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Fórum Zdravého města Mšena
- Desatero problémů města Mšena Program:









Zahájení - úvodní slovo - Ing. Martin Mach
Vystoupení ZUŠ Mšeno
Prezentace - řešení problémů loňského desatera
Úvod k akci - Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM
Diskuse u stolů
Prezentace navržených problémů
Hlasování o navržených problémech
Závěr

Místo konání:
Doba konání:
Účastníci:
Hosté:

zasedací sál na MěÚ Mšeno
pondělí 19.10.2015 od 17:00 hod.
viz prezenční listina
Ing. Dana Diváková, lektroka NSZM
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1. Zahájení
Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany,
zastupitele a zástupkyni Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen "NSZM“) Ing. Danu Divákovou, lektorku
NSZM.

2. Vystoupení ZUŠ Mšeno
Před samotným zahájením Fóra Zdravého města - "Desatero problémů města Mšena" vystoupily
žákyně hudebního oddělení ZUŠ Mšeno.

3. Prezentace - řešení problémů loňského desatera
Přítomní občané byli seznámeni v krátké prezentaci s řešením loňských problémů, které byly
ověřeny anketou.
Desatero problémů města Mšena 2014
1. Společenská místnost pro mládež, maminky a seniory (klub)
2. Vyřešení problému: Ukončení praxe dětského lékaře 01.01.2015
3. Využití pozemku pod MŠ (před viaduktem) na malé dopravní hřiště s parčíkem
4. Celková obnova trati 076 MB – MŠ – ME
5. Zeleň na náměstí
6. Přístřešek na autobusové zastávce na náměstí a u školy
7. Víceúčelová sportovní hala

Co se pro řešení vybraných problémů udělalo?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města Mšena.
S výsledky fóra byli seznámeni zastupitelé města.
Řešení problémů:
1. Společenská místnost pro mládež, maminky a seniory (klub)
Skupině maminek s dětmi byla pro účely setkávání bezplatně zapůjčena do konce roku 2015 místnost bývalé
ordinace v Zahradní ulici, kde probíhají ukázky ručních prací či jiné rukodělné činnosti. V budoucnu se
předpokládá, že po ukončení činnosti v prostorách bývalé ordinace tato pracovní skupina maminek s dětmi
bude využívat k setkávání část prostor bývalého provozního střediska vodáren ve Mšeně.
2. Vyřešení problému: Ukončení praxe dětského lékaře 01.01.2015
Proběhla komunikace se zdravotními pojišťovnami a Krajským úřadem Středočeského kraje s příslibem
uzavření smluv, pokud se najde zájemce o praxi, bylo komunikováno s okolními pediatry (Bělá pod
Bezdězem, Česká Lípa, Dubá, Mladá Boleslav, Doksy) o možnosti převzetí praxe. Další pediatry oslovovaly
obce Liběchov a Mělnické Vtelno. Bylo jednáno o možném vysílání pediatra s Mělnickou nemocnicí, vše bez
výsledku. Byl podán inzerát v regionálním tisku a v odborném tisku „Solen Medical Educaton pediatrie pro
praxi“, byla oslovena Odborná společnost praktických dětských lékařů a Česká pediatrická společnost.
Starosta města Mšena se angažoval v ustavení pracovní skupiny při SMS ČR pro zajištění zdravotnické
péče ve venkovských regionech, neboť se jedná o celostátní problém.
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3. Využití pozemku pod MŠ (před viaduktem) na malé dopravní hřiště s parčíkem
Objednána studie k využití pozemku – dodání do konce tohoto roku; proběhly konzultace se zástupci města
Hustopeče, které vybudovalo podobné hřiště, o jeho provozování apod.
4. Celková obnova trati 076 MB – MŠ - ME
Obnova trati v úseku Mšeno – Mělník probíhá, termín do 15.12.2015; brzy budou opravovány železniční
přejezdy, tudíž z důvodu uzavření železničních přejezdů bude doprava v tomto období vedena Kokořínským
údolím. Rekonstrukce úseku Mšeno – Mladá Boleslav proběhne v roce 2016 s využitím použitelného
vytěženého materiálu z demontované části trati.

5. Zeleň na náměstí
Je zpracován koncept, realizace plánována v roce 2016; na náměstí budou zprvu umístěny 4 ks nádob květináčů, které budou osázeny sezónními rostlinami, pokud se tato varianta osvědčí, budou na náměstí (a
možná i jinde) doplněny další osázené nádoby.

6. Přístřešek na autobusové zastávce na náměstí a u školy
Čekárna na náměstí byla v projektu revitalizace - rozhodnutím minulého zastupitelstva vypuštěna. S
ohledem na neblahé zkušenosti s chováním problémové mládeže v bývalé čekárně (i jinde či v sousedních
obcích) je zde provozní riziko – obava z opakovaného poškozování přístřešku, neboť absentuje nástroj na
udržení pořádku, jako je městská policie nebo kamerový systém. Čekárna u školy nebyla v projektu
rekonstrukce ulice záměrně, předpokládalo se rozptýlení čakajících žáků v parku a na hřišti. Nedostatečná
šíře chodníku pro instalaci čekárny, muselo by se řešit v rámci parku.
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Tento problém je nevyřešen – navrhuje se ponechat k řešení do příštího roku.
7. Víceúčelová sportovní hala
Byly posouzeny alternativy – nafukovací hala, lehká montovaná hala, využitelnost haly a s tím spojená
ekonomická udržitelnost. Využitelnost haly je podmíněna umístěním blízko ZŠ – využití k hodinám TV, neboť
při pouhém podvečerním využití je provoz takové haly značně neekonomický. V blízkosti základní školy
vhodný pozemek k dispozici zatím není.

