
Fórum Zdravého města Klatovy 2016 

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne  

27. dubna 2016 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské  

a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 59 účastníků, kteří 

přišli diskutovat o aktuálních problémech města. V úvodu fóra představil místostarosta  

Ing. Martin Kříž Zdravé město Klatovy, seznámil všechny přítomné s programem fóra  

a představil diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin. Celé setkání 

moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen 

NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum podpořili svou účastí také ředitel NSZM  

Ing. Petr Švec a předseda NSZM Mgr. Petr Hermann.  

Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které 

jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Mluvčí jednotlivých skupin pak přítomným 

účastníkům fóra představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako 

nejpalčivější v dané oblasti života ve městě. Poté byly problémy seřazeny formou plebiscitu 

do seznamu tzv. „13P“. 

 

Pořadí Problém 
Celkem 

hlasů 

1. Zřízení nové inovativní školy městem 20 

2. Cyklostezky (Janovice-Beňovy, Slavošovice-centrum)  13 

3. Řešení parkování v areálu klatovské nemocnice 12 

4. Vybudování domova se zvláštním režimem (Alzheimer, Parkinson) 11 

5. Pohybové aktivity na Hůrce – obnova cestní sítě 8 

6. Pobočka jedné ze stávajících škol s vlastním inovativním ŠVP 6 

7.-12. Podpora technického vzdělávání – rozvoj dovedností od MŠ, ZŠ 3 

7.-12. 

Zřídit pravidelnou rubriku v klatovském zpravodaji – s aktuálními 

informacemi z legislativy a podpory MSP, včetně prostoru pro 

zveřejnění úspěšných podnikatelů a projektů  

3 

7.-12. Budování bezbariérových přechodů  3 

7.-12. Instalace hmyzích domečků 3 

7.-12. Pohybové aktivity pro děti a seniory do parků 3 

7.-12. Zřízení mobilního hospicu 3 

13. 
Webový rozcestník „Kam ve městě“ (volný čas, sport, kultura) včetně 

tištěné verze, lepší grafika 
2 

 

Tyto problémy budou předmětem ověřovací ankety. Anketní dotazník bude součástí 

červnového vydání Klatovského zpravodaje a bude ho možné vyzvednout i odevzdat 

v Informačním centru na náměstí Míru č. 63, či vyplnit elektronicky na webu města. 



S výsledky budou občané seznámeni v Klatovském zpravodaji a na webových stránkách 

města Klatov.  

Doprovodným programem fóra byla výstava fotografií z fotosoutěže „Mladí 

fotografují památky“, která se uskutečnila v rámci akce Brány památek dokořán. Během celé 

akce bylo přítomným podáváno zdravé občerstvení.  

 

 

 

 

 
Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

         

 


