VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO ŠETŘENÍ - SPOŘITELNA
V období od 2. do 19. května 2016 probíhala na území města Jilemnice anketa k desateru
problémů, anketní lístek zároveň obsahoval možnost vyjádřit se k využití budovy bývalé
Spořitelny. Celkem se k jejímu možnému budoucímu stavu vyjádřilo 204 respondentů (z
celkově rozdaných 2 200 anketních lístků, tj. návratnost 9,3 %). Názory na využití budovy
uvádí následující tabulka:
Využití
Městská knihovna (např. včetně čítárny, studovny)
Výstavní síň/vernisáže (různá díla, našich škol, místních umělců apod.)
Kavárna (např. internetová)
Galerie (regionální malíři, práce našich škol, keramika, sklo)
Informační centrum (zachování, rozšíření prostor)
Základní umělecká škola
Pošta
Zahrada objektu – veřejný park, průchozí (revitalizace prostoru)
Koncertní sál/hudební síň
Peněžní ústav
Čajovna
Přesun kanceláří MěÚ z budovy C
Hotel (zachovávající vzhled budovy, s kavárnou)
Domov důchodců
Byty (pro sociálně potřebné)
Městské muzeum/muzeum o Jilemnici
Vzdělávací prostor (např. KRNAPu, IQ park, přednáškový sál)
Ubytování/ubytovna
Byt domovníka, který by se o budovu staral
Kanceláře/ateliéry
Klubovna pro seniory/setkávání starých i mladých
Montessori školka a škola včetně využití zahrady
Malé krámky
Večerní bar
Restaurace
Reprezentační příležitosti (vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení)
Rozlučková síň v 1. poschodí (po úpravě zahrady a vchodu ze zadního traktu)
Síň slávy (významné osobnosti Jilemnice)
Obchodní dům maloměstského typu
MC Rodinka
Školní divadelní kroužek
Diskotéky pro mladé
Kulturní zázemí pro informační středisko
Chráněná dílna pro ZTP
Komorní akce pro děti
Výstava a prodej dětských hraček, vše pro děti s možností vyzkoušení
Sídlo zájmových skupin

Hlasy
153
44
30
17
15
10
8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Expozice slavní jilemničtí rodáci ve spolupráci s muzeem
Obchodní dům Lidl
Komunitní centrum pro seniory
Coffee shop
Škola, školka se zahradou
Tančírna
Místnost pro hry - stolní
Sociální bydlení
Pronajmout budovu vietnamským podnikatelům
Dinopark
Herna pro děti – bublinkové bazény, prolézačky, trampolína, vstup za
poplatek, káva pro rodiče
Pronájem drobným podnikatelům – prodej, ukázky, kurzy – košíkaření,
keramika, vaření

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Respondenti obvykle uváděli kombinace výše uvedeného, např. knihovna v patře, kavárna
v přízemí, výstavní prostor vestibulu, apod.
Odpovědi netýkající se využití:
- ať tato krásná dominanta města není černou dírou na finance
- z ekonomického hlediska nevyužitelná budova
- zachovat vnější podobu budovy bez reklamních bannerů
- uspořádat den otevřených dveří, aby si občané prohlédli prostory, které se v budově
nacházejí
- nekupovat, využít finance na opravu silnic a chodníků
- neřešit objekt v soukromém vlastnictví, řešit OSP, koupaliště, školy

Zpracovala: Ing. Petra Novotná
V Jilemnici dne 24. května 2016

