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Hodnotící zpráva projektu Zdravého města  

a MA21 v Klatovech za rok 2017 

 

 

ČLENSTVÍ MĚSTA KLATOVY V NÁRODNÍ SÍTI 

ZDRAVÝCH MĚST ČR 

Projekt Zdravé město je mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací 

(WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a z dokumentu OSN 

Agenda 21. Cílem projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější 

život obyvatel měst. Město Klatovy požádalo o členství v národní síti Zdravých měst ČR dne 

27. 9. 2011. 

 

POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ ZM A MA21 

Politik projektu Zdravé město a místní Agendy 21 je místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž a 

koordinátorkou vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová. Komise pro 

udržitelný rozvoj, Zdravé město a místní agendu 21 čítá celkem 14 členů. Je složena ze zástupců 

veřejné správy, neziskového a soukromého sektoru. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a 

MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, práce s výstupy 

komunitního plánování, plán zlepšování apod.).  

 

Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) je nástrojem jak 
přehlednou a poutavou formou informovat o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci 
ZM a MA21 v předchozím roce.  

Tato zpráva většinou obsahuje nejen strohý výčet splněných aktivit, ale i doprovodný 
komentář k dosaženým úspěchům/ přínosům/ výstupům. Nedílnou součástí hodnotící zprávy 
je také fotodokumentace z realizovaných akcí a činností (kampaně, Fórum ZM, kulaté stoly, 
osvětové akce pro děti atp.). Hodnotící zpráva je předkládána jako komplexní přehled 
činností v rámci ZM a MA21 vedení municipality obvykle spolu s aktualizací plánu zlepšování 
ZM  
a MA21 pro další roční období. Hodnotící zpráva ZM a MA21 může sloužit nejen jako 
informace pro vedení města, ale i jako vhodný informační zdroj pro partnery, spolupracující 
organizace, případně další zájemce o činnost ZM a MA21. 



ZDRAVÉ MĚSTO KLATOVY  

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Je zejména 

projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy 

obyvatel. 

Město Klatovy je řádným členem Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 2011. Každoročně se zde 

v rámci projektu Zdravé město a MA21 koná pestrá škála akcí pro děti, dospělé i seniory.  

Mezi nejvýznamnější akce, které se v roce 2017 uskutečnily, patří: přednáška Zdravé stravování         

ve školních jídelnách, Dny země, Mezinárodní den rodiny, seminář Jak připravit školní fórum, Školní 

fórum na ZŠ Klatovy Plánická ul. 194, Avon pochod, Na jedné lodi, Diskuzní fórum Zdravého města 

Klatovy, Akreditovaný vzdělávací program Národní sítě Zdravých měst ČR, Školní fórum na Základní 

škole Klatovy, Čapkova ulice, Školní fórum na Masarykově základní škole v Klatovech a Školní fórum 

na Základní škole Klatovy, Tolstého 765, Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar. 

 

AKCE ORGANIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU ZM A MA21 V ROCE 2017 

Zdravé stravování ve školních jídelnách 

Ve dnech 27.02.2017 – 01.03.2017 zorganizoval odbor školství, kultury a cestovního ruchu přednášku 

a praktické ukázky zdravého stravování ve školních 

jídelnách. Účast přijala MUDr. Eva Nová a zúčastnili se 

jí vedoucí klatovských školních jídelen. Na programu 

byly informace o úpravě normativu ve školních 

jídelnách, diskuze 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. Více 

informací je k dispozici na webových stránkách 

http://www.khsplzen.cz/odbor-hygieny-deti-a-

mladistvych.html. 

Dny země 

Ve dnech 20. dubna a 5. května 2017 uspořádal odbor školství, kultury a cestovního ruchu v rámci 

projektu Zdravé město a MA 21 Dny Země. Akce se zúčastnili žáci 3. ročníků Masarykovy základní 

školy Klatovy a Základní školy Klatovy Plánická ul. 174. Sraz se všemi byl ve velkém parku u Kolonády, 

kde proběhla přednáška ředitele TSMK Petera Pošefky o zajímavostech Mercandinových sadů a poté 

se všichni zapojili do úklidu celého parku, který je velmi bavil. Odměnou pro ně byl pozdější program 

v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy. Zde byla připravena přednáška                     

o meteorologické stanici na pozemku školy, ukázky třídění odpadu, procházka po naučných stezkách 
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v areálu školy, setkání s exotickými zvířaty. V pátek 20. dubna se dětem věnovala vedoucí 

klatovského útulku Miloslava Šeflová, radila dětem, jak se starat o své psí miláčky a čemu se naopak 

vyhnout. Druhý pátek 5. května pozvání přijali manželé Martina a Lukáš Rendlovi se svojí fenkou 

Sárou, se kterou se úspěšně věnují canisterapii a dochází s ní i na některá oddělení klatovské 

nemocnice.  

