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Tisková zpráva 15. března 2018 

 
Lidé v anketě zhodnotili TOP 10 problémů z veřejného fóra 

 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Po celý měsíc měli lidé příležitost hlasovat na webu města 

Valašské Klobouky v ověřovací anketě, kde měli vybírat ten nejdůležitější z TOP 10 

problémů z veřejného fóra. Zapojilo se celkem 1017 respondentů, kteří svými hlasy 

potvrdili skladbu první pětice podnětů, avšak v jiném pořadí, než jak zaznělo na fóru. 

Nejvíce hlasů, celkem 278, dostalo zasněžování lyžařského areálu na Pechancových lúkách. 

 

„Děkujeme účastníkům ověřovací ankety za to, že vyjádřili svůj názor na důležitost 

jednotlivých problémů. Všechny občany chceme ubezpečit, že město Valašské Klobouky se 

bude zabývat celou desítkou podnětů bez rozdílu a nevyřadí některé ze svého zájmu jen 

proto, že v anketě nedostaly tolik hlasů,“ ujistila starostka Eliška Olšáková.  

 

Pořadí TOP 10 problémů z veřejného fóra Klobouky Vašima očima po ověřovací anketě: 

1. Zasněžování lyžařského areálu Pechancovy lúky  278 hlasů 

2. Rozvoj cykloturistiky      191 hlasů 

3.  Pobytový hospic      159 hlasů 

4. Podpora D 49       138 hlasů 

5.  Startovací byty      137 hlasů 

6.  Rekonstrukce vestibulu a soc. zařízení kina     48 hlasů 

7.  Obnova dřevěnic (Matyášova, Pechancova)     27 hlasů 

8.  Znečišťování ovzduší lokálními topeništi     16 hlasů 

9.  Osvětlení cyklostezky        15 hlasů 

10. Vyčištění a zlepšení koryta Klobučky        8 hlasů 

 

„Rada města Valašské Klobouky nyní každému z deseti problémů přidělí garanty, kteří 

začnou hledat možnosti řešení. O postupu budeme informovat i v průběhu roku a výsledky, 

kterých se podaří dosáhnout, budou představeny při příštím veřejném fóru,“ okomentoval 

místostarosta Martin Janík. 

 

mailto:podatelna@mu-vk.cz
http://www.valasskeklobouky.cz/


IČ: 284611 Tel.: 577 311 111 (podatelna) E-mail: podatelna@mu-vk.cz 
Č. ú.: 9005-1825661/0100 Fax: 577 320 616 Web: www.valasskeklobouky.cz 

 

 
 

 
Ing. Lenka Zvonková    tisková mluvčí 
731 653 885   mobil    
zvonkova@mu-vk.cz   e-mail 
www.valasskeklobouky.cz webové stránky 
Město Valašské Klobouky Facebook 

mailto:podatelna@mu-vk.cz
http://www.valasskeklobouky.cz/

