
Zápis ze setkání s veřejností – 24.04.2017, 10.00 hod v ZŠ Mšeno „Volnočasové 
aktivity mládeže ve Mšeně“

Dne 24.04.2017 se uskutečnilo v budově ZŠ Mšeno setkání s žáky místní základní školy,
kteří  bydlí  ve  Mšeně,  z  každé  třídy  2.  stupně  se  zúčastnilo  5  žáků,  tj.  celkem 30  dětí.
Vzhledem k tomu,  že  na fórech „Desatero problémů města Mšena“  je  u  stolu mládeže
pravidelně zmiňováno jako téma k zamyšlení či řešení trávení volného času zejména školní
mládeže ve Mšeně, a to zřídit klub otevřený do večerních hodin, kde by se scházela mládež,
proto se uskutečnil kulatý stůl v ZŠ Mšeno, kde přítomní žáci diskutovali se starostou města
Mšena Ing. Martinem Machem.

Pan  starosta  přítomné  seznámil  s  obsahem  požadavků,  které  zazněly  na  fóru  u  stolu
mládeže,  a  požádal  o  příspěvky  žáků  –  co  by  chtěli  změnit,  zřídit  apod.  Přítomní  žáci
pracovali  ve skupinách,  každá skupina v časovém limitu měla za úkol formulovat otázky,
nápady, návrhy a napsat na papír. 
Výsledkem byly následující návrhy: vybudování tobogánu na místním koupališti, zastřešení
zastávek  autobusu  ve  Mšeně  na  náměstí  a  u  školy,  vybudování  fitness  –  posilovny  s
posilovacími stroji, oplocení cvičiště pro psy na pozemku pod mateřskou školou, vylepšení
bicrossové dráhy, vylepšení silnice s možností pro inline brusle. 

Následovalo vyjádření pana starosty k jednotlivým bodům:

Zastřešení zastávky – vybudování čekárny na náměstí + u ZŠ
zastávka u školy – přístřešek nelze umístit z důvodu bezpečnosti na stávající chodník, který
je  nově  postaven  po  rekonstrukci  Boleslavské  ulice,  chodník  je  příliš  úzký,  došlo  by  k
omezení chodců a navíc by byla ohrožena bezpečnost dětí při čekání na autobus (z důvodu
bezprostřední blízkosti vozovky); pokud by se o čekárně uvažovalo, tak by byl nutný zásah
do  přilehlého  parku,  tento  park  projde  v  budoucnu  revitalizací  a  za  tímto  účelem  bude
zpracována studie,  v  rámci  které je  možné projednat  umístnění  zastřešení  čekárny (bez
bočnic) na okraji parku
zastávka  na náměstí – při rekonstrukci náměstí nebylo se zastřešenou zastávkou počítáno,
a  to  s  ohledem  na  zkušenosti  z  dob  minulých,  kdy  byly  zastávky  ničeny  vandaly;  v
současnosti, kdy se pravidelně objevuje na veřejném fóru „Desatero problémů města Mšena“
problém chybějící  zastřešení  zastávky na náměstí,  rozhodlo  Zastupitelstvo  města Mšena
přístřešek na zastávce na náměstí realizovat, v současnosti je připravován projekt, nejprve je
nutné  provést  přeložení  kabelů,  které  vedou  pod  chodníkem,  do  kterého  bude  nutné
stavebně zasáhnout; předběžná cena samotného zastřešení zastávky je kolem 250 000,- Kč,
ale s nutnou zmíněnou překládkou kabelů je třeba počítat s vyšší cenou, odhadem kolem
300 000,- Kč.

Výhledově je plánována rekonstrukce zastávky u vlakového nádraží.

Tobogán  na  místním koupališti –  jedná  se  o  památkově  chráněný  areál,  proto  nelze
realizovat,  veškeré zásahy či úpravy je možné realizovat jen s povolením „památkářů“; je



teoreticky  možné  realizovat  skluzavku,  avšak  musí  být  vhodná  –  podle  historické
dokumentace,  tj.  ze  dřeva,  s  tím je  ovšem spojena  skutečnost,  že  se jedná  o  finančně
náročnou investici, materiál má nízkou životnost a zejména je náročné takový záměr prosadit
(zejména u „památkářů“ a následně také v zastupitelstvu).

