
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fórum Zdravého města Mšena
- Desatero problémů města Mšena -

Program:

 Zahájení - úvodní slovo - Ing. Martin Mach
 Informování o řešení problémů loňského Desatera
 Úvod k akci – Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM
 Sepsání návrhů přítomných
 Závěr

      

Místo konání: zasedací sál na MěÚ Mšeno
Doba konání: pondělí 13.09.2021 od 17:00 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Hosté: 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. Informace  o řešení problémů z minulých let

Přítomní občané byli krátce seznámeni s řešením problémů z minulého roku, které byly 
ověřeny anketou a projednány na na schůzi Zastupitelstva města Mšena dne 21.09.2020.

Veřejné WC – realizováno na parkovišti za kostelem umístěním kontejnerového systému.

Chodník přes prostor náměstí mezi radnicí a restaurací Zlatý lev – návrh na podobu chodníku byl 
předložen památkářům, v současné době se stále čeká na jejich vyjádření.

Úprava prostoru pro kontejnery na tříděný odpad ve Vojtěchově – prostor byl rozšířen a upraven 
vydlážděním dlažbou, stejně byla upravena stání v  Ráji a ve Skramouši.

Rozšíření pečovatelské služby v DS (terénní pečovatelka) – probíhá v této věci jednání s Krajským
úřadem Středočeského kraje.

Obnova autobusového spoje ze Mšena na Mělník a zpět se zastávkou u polikliniky – po začlenění 
do PID nebyl tento spoj realizován, evidentně tento spoj chybí a o začlenění tohoto spoje je v 
současné době jednáno s  IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).

Lepší doprava pro žáky – v současné době byly posíleny spoje do vesnic, situace bude sledována 
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cca dva měsíce a poté bude vyhodnoceno využívání a potřebnost spojů.

Workout hřiště pro starší + Pumptrack – zatím jsme neuspěli s žádostmi o poskytnutí dotace na 
tyto projekty.

3. Úvod k akci - Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM

Ing. Dana Diváková, lektorka NSZM stručně seznámila občany s tím, co obnáší agenda MA
21 a činnost NSZM. Vzhledem  k nízké účasti obyvatel města Mšena nebylo po sestavení podnětů 
pro každou jednotlivou oblast hlasováno o jednotlivých problémech, jak bývá na této akci zvykem. 
Podněty budou občanům sděleny prostřednictvím Anketního dotazníku, na kterém budou moci 
zaškrtnout tři náměty, které vnímají jako prioritní, s termínem odevzdání nejpozději do 27.9.2021. 
Poté budou výsledky předány k projednání na nejbližší schůzi Zastupitelstva města Mšena.

Na tomto setkání nebyli přítomni žáci ZŠ Mšeno, ale své náměty zpracovali ve škole a v den, kdy se 
veřejné fórum konalo, byl seznam návrhů žáků ZŠ Mšeno předán na MěÚ Mšeno jako součást 
veřejného fóra – stůl mládeže.

Podněty (návrhy), které přítomní občané uvedli:

Bezbariérovost veřejných budov 

Bezplatná právní poradna (občanská poradna)

Doprava seniorů a zdravotně handicapovaných osob k lékaři

Výstavba domu s byty zvláštního určení (včetně příslušných služeb)

Startovací byty pro mladé 

Odbahnění rybníka v Sedlci

Pravidelná údržba veřejné zeleně (stromy, keře)

Zkulturnění míst pro kontejnery

Zvýšit frekvenci vyvážení kontejnerů 

Vybudování sběrného dvora

Dotační podpora alternativních zdrojů vytápění (nejen pro občany v rodinných domech) 

Pokračování v budování cyklostezky – Stránka, Velký Újezd

Záchytné parkoviště pro turisty - větší propagace

Vyřešit parkování ve městě

Podpora výuky řemesel (nejen pro mladé)

Návrhy školní mládeže - „Desatero problémů“

zastřešení zastávky před školu

večerka – obchod

nedodělaná cyklostezka
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neuklizené odpadky, zničené stoly na cyklotrase

parkování na značku pro místní obyvatele, parkování v lese, na náměstí a kolem rybníku

špatně opravená silnice – Hradčanská

nedodělaná část cesty pod školkou

stejné časy vlaků a autobusů, prosíme změnu - vícekrát a později

opravit stůl vlevo před školou

změnit povrch parku na náměstí

letní kino

dopravní značky – zrcadla – Karbanka

značka „pozor chodci“ - Klůček

kapry do Blížky

odpolední klub pro větší děti

Žáci ZŠ Mšeno z uvedeného seznamu označili 3 témata, která v rámci školní debaty dostala
nejvíce hlasů:

zastřešení zastávky před školou

neuklizené odpadky, zničení stoly na cyklotrase

odpolední klub pro větší děti

Seznam návrhů pro zlepšení  života ve městě z pohledu občanů a mládeže bude po ukončení
anketního dotazování předán Zastupitelstvu města Mšena k projednání na nejbližší schůzi.
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