
Tisková zpráva 
 

1. Fórum Zdravého města Benešov nad Ploučnicí - 16.9. 2015 
 

Ve středu 16. září od 17 h. se v městském kině uskutečnil 1. ročník Fóra Zdravého města 
Benešov nad Ploučnicí. Určení deseti největších problémů nebo naopak příležitostí, či šancí, 
do kina přilákalo zhruba 80 občanů města včetně představitelů města a zástupců městského 
úřadu. Po přivítání starostou města Filipem Ušákem se slova ujala zástupkyně Národní sítě 
Zdravých měst paní Ing. Dana Diváková, která nás provedla celým procesem. Diskutovalo se 
u 7 stolů, 6 z nich bylo rozděleno podle témat. Zájemci  mohli korzovat a sdělit svoje 
připomínky u každého stolu. A tak se tabule začaly rychle plnit zapisovanými nápady… Sedmý 
stůl byl věnován mladým, kteří sami měli možnost všechna témata probrat. Což v hojné míře 
činili… Prostory pro tanec a sport se zrcadly, kryté posezení pro mladé, singletrackové dráhy , 
výměnné studijní pobyty a další… Nápadů by bylo, ještě k tomu upravit ten rozpočet :) . Z 
každého stolu byla vybrána dvě témata s nejvíce čárkami a ta se zapsala  na zvláštní papír, 
který byl pod podiem kina. Všichni zúčastnění na závěr pak dvěma hlasy opuntíkovali ty 
náměty, které byly podle jejich názoru nejdůležitější, či by je bylo třeba řešit přednostně.  
  
,,Nyní nás čeká druhá část Fora, kdy se budou moci vyjádřit i ti, kteří se nemohli akce 
zúčastnit. Potřebujeme vybrané problémy ověřit u většího počtu obyvatel.  Hlasovat se bude 
prostřednictvím ankety, která bude probíhat od   do   . Anketa bude zveřejněna v říjnových 
benešovských novinách, hlasovat bude možné i na internetových stránkách a též bude možné 
si anketní lístek vyzvednout, vyplnit a odevzdat na sběrných místech´´,  uvedla koordinátorka 
Zdravého města Benešov nad Ploučnicí Petra Tojmarová.    
 
Radnici pak čeká nelehká práce. Za rok předstoupit na 2. ročníku Fóra Zdravého města 
Benešov nad Ploučnicí před občany a odpovědně sdělit, jaké kroky byli učiněny ke zlepšení  či 
vyřešení 10 problémů, které určili občané.  
 
Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Benešov nad Ploučnicí 2015, o kterých se 
bude hlasovat v ověřovací anketě (řazeno abecedně).  
 

            Chybějící zastoupení odborných lékařů 
            Chybí odpadkové koše na psí exkrementy 
            Kryté posezení pro mladé 
            Kurzy vzdělávací pro dospělé 
            Noviny zdarma do každé schránky 
            Obnovení lesíku na Táborském vrchu- sportovně odpočinková cesta 
            Omezit parkování na náměstí 
            Prostory pro tanec a sport se zrcadlem 
            Přetížení Děčínské ulice dopravou 
            Revitalizace koupaliště 
            Rozšíření provozní doby sběrného dvora 
            Vlastní malý dům s pečovatelskou službou 
            Volnočasové využití ostrovů u malé vodní elektrárny Interkov 
            Zlepšit propagaci města 
 
 
Více informací:  
Mgr. Petra Tojmarová, politik a koordinár Zdravého města Benešov nad Ploučnicí a MA21 
tel.: 777033486, email: tojmarova@benesovnpl.cz 
 
 
          