Fitness – posilovna s posilovacími stroji
je  nutné odborné vedení,  jak při  manipulaci  s  posilovacími  stroji,  tak při  fyzické zátěži  s
ohledem na určitou věkovou skupinu; problém nespočívá najít  vhodný prostor,  ale zajistit
odborný dozor, s čímž jsou spojeny finanční náklady – kromě pořizovacích cen posilovacích
strojů a jejich údržby je velmi finančně náročné zaměstnávat odborný personál, což město
není schopno pokrýt; bez odborného dozoru je možné využít posilovací prvky na bázi využití
vlastní váhy osoby – tyto posilovací prvky jsou instalovány v areálu školy; je možné venkovní
posilovnu  zřídit  mimo  areál  školy,  např.  v  Debři;  realizovat  venkovní  posilovny  např.  v
blízkosti bicrossové dráhy je problematické, neboť se jedná o přírodní rezervaci, což se snad
brzy změní.

Zástupci jednotlivých tříd dostali za úkol zjistit zájem dětí o zřízení venkovní posilovny mimo
areál školy.

Zlepšení bikrosové dráhy
nutno vzít v potaz, že se jedná o ; bikrosáři si mohou svou dráhu upravit v rámci brigády
svépomocí, město nabízí materiální pomoc (hlína) – pan starosta navrhuje, aby si bikrosáři
zorganizovali  brigádu a po dohodě město zajistí  dovoz materiálu na místo,  kde se bude
dráha upravovat. Pokud jezdci dodají plánek nových prvků, může město zajistit techniku.

Cyklostezka – inline dráha
pro jízdu na inline bruslích je nutná rovina (zejména s ohledem na bezpečnost) a je třeba mít
k  dispozici  odpovídající  pozemky;  v  současnosti  je  plánovaná  cyklostezka  do  Stránky  a
ideálně pro inline brusle bude možné využít část plánované cyklostezky ve Stráneckém dole,
s tím je spojen také druh povrchu vhodný pro inline brusle a jsou s tím také spojeny nemalé
finanční  náklady,  takovou finanční náročnost musí schválit  zastupitelstvo,  neboť dotace z
Evropské  unie  jsou  určeny  pouze  pro  cyklostezky  sloužící  pro  dopravu  do  zaměstnání,
dotace  pro  inline  dráhu  z  Evropské  unie  nejsou.  Jiné  místo  (než  je  v  současné  době
Stránecký důl)  pro  účel  inline  dráhy zatím nebylo  nalezeno;  předpokládaná  investice  ne
vybudování cyklostezky je cca 10 milionů korun.

Oplocení cvičiště pro psy na pozemku pod MŠ
mohlo by se realizovat ještě v letošním roce, pozemek se nenachází v ochranném pásmu
přírodní rezervace, není proto nutný souhlas či vyjádření správy CHKO Kokořínsko Máchův
kraj, ale je v ochranném pásmu dráhy, povolení tedy zabere nějaký čas.

Z přednesených problémů/návrhů označili přítomní žáci ten, který se jim zdá největší, a to
každý jedním hlasem s následujícím závěrem:

Fitness – posilovna 5 hlasů
Přístřešek na zastávce 16 hlasů
Bikrosová dráha 7 hlasů
Inline dráha 2 hlasy

Nejvíce hlasů z přednesených problémů dali přítomní zástupci tříd 2. stupně přístřešku na
zastávce, v tomto případě na zastávce u školy, neboť realizace přístřešku na náměstí byla
projednána a odsouhlasena zastupitelstvem města. V této souvislosti  pan starosta vyzval



žáky,  aby  přemýšleli  o  nápadech  na  prvky  či  podobu  parku  před  školou,  který  bude
revitalizován,  a požádal je,  aby na podzim své návrhy předložili,  aby bylo při  zpracování
studie s tímto již  počítáno – včetně možnosti  začlenit  přístřešek zastávky autobusu před
školou.

Všem přítomným děkujeme za účast a zájem, dále děkujeme vedení ZŠ Mšeno za možnost
a vstřícnost uspořádat kulatý stůl s dětmi ve škole. 


