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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:
Doba konání:
Účastníci:
Hosté:

zasedací sál na MěÚ Mšeno
pondělí 11.09.2017 od 17:00 hod.
viz prezenční listina
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 - 2016, které byly
ověřeny anketou. Před letošním Fórem Zdravého města byla na schůzi Zastupitelstva města
Mšena dne 13.03.2017 projednána a schválena zpráva z veřejného setkání „Desatero problémů
města Mšena 2016“.
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Desatero problémů města Mšena 2016
1. Více akcí pro mládež a rodinuPřístřešek – zastávka na náměstí před ZŠNové prostory
pro Rodinné centrum z. s.Zadržování vody v krajiněUmístění veřejného WC po
demolici zdravotního střediska Obnovení studánek v SedlciOpatření proti
závadovým skupinámVětší prostor pro knihovnuStartovací byty pro mladéPřestavba
webu města pro chytré mobily
Co se pro řešení vybraných problémů udělalo?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města Mšena, který byl aktualizován a doplněn o další
cíle také v souvislosti s výsledky fóra.
Vyřešení dosavadních problémů z minulých let:
Více akcí pro mládež – v březnu 2017 byl uspořádán „Kulatý stůl“ s mládeží v Základní škole
Mšeno; v rámci tohoto setkání se jednalo zejména o možných volnočasových aktivitách mládeže,
jako je vybudování cyklostezky, popř. In line dráhy, zřízení fitcentra, zlepšení bikrosové dráhy – v
tomto případě nabídl starosta města spolupráci města s mládeží při úpravě bikrosové dráhy (nutno
domluvit termín této akce, aby bylo možné zajistit techniku a příslušný materiál), dále zazněl návrh
na vybudování přístřešku na zastávce autobusu před budovou základní školy – v rámci studie,
která se týká úpravy veřejného prostranství u vlakového nádraží a v okolí budovy základní školy, je
možné přístřešek do připravované studie zapracovat. Cyklostezka – byl podán projektový záměr
do IROP, pracuje se na přípravě dotační žádosti.
Nové prostory pro Rodinné centrum z. s. – pro zájmový spolek byly poskytnuty prostory v
budově základní školy.
Přístřešek – zastávka na náměstí – vybudování přístřešku byl Zastupitelstvem města Mšena
schválen, v současné době je přístřešek ve fázi výroby. P od chodníkem, kde bude přístřešek
umístěn, vede značené množství kabelů, budou vybudovány speciální základy, aby nemusely být
realizovány náročné přeložky vedení.
Zadržování vody v krajině – v obci Sedlec je počítáno s realizací projektu retence pod rybníkem v
rámci budování dešťové kanalizace, jejíž výstavba v současnosti začala. Byl upraven strategický
plán, aby v rámci realizace pozemkových úprav ve všech k. ú. města byla začleněna tato
problematika.
Umístění veřejného WC po demolici bývalého zdravotního střediska – vypsáno výběrové
řízení na demolici bývalého střediska, bude odstraněna nezděná část budovy, zděná část budovy
zůstane a bude upravena, aby zde bylo nové veřejné WC; ostatní část plochy po odstranění
nezděné stavby bude využita jako parkoviště, v této souvislosti je zpracovávána studie.
Obnovení studánek v Sedlci – v návaznosti na výstavbu kanalizace bude realizován projekt
retence pod rybníkem v obci Sedlec, zadržování vody v krajině je řešeno strategickým plánem
rozvoje města. Okrašlovací spolek opraví stavby studánek.
Opatření proti závadovým skupinám osob – v rámci Koordinační dohody je zvýšená spolupráce
s Policií ČR.
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Větší prostor pro knihovnu – novou knihovnu je možné zahrnout do územní studie plochy po
bývalém zdravotním středisku v Zahradní ulici.
Startovací byty pro mladé – je možné takové byty zahrnout do územní studie plochy po bývalém
zdravotním středisku v Zahradní ulici.
Přestavba webu města pro chytré mobily – pro minimální počet hlasů není tento problém
prioritou, ale časem bude nutné i toto řešit s ohledem k zastarávání webu.

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.

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
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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.

Nejzávažnější problémy města Mšena vzešlé z Desatera problémů 2016:
Poř.
číslo

Název problému

Počet
hlasů

1.

Víceúčelové hřiště (rampy, otevřené - workout)

19

2. - 3.

Startovací byty a malometrážní byty pro seniory a samoživitele

14

2. - 3.

Lepší doprava směr Mělník, Mladá Boleslav

14

4.

Nové prostory pro knihovnu

7

5.

Rozšíření zdravotních pojišťoven u dětského lékaře a v domově seniorů

5

6

Parkoviště – centrum, koupaliště, Mělnická

4

7.

Odstranit zápach ze skládky

3

8. - 9.

Rychlý internet WIFI FREE

2

8. - 9.

Navýšit počet kontejnerů na tříděný odpad nebo zvýšit frekvenci svozů

2

10. - 11. Bezbariérovost úřadu

0

10. -11. Zájezdy pro mládež

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 38 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.
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Zhodnocení fóra občany
Každý občan u prezence obdržel dotazník na celkové zhodnocení Fóra Zdravého města
Mšena - Desatero problémů města Mšena, kterého se zúčastnilo 38 občanů, z toho 27 občanů
odevzdalo hodnotící dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v celém rozsahu, některé pouze
částečně.
Na základě odevzdaných dotazníků byla vypracována níže uvedená hodnotící tabulka.

Hodnocení Desatera problémů města Mšena, 11.09.2017

Známka hodnocení
1

2

Obsah a rozsah
programu

26

1

Srozumitelnost

26

1

Moderace/
facilitace

27

Příležitost pro
aktivní účast

26

Užitečnost

25

2

Zajímavost

18

8

Atmosféra akce

18

9

Celkové
hodnocení
setkání

17

5

3

4

5

Hodnocení spokojenosti:
rychlost akce, program, příjemná atmosféra, občerstvení, moderování, velká účast, upozornění na
akci v místním rozhlasu – věcnost a srozumitelnost
Doporučení k vylepšení: velmi nízká účast zastupitelů, zima v sále, přizvat Policii ČR, mít více
času na práci u tématických stolů (zapisování návrhů na archy), hudební program.
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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