Akce Čisté
město finišuje

Vyměňte si starý
občanský průkaz

Rok 2007/2008
v ZŠ Tolstého ul.
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ZDARMA
kaci a vzdálenost
od přechodů pro
chodce. Právě z
tohoto důvodu
nebylo například
možné zřídit podélné parkování
před prodejnami
nad schody do
ulice Na Chmelnici.
Mnou výše popsané závazné
požadavky na výstavbu komunikací již nejsou čerstvou novinkou.
Vždyť úprava křižovatky ulic Podbranské a Tyršovy proběhla před
osmi lety ve stejném duchu. Dobře
si vzpomínám, s jakými obavami
jsme zde sledovali šíři jednotlivých
odbočovacích pruhů. Plně rozumím stanovisku prosazovanému
hlavně pracovníky policejního dopravního inspektorátu, jež klade
velký důraz na bezpečný pohyb aut
i pěších. Ostatně jsou to právě policisté, kteří mají největší přehled o
dopravní nehodovosti a také o počtu zraněných a obětí dopravních
nehod. Místní komunikace mají
být dle jejich názoru především
plynule průjezdné. S tím nelze než
souhlasit. Zajišťuje to v plné míře
schválené dopravní značení.
Schválit jej však nestačí. Je nutno
ho i respektovat. Právě nedodržování dopravních předpisů a prostá
neúcta k jiným řidičům v podobě
zastavení, mnohdy spíše stání aut v
průběžných jízdních pruzích, jsou
častou příčinou nepříjemného ucpání ulic.
Vážení spoluobčané, žádám vás
i touto cestou o jednoznačné respektování dopravního značení
zejména ve vnitřním městě. Jsou
totiž chvíle, kdy se nám vteřiny
zdají celou věčností. Čekání na záchranku uvíznuvší za vozem neukázněného „nakupujícího“ řidiče
se může pro kohokoliv z nás ve
„Věčnost“ proměnit.
Mgr. Rudolf Salvetr,
starosta města

Bez ohleduplnosti je
průjezd ulicemi těžký
V polovině měsíce října 2008
budou dokončeny poslední práce
spadající do akce Klatovy – čisté
město. Její významnou součástí
bylo, jak jsem vás na této stránce
již v minulosti informoval, sdružení nemalých finančních prostředků na kompletní
úpravy povrchů komunikací. Jednalo
se o více než sto milionů korun z obecní kasy na místní
komunikace nejen
přímo v Klatovech
(Plánická, Vídeňská, Jarošova, …),
ale i v integrovaných
obcích (Štěpánovice, …). Zároveň však na území města probíhaly a stále ještě probíhají rekonstrukce silnic ve vlastnictví státu
(Tyršova, Domažlická) či Plzeňského kraje (Koldinova). Mnohé
z nich jsou pak doplňovány novými chodníky, veřejným osvětlením a výsadbou zeleně. Jsem rád,
že se kvalita i estetický vzhled komunikací dostávají do podoby, jakou dlouhá desetiletí neměly.
A přesto slýchám velmi často
stesky na jejich uspořádání. Společným jmenovatelem je zejména
zúžení vozovky a rozšíření chodníků. Případně i malý počet nově
vzniklých podélných stání. Neskrývám, že jsem se v poslední době několikrát v podobném duchu
dotazoval příslušných odborníků.
Záhy jsem však zjistil, že výše zmíněné stavební části komunikací
nelze posuzovat odděleně. Jako