 

   

Mezinárodní den rodiny 

Ve středu 17.05.2017 se uskutečnila akce v rámci 

projektu Zdravé město a MA 21 s názvem 

Mezinárodní den rodiny. Odbor školství, kultury      

a cestovního ruchu připravil na náměstí Míru                 

v Klatovech program pro děti a jejich rodiče.         

Od 15:00 hodin si děti mohly společně s animátory 

z Agentury MaJa vymodelovat oblíbené zvířátko      

z balónků nebo si něco hezkého nakreslit                

ve výtvarné dílničce, kterou připravil Dům dětí         

a mládeže v Klatovech. Také jsme na náměstí 

přivítali mažoretky 

Modern Klatovy pod 

vedením Dany Grünerové. 

Celé odpoledne bylo 

zakončeno krásným 

koncertem vojenské 

kapely Ústřední hudby 

Armády ČR. Vystoupili        

s nimi známí sólisté české 

populární scény Lucie Silkenová, Nella Řehořová, Jan Smigmator a sestry The Priester Sisters. Zazněly 

od nich známé melodie z muzikálů Carmen, Fantom opery nebo Jesus Christ Superstar. Slovem 

provázela Jana Matějcová. 

 



seminář Jak připravit školní fórum 

Město Klatovy, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu v rámci projektu Zdravého města a místní 

agendy 21 uspořádal seminář konaný ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) dne 

18.05.2017   v zasedací místnosti MěÚ Vídeňská č. p. 

66. Zúčastnili se ho všichni ředitelé klatovských 

základních škol v doprovodu výchovných poradců nebo 

školních psychologů a vedoucí OŠKCR Ing. Alena 

Kunešová. Seminář vedl předseda NSZM ČR a politik 

Zdravého města Litoměřice Mgr. Petr Hermann.          

Pro přítomné měl připravenou prezentaci a sdělil jim 

potřebné informace k organizaci školních fór. Ředitelé 

škol projevili velký zájem o konání fór na klatovských 

školách. První fórum následně proběhne na Základní 

škole Klatovy Plánická ulice 194. Další zkušební fóra se plánují na podzim roku 2017. 

 

Školní fórum na ZŠ Klatovy Plánická ul. 194 

První školní fórum v Klatovech se uskutečnilo v úterý 30.05.2017 na Základní škole Klatovy Plánická 

ul. 194. Cílem akce je dát vybraným žákům dané školy prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co by se 

podle nich ve škole a v daném městě mělo změnit nebo upravit. Žáci si vyzkoušeli, jak je důležité 

problémy pojmenovat, diskutovat o nich a hledat kompromis. Také si vyzkoušeli veřejné 

prezentování před ostatními spolužáky a pedagogy. O organizaci školního fóra se postarali 

pedagogové Mgr. Václav Šelmát a Mgr. Věra Luňáčková. Na fórum se přijel podívat a případně 

pomoci i Mgr. Petr Hermann, který pedagogy dva týdny před akcí seznámil s průběhem ŠF a co vše je 

potřeba připravit. Velmi nás těší, že byl Mgr. Petr Hermann s bezproblémovou organizací velmi 

spokojen, zejména ocenil, že ředitel školy Mgr. Karel Denk uspořádal na škole již tzv. předkola 

školního fóra, a to třídní fóra, kde si žáci vše vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, co je čeká. Žáci 

nadefinovali celkem 9 témat týkajících se školy a 9 témat týkajících se města. Akce se zúčastnil           

za město Klatovy místostarosta Ing. Martin Kříž a vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová, také dorazili 

zástupci z ostatních klatovských základních škol. Na škole poté proběhla anketa, aby se mohli vyjádřit 

všichni žáci školy. S nadefinovanými tématy z 

obou oblastí byla seznámena Rada města 

Klatov. 
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Avon pochod 

Město Klatovy, odbor školství, kultury                     

a cestovního ruchu v rámci projektu Zdravé 

město a místní agenda 21 uspořádalo již šestý 

ročník této charitativní akce  dne 03.06.2017. 

Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf 

Salvetr, starosta města Klatovy a MUDr. 

Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka 

projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka 

sítě mammocenter v ČR, klatovská rodačka            

a Veronika Freimannová, herečka. Pro účastníky 

pochodu byl na klatovském náměstí připraven 

bohatý doprovodný program. Mohli zhlédnout taneční vystoupení skupiny Modern dance studio, TO 

při ZUŠ J. Kličky v Klatovech a tanečnic DANCE STARS při DDM v Klatovech. Společně jsme růžovými 

Pořadí Téma 

1. 

Kontrola veřejných míst (kontrola 

užívání návykových látek na 

veřejnosti + kontrola užívaní 

alkoholu a cigaret u mladistvých) 

2. Zřízení více obchodních center 

3. Podpůrný program pro bezdomovce 

4. 
Častější MHD a doprava do okolních 

vesnic 

5. 
Více rekreačních míst ve městě 

(lanová centra, hřiště, …) 

6. Více lesoparků, údržba stávajících 

7. Renovace silnic 

8. 

Kontrola dětských hřišť (před 

vandaly, injekčními stříkačkami 

narkomanů) 

9. Retardéry u škol 

Pořadí Téma 

1. Školní bufet 

2. Internetové připojení do tříd 

3. Nové šatní skříňky 

4. Tmavší rolety 

5. 
Toalety – větší soukromí, zamykání 

kabinek, přepážky u pisoárů 

6. Třídění odpadu 

7. 
Vybavení výtvarné výchovy - 

obnovení 

8. Změny rozvrhu na internetu 

9. Zřízení společenské místnosti 



srdíčky z korálků ozdobili růžový keř, který připravil Klatovský okrašlovací spolek. Fotku na památku 

příchozím zhotovila ve fotokoutku společnost FOTOfofr. Na akci byla představena činnost 

Mammocentra v Klatovech MUDr. Milošem Chroustem, dále Klatovského okrašlovacího spolku Mgr. 

Pavlou Mikulášovou, spolku Beseda Ivou Lenerovou a plzeňského Mammahelpu Bc. Ivanou 

Chvojkovou. Zaregistrovaných účastníků pochodu bylo 238. Kulturním zpestřením bylo vystoupení 

Mariana Vojtka, který se zúčastnil také pochodu. 

 

 

Na jedné lodi 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se konal již 6. ročník akce    

Na jedné lodi. Odbor školství, kultury a cestovního 

ruchu v rámci projektu Zdravé město a místní 

agenda 21 uspořádalo tuto akci s cílem 

zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem 

handicapovaných a organizacemi, které jim 

pomáhají. Během dne vystoupily klatovské školky, 

Masarykova ZŠ, ZŠ a MŠ Klatovy Hálkova, ZŠ 

Klatovy Čapkova, Dětský domov se školou 

Měcholupy, CIK CAK dance a Martydance. 

Vrcholem byl koncert skupiny Kroky Michala 

Davida. S činností těchto organizací se příchozí 

mohli seznámit u jejich stánků, něco nového se dozvědět a zároveň dostat i cenné rady a doporučení. 

Mohli si vyzkoušet projet překážkovou dráhu na vozíčku nebo další činnosti se simulací různého 

omezení, ale také si jen tak zahrát hry. 

 

Diskuzní Fórum Zdravého města Klatovy 

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo dne 25. září 2017 

Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal 

starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 68 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech 

města. V úvodu fóra zmínil místostarosta Ing. Martin Kříž loňské výsledky a seznámil všechny 



přítomné s tím, která témata se podařilo splnit           

a na čem se nadále pracuje. Fórum zahájila vedoucí 

odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. 

Alena Kunešová a představila 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 

podpořil svou účastí také 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 všem přítomným 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. "14P" a následně ověřeny 

prostřednictvím ankety. Anketní dotazník byl součástí listopadového vydání Klatovského zpravodaje   

a bylo ho možné vyzvednout i odevzdat v Informačním centru Vídeňská č. 66 či vyplnit elektronicky 

na webu města. S výsledky byli občané seznámeni opět v Klatovském zpravodaji a na webových 

stránkách města Klatov.  

