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Fórum Zdravého města Mšena
- Desatero problémů města Mšena Program:


Zahájení - úvodní slovo - Ing. Martin Mach








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 09.09.2019 od 17:00 hod.
viz prezenční listina
Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM

1. Zahájení
Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany,
zastupitele a zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen "NSZM“) Ing. Danu Divákovou,
lektorku NSZM.

2. Prezentace - řešení problémů z minulých let
Přítomní občané byli seznámeni s řešením problémů z minulého roku, které byly ověřeny
anketou a projednány na na schůzi Zastupitelstva města Mšena dne 26.09.2018.

Desatero problémů města Mšena 2018
Vyvolat jednání k navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“, obnova divadla v
Debři, krytá zastávka u školy, udržet lékaře a lékárnu, obnova tratě bicross, byty pro mladé,
seniory atd., vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka, bezbariérovost úřadu, otázka
likvidace odpadu po uzavření skládky, letní kino (mobilní), odbahnění rybníka v Sedleci.
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Co se pro řešení vybraných problémů udělalo?
Vyřešení dosavadních problémů z minulých let:
Navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“ – byl učiněn dotaz na navrácení původního
povrchu (dlažební kostky), byla přislíbena realizace, v současnosti však stav bez kostek stále trvá
(jedná se o krajskou komunikaci), urgence u KSÚS
Obnova divadla v Debři - není jasné, jak by měla obnova vypadat, nesoulad s ÚP, přírodní
rezervace
Krytá zastávka u školy - umístění bude řešeno v rámci územní studie veřejných prostranství
Udržet lékaře a lékárnu – zvýhodněné nájemné pro ordinaci pediatra, motivační program pro
nově nahlašované pacienty (permanentka na koupaliště při zápisu dítěte k pediatrovi), řešení
klimatizace prostor
Obnova tratě bicross – nepodařila se schůzka se zástupci mládeže a bagristou, ač o to bylo
několikrát usilováno, v současné době si prostor upravuje mládež sama
Byty pro mladé, seniory atd. - zadána studie týkající se využití prostoru po bývalém zdravotním
středisku v prostoru za kostelem v Zahradní ulici, studie byla mnoho diskutována s veřejností na
kulatém stolu a na zasedáních zastupitelstva a připomínkována, v současné době se zapracovává
studie v souvislosti s připomínkami; v rámci studie je mimo jiné plánovaná výstavba nájemních
bytů pro mladé a seniory
Vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka – bylo realizováno v letošním roce, kancelář
je v budově radnice k dispozici nejen pro sociálního pracovníka, ale zároveň je využívána pro
jednání Komise k projednávání přestupků města Mšena
Bezbariérovost úřadu – trvalý problém, radnice je památkově chráněna a v této souvislosti se s
jakoukoli stavební realizací pojí jednání s památkáři, což značně komplikuje celou situaci
Otázka likvidace odpadu po uzavření skládky – město Mšeno členem dobrovolného svazku
obcí EKOD, v rámci tohoto svazku byla založena právnická osoba EKOD Servis s.r.o., která by se
měla zabývat řešením likvidace odpadu
Letní kino (mobilní) – nebylo řešeno
Odbahnění rybníka v Sedleci – po dokončení napojování domácností v Sedleci na kanalizaci
bude možné připravit realizaci vyčištění rybníka

Výsledky loňského „Desatera problémů města Mšena 2018“ byly schváleny
zastupitelstvem, zastupitelstvo doporučilo věnovat se prioritně body:





udržet lékaře a lékárnu
krytá zastávka u školy
byty pro mladé, seniory atd.
otázka likvidace odpadu po uzavření skládky

4. 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
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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.
F. Stůl mládeže

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Závěr
Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probíhala tombola. Ceny do tomboly věnovalo
město Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění a odevzdání hodnotících dotazníků.
Po ukončení tomboly byli občané seznámeni s výsledkem hlasování.
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Nejzávažnější problémy města Mšena vzešlé z Desatera problémů 2019:
Poř.
číslo

Název problému

Počet
hlasů

1.

Veřejné WC

9

2. - 3.

Akce na náměstí – koncerty, divadla, jarmark (květen - září)

7

2. - 3.

Lépe hlídaný lesopark „Debř“

7

4.

Pumptrack

6

5.

Udržitelnost lékařů, rehabilitace a lékárny

5

6.

Vybudování zpevněné komunikace pro pěší přes park na náměstí (radnice →
restaurace Zlatý lev)

4

7. - 10.

Nutnost přestavby webu města - přístupnost

3

7. - 10.

Bezbariérovost úřadu

3

7. - 10.. Maximalizovat snahu o údržbu zeleně (např. vodní vaky, dřevěná štěpka)

3

7. 10.

3

Zvýšit povědomí o pečovatelské službě Domova seniorů Mšeno

11. - 12. Zadržování vody v krajině

2

11. - 12. Vyhledávání a využití volných prostor ve městě (volnočasové aktivity, klubovna)

2

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 21 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 18:30 hod.

Zhodnocení fóra občany
Každý občan u prezence obdržel dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města
Mšena - Desatero problémů města Mšena, kterého se zúčastnilo 23 občanů a 10 osob zajišťovalo
funkci „garanta stolu“, hodnotící dotazník odevzdalo 20 osob. 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, 17.09.2018

Známka hodnocení
1

2

3

Obsah a rozsah
programu

17

2

Srozumitelnost

16

3

Moderace/
facilitace

17

2

Příležitost pro
aktivní účast

17

1

1

Užitečnost

16

2

1

Zajímavost

16

3

Atmosféra akce

17

2

4

5

Hodnocení spokojenosti:
příjemná atmosféra a občerstvení, hladký průběh akce,
Doporučení k vylepšení: lepší propagace, osobní pozvání mailem
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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