každá stavba jsou i silnice projektovány plně v souladu s platnými normami. Tyto musí zohlednit nejen
dopravní prostředky, ale zároveň i
chodce nebo cyklisty. K projektové
dokumentaci se vyjadřuje celá řada
„dotčených orgánů“
- hasiči, policejní
dopravní inspektorát, hygienici, příslušné odbory městského úřadu. Jejich
připomínky,
nejsou-li v rozporu s
platnými normami,
musí projektant zohlednit. Nezbytnou
podmínkou vydání
stavebního povolení
a faktické realizace stavební akce je
pak souhlas všech s předloženou
projektovou dokumentací.
Jako názorný příklad si dovolím
použít často zmiňovanou Vídeňskou ulici. Vybírám ji záměrně
proto, že byla plně hrazena z rozpočtu města. Jedná se o místní komunikaci obslužného charakteru.
Šířka vozovky musí být tudíž v celé délce konstantní a činí mezi obrubami 6,5 m. Jízdní pruhy jsou v
šíři 3 m (norma požaduje 2,75 m).
Dalších 25 cm na obou okrajích je
vymezeno pro vodící a odvodňovací proužky. Zbytek prostoru
pevně daného uliční frontou je využit pro oboustranné chodníky. A
všude tam, kde to prostor umožnil,
i pro podélné parkování. Jak chodník, tak i parkovací stání opět musí splňovat normované parametry.
Mezi ně patří i zachování rozhledových úhlů u výjezdů na komuni-

Informace
z jednání Rady
a Zastupitestva
města Klatov
Rada města na svém zasedání
dne 2., 16., a 30. září 2008
projednala 62 bodů programu
a mimo jiné přijala následující
usnesení:

Rada města rozhodla o
přidělení veřejné zakázky:
 na
stavební
práce
„Cyklotrasa Mnichov – Praha,
úseky Deggendorf a Klatovy“
firmě STRABAG, a.s., Praha za
cenu 20 598 871 Kč vč. DPH.
 na „Protipovodňová opatření
v areálu DD Újezdec u
Mochtína“ firmě Šumavské
vodovody a kanalizace, a.s.,
Klatovy za cenu 1 480 747 Kč
včetně DPH.
 na
stavební
práce
„Tělocvična ZŠ Plánická ulice Na Vodojemu“ firmě VK
VACOVSKÝ GROUP, s.r.o.,
Klatovy za cenu 516 710 Kč
včetně DPH.

Rada města vyhlásila

 veřejnou zakázku na stavební
práce
„Klatovy-Budovcova
ulice“. Znění zakázky je uveřejněno na internetových stránkách města.

Rada města rozhodla

 o poskytnutí půjček z fondu
rozvoje bydlení v celkové výši
608 958 Kč. Dále rozhodla o
vyhlášení dalšího kola pro
poskytování půjček na leden
2009.
Zastupitelstvo města Klatov na
svém zasedání dne 9. září
2008 projednalo 15 bodů programu a mimo jiné přijalo
následující usnesení:

pokračování na str. 2
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AKCE „KLATOVY - ČISTÉ MĚSTO“
Vážení přátelé,
v minulém čísle Zpravodaje
jsem psal o dokončování akce Klatovy - čisté město.
Jsem rád, že i závěrečná fáze
probíhá tak, jak bylo dohodnuto.
Znamená to, že jsou po-

ulice (tam je termín 17. října a bude dodržen, první
částí se již jezdí) jsou v provozu a upraveny všechny
komunikace, které podle projektu upraveny být měly. I tak očekávaná Tyršova ulice a domnívám se, že to
dopravě v Klatovech hodně pomůže.
Nic nám tedy nebrání připravit závěrečnou zprávu
a spolu s přípravou rozpočtu na rok 2009 připravovat
i některé další investiční akce. O tom příště ...
Ing. Jan Vrána, místostarosta města

dle projektu dokončeny všechny stavební
objekty související s
vodou a kanalizací,
jsou
vybudovány
všechny přípojky na
hranice pozemků (a
mnoho uživatelů již
má své nemovitosti
napojeny), je zdárně
ukončena plynofikace
Sobětic a Štěpánovic a
s výjimkou Koldinovy

Tyršova ul.

