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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. Petr Švec, ředitel NSZM
 Diskuse u stolů
 Prezentace navržených problémů  
 Hlasování o navržených problémech
 Závěr

      

Místo konání: zasedací sál na MěÚ Mšeno
Doba konání: pondělí 17.09.2018 od 17:00 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Hosté: Ing. Petr Švec, ředitel 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. Petra Švece, 
ředitele NSZM.

2. Vystoupení ZUŠ Mšeno

Před samotným zahájením Fóra Zdravého města - "Desatero problémů města Mšena" 
vystoupila žákyně hudebního oboru ZUŠ Mšeno. 

3. Prezentace - řešení problémů z minulých let

Přítomní občané byli seznámeni  s řešením problémů z minulých let 2015 - 2017, které byly
ověřeny anketou. Před letošním Fórem Zdravého města byla na schůzi Zastupitelstva města 
Mšena dne 25.09.2017 projednána a schválena zpráva z veřejného setkání „Desatero problémů 
města Mšena 2017“.
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Desatero problémů města Mšena 2017

Víceúčelové hřiště (rampy, otevřené – workout), startovací byty a malometrážní byty pro 
seniory a samoživitele, lepší doprava směr Mělník, Mladá Boleslav, nové prostory pro 
knihovnu, rozšíření zdravotních pojišťoven u dětského lékaře a v DS Mšeno, parkoviště – 
centrum, koupaliště, Mělnická, odstranit zápach ze skládky, navýšit počet kontejnerů na 
tříděný odpad nebo zvýšit frekvenci svozů, rychlý internet – WIFI FREE

Co se pro řešení vybraných problémů udělalo?

Vyřešení dosavadních problémů z minulých let:

Čekárna na náměstí – přes problémy sovisejicí s inženýrskými sítěmi, které vedou pod 
chodníkem, se realizace podařila.

Výsledky loňského „Desatera problémů města Mšena 2017“ byly schváleny radou města 
zastupitelstvem, zastupitelstvo doporučilo věnovat se bodům 1 – 7

Víceúčelové hřiště – podána žádost o dotaci na realizaci, ale s ohledem na velký počet zájemců 
o poskytnutí příslušné dotace bylo město Mšeno zařazeno mezi náhradníky; podařila se 
rekonstrukce tělocvičny v budově ZŠ Mšeno.

Startovací byty a malometrážní byty pro seniory a samoživitele – vytipováno místo pro 
vybudování takových bytů, byl zorganizován kulatý stůl na toto téma, byla zadána územní studie 
týkající se revitalizace prostoru v Zahradní ulici v rámci které je počítáno mimo jiné s výstavbou 
malometrážních bytů.

Lepší doprava směr Mělník a Mladá Boleslav
směr Mělník – posílení větším počtem vlakových spojů, nová autobusová linka do Všetat
směr Mladá Boleslav – navýšení o 1 vlakový spoj, snaha o zlepšení trati na Mladou Boleslav

Nové prostory pro knihovnu – zahrnuto jako součást zadání územní studie týkající se 
revitalizace prostoru v Zahradní ulici, podmínkou je přístupnost a bezbariérovost prostoru 
knihovny.
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Rozšíření zdravotních pojišťoven u dětského lékaře a v Domově seniorů Mšeno – u dětského
lékaře se podařilo zajistit, v Domově seniorů Mšeno se rozšíření pojišťoven neuskutečnilo pro malý
počet klientů. Klienti pojišťoven, které nemají s DSM smlouvu, přestupují k těm smluvním.

Parkování – u koupaliště je v době sezóny možné využít louku v Debři, v Mělnické ulici po 
rekonstrukci vznikne několik parkovacích míst.

Odstranění zápachu ze skládky – v roce 2019 se skládka uzavře a začne její rekultivace, čímž 
by mělo dojít také k zamezení zápachu.

Rychlý internet – řešeno ve veřejných budovách - WIFI je na radnici a na koupališti, pracuje se na
WIFI v ZŠ Mšeno.

Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšit frekvenci svozů – byly přidány 
kontejnery na tříděný odpad, byl navýšen svoz papíru, zvýšil se úklid na sběrných místech, sběr 
olejů z domácnosti je zajištěn umístěním kontejneru na parkovišti za kostelem a na Podolci.

Koupaliště – solární ohřev vody a rozšíření vyžití o skluzavku – koupaliště je kulturní 
památkou, proto je realizace čehokoliv na koupališti značně omezena či nemožná; město rozšířilo 
služby o půjčování lehátek.

4. Úvod k akci - Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

Ing. Petr Švec, ředitel NSZM stručně seznámil občany s tím, co obnáší agenda NSZM. 

Po krátkém seznámení s NSZM vysvětlil postup sestavování "10 problémů" a představil 
občanům okruh oblastí, u kterých bude probíhat diskuse, jejímž výsledkem bude výběr dvou  
nejdůležitějších problémů daného tématu. 
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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 2018:

                                                              

Poř. 
číslo

Název problému Počet 
hlasů

1. Vyvolat jednání k navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“ 10

2. Obnova divadla v Debři 9

3. - 4. Krytá zastávka u školy 8

3. - 4. Udržet lékaře a lékárnu 8

5. Obnova tratě bicross 6

6. Byty pro mladé, seniory, atd. 5

7. - 8. Vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka 3

7. - 8. Bezbariérovost úřadu 3

9. Otázka likvidace odpadu po uzavření skládky 2

10. - 11. Letní kino (mobilní) 1

10. - 11. Odbahnění rybníka v Sedleci 1

12. Jedna pravidelná kulturní akce 0

  

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 21 občanů a 10 osob zajišťovalo 
funkci „garanta stolu“,  hodnotící dotazník odevzdalo 21 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 4 5

Obsah a rozsah 
programu

17 1 2 1

Srozumitelnost 17 2 1 1

Moderace/
facilitace

15 5 1

Příležitost pro 
aktivní účast

18 1 2

Užitečnost 16 3 2

Zajímavost 17 1 2 1

Atmosféra akce 16 3 2

Celkové 
hodnocení 
setkání

16 2 1

Hodnocení spokojenosti:
příjemná atmosféra

Doporučení k vylepšení: větší stoly, lepší propagace, procentuálně upravit počet mládeže 
vzhledem k dospělým.

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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