3. Úvod k akci - Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM
Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM stručně seznámila občany s tím, co obnáší agenda NSZM.
Po krátkém seznámení s NSZM vysvětlila postup sestavování "10 problémů" a představila občanům
okruh oblastí, u kterých bude probíhat diskuse, jejímž výsledkem bude výběr dvou nejdůležitějších problémů
daného tématu.
Seznam oblastí:
A. Úřad a občan.
B. Životní prostředí.
C. Doprava, místní ekonomika, podnikání a tradice.
D. Vzdělávání, kultura, sport a volnočasové aktivity.
E. Sociální a zdravotní služby, zdravý životní styl.
Stůl mládeže

4. Diskuse u stolů
Pro každou oblast byla vyčleněna jedna pracovní skupina – „hnízdo“ (stůl a osm židlí). Celkem bylo
vytvořeno šest pracovních skupin, kde se vždy k danému tématu vytvořila skupinka osob (přítomní si vybrali
téma, o které mají největší zájem), v rámci které probíhala týmová práce. Výsledkem týmové práce bylo
sestavení seznamu problémů na dané téma a vybrání dvou, dle názoru skupiny, nejzávažnějších problémů.

5. Prezentace navržených problémů
Po ukončení diskuse každá skupina prezentovala své dva problémy, o kterých se dále diskutovalo
v plénu. Jakmile nastala shoda nad navrženým problémem za oblast, zapsala zapisovatelka tyto problémy
na hlasovací arch. Opět, stejně jako loni, byla velkým přínosem prezentace problémů očima mládeže.
Mládež ukázala svůj zájem o dění ve městě a mnohé z přítomných mile překvapila. Poté, co byly
prezentovány všechny oblasti, byly vystaveny dva hlasovací archy.

6. Hlasování o navržených problémech
Při vstupu do zasedacího sálu MěÚ Mšeno, u prezence, obdržel každý občan dvě hlasovací
„lepítka“, lístek na tombolu a dotazník na celkové zhodnocení akce.
Dvě hlasovací „lepítka“ občané využili při hlasování. Každý občan libovolně rozděloval své hlasy na
hlasovací archy.

7. Závěr
Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probíhala tombola. Ceny do tomboly věnovalo město
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Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění a odevzdání hodnotících dotazníků.

Po ukončení tomboly byli občané seznámeni s výsledkem hlasování.
Nejzávažnější problémy města Mšena vzešlé z Desatera problémů 2015:
Poř.
číslo

Název problému

Počet
hlasů

1.

Klub pro mládež (stolní fotbal, preventivní semináře, kroužky, otevřeno do večerních hodin 13
a o víkendech)

2. - 3.

Obnovit cestu Šibenec – Velký Újezd

8

2. - 3.

Vyřešit zásobování rybníků v územním obvodu města (zadržování vody v krajině)

8

4.

Veřejná psí louka (cvičiště s překážkami) – konec louky u Debře

7

5.

Startovací byty pro mladé

6

6.

Větší prostory pro knihovnu

4

7. - 10. IZS – Pokus o zřízení Rychlé zdravotnické služby

2

7. - 10. Přístřešek na autobusové zastávce na náměstí

2

7. - 10. Vymezení prostoru pro tržní prodej

2

7. - 10. Kulturní akce (koncerty pro mládež, diskotéky, výlety, ...)

2

11. -12. Nekuřácké zóny před ZŠ a MŠ

1

11. -12. Krizový byt (pro případ nouze)

1

Problémy byly zjištěny a následně budou ověřeny anketou.

Závěrem pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a výbornou spolupráci.
Dle prezenční listiny se Fóra Zdravého města Mšena zúčastnilo 25 občanů, kterým velice děkujeme
za účast a odhodlání nebát se veřejně prezentovat problémy, které je tíží. Nás totiž opravdu zajímají Vaše
problémy a chceme Vám je pomoci řešit, a proto věříme, že v příštím roce bude účast hojnější,
uvědomme si, že všichni občané mohou mluvit do „věcí veřejných“ a právě toto setkání Vám
poskytuje prostor, jak ovlivnit dění v naší obci.
Fórum bylo ukončeno v 19:50 hod.

Zhodnocení fóra občany
Každý občan u prezence obdržel dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města Mšena Desatero problémů města Mšena, kterého se zúčastnilo 25 občanů, z toho 19 občanů odevzdalo hodnotící
dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v celém rozsahu, některé pouze částečně.
Na základě odevzdaných dotazníků byla vypracována níže uvedená hodnotící tabulka.
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Hodnocení Desatera problémů města Mšena, 19.10.2015
Známka hodnocení
1

2

Obsah a rozsah
programu

18

1

Srozumitelnost

17

2

Moderace/
facilitace

18

1

Příležitost pro
aktivní účast

19

Užitečnost

15

4

Zajímavost

18

1

Atmosféra akce

17

2

Celkové
hodnocení setkání

18

1

3

4

5

Hodnocení spokojenosti:
přehledná organizace, pružnost, srozumitelnost, moderace, příjemná atmosféra
Doporučení k vylepšení: lepší propagace akce

Děkujeme občanům, kteří vyplněné dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení
k vylepšení setkání bude pro MA 21 přínosem pro konání fóra v příštím roce.
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