Září bylo ve znamení oslav
„V. M. Kramerius by byl určitě
spokojen“ zaslechla jsem v
davu po ukončení nádherného koncertu v
nedělní večer 14.
září 2008.
Oslavy dvousetletého výročí
úmrtí V.M. Krameria jsme oslavili ve
městě jeho rodiště určitě důstojně. Vedení
města u vědomí významnosti
svého rodáka svěřilo oslavy do rukou
nejvíce povolaných. Kdo jiný by měl
důstojně provést oslavy výročí, než
ten, kdo stál u oslav již před 140 lety?
Nikdo jiný než pěvecký sbor Šumavan. V roce 1868 tehdy 7 let založený sbor Šumavan zazpíval na počest
60. letého výročí úmrtí.
A tak současná paní sbormistryně
Mgr. Milada Bláhová a MVDr. Stanislav Smitka se ujali nelehkého úkolu
připravit důstojný koncert jako součást oslav.
Po hudební stránce měli jasno –
nic menšího než Stabat Mater od Antonína Dvořáka za účasti smíšeného
pěveckého sboru Šumavan, smíšeného pěveckého sboru Čerchovan Domažlice, Kuhnova smíšeného sboru
Praha, sólistů Plzeňské filharmonie s
dirigentem Markem Vorlíčkem a so-

listů Evou Millerovou, Petrem Strnadem a Jurijem Kruglovem.
Odměnou všem účinkujícím byl zcela zaplněný jezuitský kostel, neutuchající potlesk a
doslova vznosná nálada po závěrečných tónech slavnostního díla.
Kdo na koncertě nebyl, určitě se o něm dozvěděl. Ještě několik dnů po
koncertě zaznívalo městem
–„byls na koncertě, to bylo krásné,

vid´?“ A dozvuky koncertu se ozývaly i při zahájení druhé významné akce
na počest klatovského rodáka, a to při
slavnostním zahájení výstavy V.M.
Kramerius a jeho doba.
Již osvědčený autor výstav českých velikánů (viz F. Křižík) p. Martin Kříž s p. Jindřichem Hůrkou připravili nevšední výstavu ze života a díla V. M. Krameria. Zároveň vydali
publikaci, která může být svým čtivým obsahem přitažlivá i pro mladou
generaci a té je také převážně určena.
Výstavu můžete zhlédnout do konce
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Informace
z jednání Rady
a Zastupitestva
města Klatov
pokračování ze str. 1
Zastupitelstvo města:
 rozhodlo o založení obecně
prospěšné společnosti spolu s
druhým zakladatelem SENIOR
HC Klatovy, s.r.o., pod názvem
Zimní stadion Klatovy, o.p.s.,
včetně zakládací smlouvy a
zástupců města do orgánů této
společnosti.
 rozhodlo, že nejvhodnější
nabídkou podanou v rámci
veřejné soutěže na prodej domu
čp. 57 se stavebním pozemkem
je nabídka společnosti Úhlava,
o.p.s., Klatovy. Účelem využití
bude vybudování výukového
minipivovaru.
 projednalo a schválilo návrh
změny územního plánu města
č.10, která obsahovala pět nově
vymezených ploch a plochy k
přestavbě. Informace o změně
č.10 naleznete na internetových
stránkách města.
 bylo informováno o získání
ocenění „Město pro byznys“ v
rámci Plzeňského kraje.

října v prostorách městské knihovny v
Klatovech.
A tak velké poděkování patří všem,
kdo se organizačně, realizačně i finančně podíleli na letošních oslavách, pořádaných k 200. výročí úmrtí klatovského významného rodákaV.M.Krameria.
Mgr. Věra Tomaierová
místostarosta města
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K 31.12. 2008 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
Dovolujeme si Vás upozornit
na konec platnosti občanských
průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31.12.2003.
Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského
průkazu při pozbytí jeho platnosti z důvodu uplynutí časového období, na které byl vydán.

vě čitelnými údaji se začaly vydávat
ke konci roku 2000. Drtivá většina
občanů, téměř všichni, kteří mají
občanský průkaz vydaný v letech
2001 až 2003, má občanský průkaz se strojově čitelnou zónou.
 Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před 1. lednem
1936.

Vyměnte si svůj občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů již nyní !

Formulář
 Vyplňte žádost o vydání nového

občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji. Z důvodu dalšího
zpracování žádosti je možné používat pouze originální tiskopis,
který nesmí být zmačkaný, přeložený či jinak poškozený. Nelze tedy formulář vytisknout a přinést
jej již vyplněný. Originální tiskopis je k dispozici na Městském
úřadě v Klatovech a na matričních
úřadech.

Fotografie
 Musí mít tyto vlastnosti: rozmě-

ry 35 x 45 mm, odpovídat současné
podobě občana, zobrazuje jej v
předním čelném pohledu s výškou
obličejové části hlavy od očí k bradě

minimálně 13 mm, v občanském
oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky
hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo
zdravotními; v takovém případě
nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.
 Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a
je v černobílém nebo barevném
provedení. Zobrazená osoba musí
mít neutrální výraz a zavřená ústa,
oči musí být otevřené a nesmí být
překryté vlasy.

Kdy ?
 Co nejdříve, nejpozději však do
30.11. 2008.

Město Klatovy
uskuteční ve dnech 13.10. až 23.10. 2008

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
Proč ?
 Baví Vás stát fronty?
 Myslíte si, že nepotřebujete plat-

ný občanský průkaz?
 Chcete si vyzvednout doporuče-

ný dopis na poště?
 Chcete se přihlásit do knihovny?
 Narychlo odjíždíte do zahraničí
do zemí EU a nemáte cestovní pas s
dostatečnou platností? Chcete platit vysoké poplatky za expresně vydaný pas?
 Občané jsou povinni požádat o
vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu
2008. Pokud tak neučiní, mohou
dostat pokutu až do výše 10 000 Kč
(jedná se o přestupek).

Kdo ?
 každý občan starší 15 let, jehož

občanský průkaz byl vydán do
31.12. 2003 a nemá strojově čitelné údaje. Strojově čitelné údaje
jsou 2 řádky na přední straně občanského průkazu v jeho spodní
části. Občanské průkazy se strojo-

Za kolik ?
 Za výměnu občanského průka-

zu bez strojově čitelných údajů
(starý typ za nový) se nevybírá
správní poplatek.

SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Odevzdat lze například:
l

Kde ?

l

 Se žádostí se obraťte na Městský

úřad v Klatovech, popřípadě na
kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo
trvalého pobytu nebo na kterýkoliv
matriční úřad.

Jak ?
 Na úřadě předložte: formulář

žádosti o vydání nového OP, 1 fotografii, dosavadní občanský průkaz,
popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na
žádost občana (např. diplom o dosaženém vzdělání), anebo údaje
potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů

l
l

suché galvanické články, AKU baterie
kovové a plastové obaly znečištěné škodlivinami (barvy,
oleje apod.)
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.)
barvy, ředidla apod.

Sběrné místo: Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:

pondělí - pátek:
sobota:
neděle:

12.00 - 19.00 hod.
14.00 - 19.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.

Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je určeno
pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné.
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu sběrného
dvora a předávali odpady pouze v provozní době.
Zároveň žádáme občany,
aby se řídili pokyny obsluhy sběrného dvora.
Děkujeme občanům za spolupráci
a kladný vztah k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišuje dle zákona č. 185/2001 Sb.
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
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CIVILNÍ OCHRANA
INFORMUJE - 6 .díl

Nouzové přežití a
humanitární pomoc
Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn
činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových
situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.
Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z
postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události .
Opatření nouzového přežití
jsou připravována v souladu s koncepcí ochrany obyvatelstva do roku
2013 s výhledem do roku 2020. V
této je stanoveno, že k zabezpečení
nouzového přežití obyvatelstva při
mimořádných událostech budou
na centrální úrovni k dispozici pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob.
Pro uvedené počty osob bude
stát garantovat další nezbytná
opatření pro jejich nouzové přežití.

