočívá v přispívání VZP na níže vyjmenované sportovní aktivity  

             Plavání dospělých a dětí 

             Plavání rodičů a dětí od 3 – 6ti let 

             Plavání batolat 

             Aqua aerobik pro dospělé 

             Fitness pro ženy 

             Kurzy pro těhotné 

Více informací: Ing. Marie Volfová VZP 

 

Paliativní domácí péče –Utišující a zklidňující bolest /běh na dlouhou trať – extrémní zájem o rodiny/ 

Spolupráce : Charita – Domácí péče, Pečovatelská služba – dobrovolnictví 

Stávající stav: viz nabídka sociálních služeb. 

Mediální zrcadlo 

Koordinace 

Dispečink 

Dva subjekty nesmí provádět stejnou práci ve stejný čas. Je nutná vzájemná spolupráce 

Zapojit – Komunitní plánování sociálních služeb. 

Nekuřácké veřejné prostory – Jak na to ? Motivace ? 

Vzorem může být : 

Vedení Magistrátu  města Mladá Boleslav zakázalo ve svých prostorách  k ou ř i t  a  zrušilo dvě 

místnosti pro kuřáky !  

Zdravá nemocnice 

MUDr. Iva Stará – koordinátor pro zdravou nemocnici. 

V Mladé Boleslavi zdravou nemocnici nemáme ! 

Další krok – Prověření dle Zdraví 21, který náš záměr lze použít v dalších cílech. 

Projednávání ve skupinách  

 

INDIKÁTORY udržitelného rozvoje měst jsou ukazatele, které pomáhají hodnotit rozvoj měst            

a kvalitu života jejich obyvatel. Jsou využitelné pro management města, pro lepší informovanost 

občanů o místě, kde žijí a pracují, i pro srovnání měst navzájem. Sledování a vyhodnocování 

evropských indikátorů umožní městu připravit kvalitnější rozvojové projekty a zvýší šanci na získání 

finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

Město Mladá Boleslav se rozhodlo pro sledování těchto evropských indikátorů : 



 

1. Spokojenost občanů s místním společenstvím 

2. Mobilita a místní přeprava cestujících 

3. Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 

4. Kvalita místního ovzduší 

5. Cesty dětí do školy a zpět. 

/ Indikátor 1 a indikátor 2 budou při hodnocení spojeny / 

 

Doplnit informace o přistoupení k Dohodě v  Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj. 

 

 

  
Pracovní verze ke dni  20. května 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


