Tisková zpráva 6. února 2018

Lidé na veřejném fóru sestaví žebříček TOP 10 problémů
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Zdravé město Valašské Klobouky pořádá pro své občany třetí
ročník veřejného fóra Klobouky Vašima očima, při němž se mohou lidé zapojit do diskuse o
různých oblastech života ve městě. Dozvědí se, jak se podařilo řešit desítku problémů
z loňského fóra, a svými hlasy pomohou vybrat TOP 10 problematik pro tento rok. Hovořit
se bude o územním rozvoji, životním prostředí, dopravě, ekonomice, vzdělávání, kultuře a
dalším. Fórum se uskuteční v úterý 13. února od 17 hodin v kulturním domě Klobučan a
zvána je na něj nejširší veřejnost. Od 19.30 následuje kulturní program s cimbálovou
muzikou Kaňúr.
„Na veřejném fóru Klobouky Vašima očima bychom rádi představili, jak se městu podařilo
naložit s problémy, které loni návštěvníci označili jako nejdůležitější. Patřila k nim mimo jiné
osvěta o čistotě ovzduší, řešení parkování u polikliniky, revitalizace ulice Luční, zdravé
stravování ve školství, rozvoj farmářských trhů či spolupráce při rekonstrukci Sokolovny,“
uvedla starostka Eliška Olšáková. „Srdečně zvu všechny občany k účasti na letošním fóru a k
aktivnímu zapojení do navrhování témat i hlasování o jejich potřebnosti. Ať je i ten letošní
žebříček občanských priorit užitečným nástrojem k rozvoji našeho města,“ poznamenala.
„Při veřejném fóru bude probíhat diskuse u pracovních stolů, kde se budou shromažďovat
podněty návštěvníků. Lidé pak budou moci hlasovat o výběru nejdůležitějších námětů, které
postoupí do společného hlasování o TOP 10 problémech,“ přiblížil postup místostarosta
Martin Janík. „Projednávat se bude územní rozvoj a veřejná správa, životní prostředí,
doprava, zdraví a sociální prostředí, ekonomika a podnikání, vzdělávání, výchova,
volnočasové aktivity, sport a také kultura a místní tradice,“ dodal s tím, že speciální stůl
budou mít k dispozici středoškoláci, kteří se budou věnovat průřezu témat.
V programu se mohou účastníci těšit také na soutěž o ceny nebo občerstvení z regionálních
produktů a fairtradové kavárny. Rodinám s dětmi pak bude zajištěn dětský koutek
s hlídáním.
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„Po skončení fóra zveme na kulturní program s cimbálovou muzikou Kaňúr, který bude
vzhledem k příhodnému termínu konání pojatý jako fašanková zábava s pravým
pochováváním basy. Začátek předpokládáme v 19.30 hodin,“ pozval místostarosta.
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