Doprovodným programem fóra byla tzv. pocitová mapa města. Účastníci postupně označovali          

na mapě body, které byly odpověďmi na otázky typu např. "Kde se cítíte/necítíte bezpečně?", "Kde 

jste na město hrdý?", "Kde trávíte volný čas?", "Kde je špatná dopravní situace?". Jedná se                   

o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Výsledky zpracuje Univerzita Palackého      

v Olomouci.  

 

Výsledky hlasování na fóru Zdravého města 

Pořadí Náměty 
Celkem 
hlasů 

1. Větší bezpečnost ve městě 24 

2. 
Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, in-line dráha, lanová 
dráha ve stromech) 

17 

3. Zajistit zkvalitnění kalendáře kulturních a sportovních akcí 13 

4. Oddělit předškoláky v MŠ od ostatních mladších dětí 11 



5. Malá dostupnost odborné pomoci pro děti (psycholog, psychiatr) 9 

6. Zabývat se problematikou psích výkalů 7 

7. Podpora technického vzdělávání (vybavení učeben v ZŠ) 6 

8.-9. Podpora místních řemeslníků 5 

8.-9. Více cyklostezek ve městě 5 

10.-11. MHD k plaveckému bazénu (min. v době plaveckého výcviku) 4 

10.-11. Nedostatek osobních asistentů pro děti a dospělé 4 

12.-13. Chybějící kontejnery na zbytkové oleje z domácností 3 

12.-13. Vybudování školního hřiště – sportovní areál ZŠ Klatovy Tolstého 3 

14. Volnější přístup na dětská hřiště 1 

 

Výsledky hlasování v anketě 

Pořadí Náměty Celkem hlasů 

1. 
Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, in-line dráha, lanová dráha 
ve stromech) 

66 

2. Větší bezpečnost ve městě 37 

3. – 4. Vybudování školního hřiště – sportovní areál ZŠ Klatovy Tolstého 33 

3. – 4. Zajistit zkvalitnění kalendáře kulturních a sportovních akcí 33 

5. Více cyklostezek ve městě 32 

6. Zabývat se problematikou psích výkalů 24 

7. Podpora místních řemeslníků 21 

8. MHD k plaveckému bazénu (min. v době plaveckého výcviku) 20 

9. Chybějící kontejnery na zbytkové oleje z domácností 18 

10. Malá dostupnost odborné pomoci pro děti (psycholog, psychiatr) 17 

11. Podpora technického vzdělávání (vybavení učeben v ZŠ) 14 

12. Oddělit předškoláky v MŠ od ostatních mladších dětí 11 

13. Volnější přístup na dětská hřiště 7 

14. Nedostatek osobních asistentů pro děti a dospělé 5 

 

 

Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR 

Dne 13. 10. 2017 se na Městském úřadě v Klatovech uskutečnil akreditovaný vzdělávací seminář 

vedený NSZM ČR s názvem „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování         

a kvalitu života“. Školení vedl sám pan ředitel NSZM ČR Ing. Petr Švec. Zúčastnilo se ho 15 lidí z řad 

úředníků, vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových 

organizací města Klatovy. Seminář proběhl v budově 

Městského úřadu Klatovy, Víděňská 66, v zasedací 

místnosti  a to v rámci projektu Zdravé město a MA 

21. Rámcový program semináře se skládal ze tří 

prezentací, a to na téma „Udržitelný rozvoj“, 

„Strategické řízení a kvalita v územní veřejné správě“         

a „MA 21 – metoda kvality veřejné správy“. Na závěr 

pan ředitel uvedl příklady aktivit jiných Zdravých 

měst, jako inspiraci pro další rozvoj a práci i našeho 

města.  



Školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126 

Pod vedením pana Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst ČR, se uskutečnilo 

dne 27.11.2017 školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126. Vybraní žáci 5. - 9. tříd 

spolupracovali u pěti stolů v šestičlenných skupinkách a diskutovali o tom, s čím jsou spokojeni a co 

by naopak chtěli zlepšit ve škole, kterou navštěvují a ve městě, kde žijí. Výsledkem fóra bylo deset 

hlavních námětů na zlepšení v oblasti škola, ke kterým se na závěr vyjádřila ředitelka školy PaedDr. 

Dana Martinková a deset námětů na téma město, které následně okomentoval místostarosta města 

Klatovy Ing. Martin Kříž. Náměty, které získaly nejvíce hlasů, bude následně projednávat jak vedení 

školy, tak i vedení města. Po fóru by na škole měla proběhnout anketa, díky které se budou moci 

vyjádřit žáci celé školy. 

 

 

 

 

 

Výsledky v oblasti škola             Výsledky v oblasti město 

 

 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1. Zavedení automatu 18 

2. Zlepšení šaten 14 

3. Rychlejší výdej obědů 9 

4. Zabezpečení školy 6 

5.-6. Více topit 4 

5.-6. Oprava haly 4 

7. Zlepšení kvality stravování 1 

8.-10. Nové mapy 0 

8.-10. Oprava lavic a židlí 0 

8.-10. Výměna učebnic 0 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1. Zlepšení čistoty ve městě 19 

2. Více sportovních hřišť 17 

3. Více obchodů s oblečením 10 

4.-5. 
Zlepšení vybavení 
plaveckého areálu 3 

4.-5. Méně zákazů v bazénu 3 

6. 
Zlepšení kvality personálu 
nemocnice 2 

7.-8. Lepší stav silnic 1 

7.-8. Nedostatek středních škol 1 

9.-10. Sportoviště – více u sebe 0 

9.-10. Vzhled kruhového objezdu 0 



Školní fórum na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 

Dne 28.11.2017 se uskutečnilo opět pod vedením pana Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě 

Zdravých měst ČR, školní fórum na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. 

K pěti stolům zasedli žáci 5.-9. tříd, aby se společně radili a diskutovali o věcech, které se jim líbí          

a zároveň které by chtěli zlepšit na své škole, kterou pravidelně navštěvují. Stejně tak se mohli v obou 

směrech vyjádřit o současné situaci ve městě Klatovy. Žáci nejdříve shromažďovali a zapisovali 

veškeré návrhy, které je napadli a poté z nich za pomoci hlasování vzešlo deset hlavních námětů. 

Náměty týkající se školy okomentovala ředitelka školy Mgr. Emilie Salvetrová, k tématům města se 

vyjádřil starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr. Školní fóra jsou vhodným prostředkem                   

k aktivnímu vyjádření mladých lidí k činnostem konkrétní školy i města. 

 

 

 

Výsledky v oblasti škola                Výsledky v oblasti město 

 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1.-2. 
Bufet-zdravá jídla, voda bez 
bublinek, teplé pití 10 

1.-2. Wi-fi pro žáky 10 

3. Zřízení klubovny 9 

4. Fotbálek ve 2. patře 8 

5. Možnost chodit na zahradu 7 

6. 
Více konverzace v cizích 
jazycích 4 

7. 
Zlepšení záchodů ve školní 
jídelně 3 

8. Zastřešení zadního vchodu 2 

9. Dveře na chlapecké záchody 1 

10. 
Zkrácení odpoledního 
vyučování 0 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1. 
Častější dopravní spojení 
z Klatov do okolních míst 10 

2. 
Více zábavy pro mladší 
generace 9 

3. minigolf 8 

4. Free wifi po celém městě 7 

5.-6. Obchodní centrum 5 

5.-6. Osvětlení už při stmívání 5 

7. Oprava staré nemocnice 4 

8. 
Více rozmanitých akcí 
v MěKS 3 

9. Měření výšky kamiónů 2 

10. Půjčování kol (např. rekola) 1 



Školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765 

Dne 29.11.2017 proběhlo školní fórum na Základní škole 

Klatovy, Tolstého 765. Fórum se uskutečnilo                     

pod odborným vedením Mgr. Petra Hermanna, předsedy 

Národní sítě Zdravých měst, formou diskuze u pěti stolů      

s vybranými žáky 5.-9. tříd v útulných prostorách školní 

knihovny. Žáci spolupracovali v šestičlenných skupinkách    

a navrhli celkem deset hlavních témat v oblasti "škola", 

které okomentoval ředitel školy Mgr. Vítězslav Šklebený     

a deset témat v oblasti "město", ke kterým se vyjádřil 

místostarosta města Klatovy Ing. Martin Kříž. V průběhu fóra byl pro žáky připraven vědomostní kvíz, 

který prokázal výborné znalosti žáků jak o škole, kterou navštěvují, tak o městě, ve kterém žijí. Za to 

jim také byla předána zasloužená odměna ve formě propagačních materiálů města Klatovy.  

