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Věc: stížnost
Vážená paní náměstkyně,
Obracím se na Vás jménem uživatelů i zaměstnanců Domu seniorů Mladá Boleslav
jako na gesčního člena Rady statutárního města Mladá Boleslav pro sociální oblast,
současně však prosím o seznámení s níže uvedenou problematikou i Vašich kolegů
v Radě města, stejně tak činím já směrem k představitelům Středočeského kraje.
Víte velmi dobře, že reagujeme vždy vstřícně a spolupracujeme rádi s vedením
Mladé Boleslavi. Dům seniorů je občany vnímán pozitivně jako velmi prospěšná
a potřebná aktivita vykonávaná ve vysoké kvalitě. Operativně jsme-a to s nemalým
úsilím osobním, finančním a podporou kraje – reagovali i na záměr dostavby stávající
budovy Domu seniorů, byť je to organizačně a finančně mnohem složitější, vytváříme
i v těchto podmínkách pro Vaše občany stejně hodnotné zázemí důstojného sklonku
života.
Bohužel
v poslední
době
zaznamenáváme
v bezprostředním
okolí
bezohledný až arogantní přístup k sousedství lidí žijících v domově. Aktivitami
v garáži Pluhárna je narušován klid v širokém okolí, především však našich uživatelů.
Nevoli to již vzbudilo u občanů žijících v této čtvrti, kteří se již jistě obrátili na vedení
města. Poslední kapkou jsou však tyto dny – od rána do pozdního odpoledne
„jedou“ minimálně 3 profesionální pily a vyřezávají nějaké umění z navezených klád,
7.10.2021samozřejmě s tlumiči na uších. Je to příšerné při tom pracovat, natož pro
normální život křehkých seniorů. Takovéto činnosti jsou v blízkosti památkové zóny
a domova pro seniory absolutně nevhodné. Je na místě otázka, jakou prioritu má
Mladá Boleslav v tomto území, ale jasně se prokazuje, že obě aktivity jsou
neslučitelné. Za takové situace budu nucena zvážit, zda doporučit kraji v pokračování
sociální služby na adrese Olbrachtova, protože pro uživatele je to psychicky takto
neudržitelné. Ano – jsou připraveni na smysluplný stavební ruch při rekonstrukci
a dostavbě. Ale rozvoj hlučných aktivit trvalého charakteru neunesou. Tady neplatí
ani prohlášení pana Cíglera, že nic neporušují, neboť se vše koná do 22.hodiny.
Víme, že porušují řadu zákonných ustanovení způsobem podnikání v tomto cenném
území. Vždy jsem si vážila kultury provozované v netradičních prostorách, ale musí
být v souladu s okolním životem, což se tady jeví jako neúnosné. Pluhárna jako
galerie, místo výstav, kroužků a pod, okolí potom s parkovou úpravou jako klidová
zóna – to by jistě místu slušelo a všechny potěšilo.
Budu velmi ráda, pokud se výše uvedeným problémem a řešením do budoucna
budete zabývat.
Děkuji předem a zdravím.
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka

