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Přítomni:  viz prezenční listina 

    

   

1. Zahájení jednání – Ing. Martin Kříž zahájil jednání a přivítal zúčastněné. Připomněl 

přítomným, že jsme v loňském roce naplnili všechna potřebná kritéria MA21 pro rok  

2016 a postoupili jsme do kategorie „C“.      

2. Informace k proběhlým akcím – Ing. Martin Kříž informoval o naplňování kritérií 

MA21, které je nutné sledovat, abychom si udrželi získanou kategorii „C“. Pro postup  

do vyšší kategorie „B“, musíme mít kategorii „C“ po dobu 3 let. Je k tomu nutné nadále 

realizovat veřejná fóra, osvětové akce apod. „Tyto aktivity neděláme jen z důvodu splnění 

kritérií, ale zejména proto, že je to přínosné pro město, jeho obyvatele,“ podotkl  

Ing. Martin Kříž. 

Ing. Alena Kunešová zhodnotila akci „Zdravé stravování ve školních jídelnách“. 

Jednalo se o seminář určený pro vedoucí školních jídelen a proběhl  

27.02.2017 - 01.03.2017. Na semináři měla jednu z přednášek MUDr. Eva Nová. Vedoucí 

jídelen se zejména seznámili s úpravou normativu ve školních jídelnách, diskutovali nad 

současnou tématikou zdravého stravování  – např. jak snížit sůl, viz receptury na mírně 

slané bezmasé pokrmy a dále nápoje ve školních jídelnách. Přítomni byli informováni  

o připravovaných kontrolách závadného kuchyňského vybavení. 

Ing. Martin Kříž informoval o návštěvě Litoměřic dne 01.03.2017, kde společně  

s ředitelem Mgr. Karlem Denkem a Bc. Martinou Blahoušovou navštívil školní fórum 

v tamní litoměřické základní škole. Bylo pro nás přínosné vidět průběh fóra v praxi  

a zároveň jsme s mentorem Školních fór Zdravých měst Mgr. Petrem Hermannem, 

předsedou Národní sítě Zdravých měst ČR, domluvili termín klatovského školního fóra, 

které proběhne 30.05.2017 na ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194.   

3. Informace k plánovaným akcím – Ing. Alena Kunešová seznámila přítomné s dalším 

ročníkem osvětové akce „Den Země“, která proběhne letos ve dvou termínech  

21.04.2017 a 28.04.2017. Je naplánované zábavné dopoledne pro Masarykovu ZŠ Klatovy 

a pro ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194. Proběhne úklid v parcích v rámci akce „Ukliďme 

Česko“ a poté budou pro děti v areálu SŠZP Klatovy připravena zábavně-naučná 

stanoviště. Vážíme si spolupráce na této akci zejména se SŠZP, TSMK a Úhlavou, o. p. s.  

„Den Země“ bude pokračovat také v sobotu 22.04.2017, kdy proběhne úklid 

v Mercandinovo sadech s Klubem přátel klatovska ve spolupráci s TSMK. Jedná se již  

o 12. ročník, proběhne od 09:00 – 13:00 h, občerstvení bude zajištěno, pozval všechny 

přítomné Ing. Martin Kříž.  

Nová akce Zdravého města Klatovy s názvem „Den pro rodinu“ se uskuteční ve středu 

17.05.2017 na náměstí Míru. Budou připraveny zábavné aktivity pro děti ve spolupráci 

s DDM Klatovy a od 17:00 h vystoupí Ústřední hudba AČR.  



„Avon pochod“ se uskuteční 03.06.2017 od 11:00 h, samotný pochod poté od 12:00 h. 

Trasa pochodu zůstává stejná. O moderování jsme požádali opět Jiřího Pelnáře. Ing. Alena 

Kunešová poprosila přítomné o pomoc a spolupráci. Mgr. Pavla Mikulášová informovala 

za Klatovský okrašlovací spolek, že budou opět něco hezkého vytvářet a poté vyberou 

místo, které společným dílem vyzdobí. Dále Ing. Alena Kunešová informovala, že pomoc 

při akci opět přislíbil spolek Beseda, střední zdravotnická škola, Lenka Nádvorníková za 

firmu Avon, Michaela Bočková za rádio FM plus. Od Plzeňského kraje máme přislíbeno 

30 000 Kč. Trička budou k zakoupení v IC města Klatovy.  

„Fórum Zdravého města“ – obnovený druhý ročník veřejného fóra proběhne 

25.09.2017. V loňském roce bylo sestaveno 8 diskuzních témat, letos chceme přidat 

diskuzní téma tzv. „stůl mladých“, navážeme tak na školní fórum a podpoříme zájem žáků 

a studentů v našem městě, podotkl Ing. Martin Kříž. Dále zdůraznil, že by byl rád, 

abychom se všichni spojili a osobně pozvali občany na akci, aby lidé o této možnosti 

veřejného projednání byli včas informováni.   

„Voňavá adventní neděle“ proběhne opět první adventní neděli 03.12.2017 v sále  

SŠZP Klatovy. Na programu budou vystoupení dětí, kapela Úhlavanka.  

„Klatovský klášterní bazar“ proběhne 09.12.2017 tradičně u dominikánského kláštera  

od 09:00 – 15:00 h.  

4. Diskuze – Ing. Martin Kříž pozval všechny na zahájení sezóny piana a knihovničky 

v průchodu jezuitské koleje dne 26.04.2017 od 16:30 h. Mgr. Pavla Mikulášová 

připomněla, že by bylo dobré místo lépe označit, aby ho lidé snadno našli 

 – např. oddychové místo v jedné části centra – piano, knihovnička a poeziomat.  

Ing. Hana Hůlová navrhla navýšit počet kontejnerů na plechovky ve městě, dále se 

dotazovala na způsob kácení stromů ve městě a umístění lavičky V. Weinfurtera na 

ostrůvku v parku.  Dotazy zodpověděl místostarosta Ing. Martin Kříž. 

 

  

Termín dalšího jednání Komise Zdravého města a místní Agendy 21 bude na přelomu 

měsíců duben/květen. 

Předseda:  Ing. Martin Kříž 

Zapsala:  Bc. Martina Blahoušová 

 

 