 

Výsledky v oblasti škola                Výsledky v oblasti město 

 

 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1.-2. 
Lepší strava +chování 
personálu 22 

1.-2. Ředitelské volno 22 

3. Bufet 15 

4.-5. 
Zrušení zákazu mobilních 
telefonů 2 

4.-5. 
Méně odpoledního 
vyučování 2 

6. Lepší úklid 1 

7.-10. Otevírání školy dříve 0 

7.-10. 
Větší investice peněz do 
školy 0 

7.-10. 
Nové vybavení do 
počítačových učeben 0 

7.-10. Jiné zvonění 0 

Pořadí Téma 
Počet 
bodů 

1. Více fastfoodů 17 

2. Nákupní centrum 15 

3. Zoo 11 

4. Více cyklostezek 6 

5. Zrušení ubytoven v sídlištích 5 

6.-7. Oprava vlakového nádraží 4 

6.-7. Bezpečnost lidí 4 

8. 
Oprava kulturního domu 
(vzhled) 2 

9.-10. Vybavení kina 0 

9.-10. 
Oprava pouličních lamp 
(lepší světlo) 0 



Voňavá adventní neděle 

První adventní svíčka byla rozsvícena            

v neděli 3.12.2017 na již tradiční akci 

nazvané "Voňavá adventní neděle", kterou 

pořádá město Klatovy v rámci projektu 

Zdravé město a MA 21. Akci uspořádal 

odbor školství, kultury a cestovního ruchu    

v sále Střední školy zemědělské                     

a potravinářské Klatovy, kde návštěvníci 

mohli shlédnout vystoupení dětského 

pěveckého sboru "Sluníčko" z mateřských 

škol Koldinova a U Pošty a také sboreček 

"Berušky" z mateřské školy Podhůrecká. Odměnou malým zpěvákům  a také všem návštěvníkům bylo 

zábavné vystoupení nazvané "Zapletence Čertovy babičky".                         

V odpoledních hodinách zazněly krásné písně od flétnového souboru         

z Domu dětí a mládeže a svou premiéru zde měl také dramatický kroužek, 

který si připravil vánoční pohádku. Krásným zakončením byl koncert 

dechová kapely Úhlavanka. Během akce si návštěvníci mohli zakoupit 

vánoční předměty, dekorace, ozdoby, svícny, ale také měli možnost 

naučit se pletení vánočky či zdobení perníčků. Jelikož přichází čas vánoc    

a s ním spojené období plnění přání, mohli přítomní pomoci udělat radost 

klientům Oblastní charity Klatovy a ze "stromu přání" si vzít přáníčko         

a malým dárečkem tak udělat radost osamělým lidem v domově. Tímto 

všem, kteří jakýmkoliv dárečkem přispěli, velice děkujeme a vážíme si 

toho, že Vám osud cizích lidí není lhostejný.  

 

VII. Klatovský klášterní bazar 

Zdravé město ve spolupráci s Klatovským 

okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže 

Klatovy a Rotary klubem Klatovy uspořádaly              

9. prosince 2017 před dominikánským klášterem        

v Klatovech již 7. ročník Klatovského klášterního 

bazaru. Výtěžek z prodeje, obdržených finančních 

příspěvků a dražby zajímavých věcí bude tentokrát použit 

na pořízení vnitřního vybavení kaple "Zjevení Panny Marie     

v Klatovech" (Chaloupka). Součástí bazaru byla opět soutěž 

v pečení vánočního cukroví, letos o nejlepší klatovské 

"košíčky". Návštěvníci tak mohli strávit příjemné 

předvánoční chvíle, poslechnout si vánoční koledy, potkat 

se s přáteli, ochutnat domácí pochutiny, ale co je 

nejdůležitější - přispět tím vším na dobrou věc! 



Město Klatovy plní přání klientům Oblastní charity Klatovy 

I v letošním roce město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a ve spolupráci s Oblastní charitou 

Klatovy a především za pomoci široké veřejnosti plnilo přání seniorům, kteří pobývají v Domově 

pokojného stáří Naší Paní v Klatovech ve Václavské 

ulici. Na již tradiční akci "Voňavá adventní neděle" si 

mohli návštěvníci dobrovolně vybrat ze "stromku 

splněných přání" přáníčko a následně přineseným 

drobným dárkem tak obdarovat a udělat radost 

některému ze seniorů již zmiňované charity. Všechny 

dárečky byly dne 21.12.2017 v kapli oblastní charity 

slavnostně předány za účasti vedoucí odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu Ing. Aleny Kunešové.   