Na úrovni krajů bude zabezpečeno 15 kontejnerů nouzového
přežití, každý pro 25-50 osob, tj.
celkem pro 375-750 osob a soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.
Opatření nouzového přežití
obyvatelstva jsou realizována v oblasti - nouzového ubytování a nouzového zásobování potravinami,
nouzového zásobování pitnou vodou, nouzových základních služeb
obyvatelstvu, nouzových dodávek
energií, organizování humanitární
pomoci a rozdělení odpovědnosti
za provedení opatření pro nouzové
přežití obyvatelstva.
Možnosti Hasičského
záchranného sboru Plzeňského
kraje pro případ potřeby:
K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při mimořádných
událostech, jejichž vznik a působení zpravidla nelze časově a prostorově předvídat, má HZS Plzeňského kraje k dispozici mobilní
kontejnerovou soupravu pro 25
postižených osob.

Dále je na
každém územním odboru HZS / včetně Klatov /
k dispozici souprava materiálu k následnému použití, která bude v případě potřeby vyvezena silami a prostředky územního odboru. Souprava obsahuje
materiál vhodný k nouzovému přežití pro 50 osob.
Pro potřeby každé stanice HZS
kraje / v našem okrese - Klatovy,
Sušice, Horažďovice / je vytvořena jedna základní souprava materiálu k okamžitému použití, která
je v případě potřeby vyvezena silami a prostředky stanice. Souprava
obsahuje nejnutnější vybavení pro
20 osob.

Úloha občanů, právnických
osob, podnikajících fyzických
osob, orgánů územních samosprávných celků a orgánů
státní správy
Jedním z předpokladů efektivnosti připravovaných opatření k
nouzovému přežití obyvatelstva za
mimořádných událostí je i aktivní
spoluúčast občanů.
Jejich efektivní spoluúčast je
podmíněna poskytnutím jim nezbytných informací o druzích a
rozsahu možných ohrožení, připravovaných opatřeních a způso-
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bech chování při mimořádné
události.
Příspěvek občana pak spočívá
zejména v akceptování doporučení na přípravu evakuačního zavazadla, resp. na udržování zásoby
balených nápojů a trvanlivých potravin na 1-2 dny a v připravenosti dalších nezbytných předmětů
podle osobitých potřeb. Dále v dodržování pokynů orgánů odpovědných za řešení mimořádné
události. V souladu se zákonem č.
239/2000 Sb. , § 25... může být
občan vyzván velitelem zásahu,
starostou obce k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, včetně územního odboru Klatovy ve spolupráci s Krizovým štábem města Klatovy organizuje nouzové ubytování, nouzové
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky pro přežití.
Rovněž organizuje a koordinuje
humanitární pomoc obyvatelstvu
postiženému mimořádnou událostí. V rámci této činnosti vede přehled o nabídce a požadavcích na
humanitární pomoc, usměrňuje
tok materiálu, zprostředkovává
uspokojování poptávek a nabídek,
případně organizuje soustřeďování
materiálu humanitární pomoci ve
svých skladech nebo skladech humanitárních organizací.
Při zajištění úkolů humanitární
pomoci hrají velkou úlohu i další
státní , nestátní a církevní organizace či občanská sdružení (např.
OS ČČK Klatovy, ADRA, Oblastní
charita Klatovy a další).
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MKS Klatovy
15.10. 2008 - LUCIE BÍLÁ koncert, velký sál
KD, začátek v 19.30 hodin.
18.10. 2008 - SBĚRATELSKÁ BURZA - Malý
sál KD, 8.00-12.00 hodin.
20.10. 2008 - JAK SE DĚLÁ JAZZ - představí a
uvede Antonín Procházka. Určeno pro střední
školy. Velký sál KD, 8.30 a 10.00 hodin.
24.10.2008 OD 19 hod. - PRVNÍ KLATOVSKÉ VINOBRANÍ - Doprovodný program
začíná již v 15.00 hodin před KD na parkovišti.
28.10. 2008 OD 19 h - V SÁLE KLATOVSKÉ
RADNICE - HUDEBNÍ VZPOMÍNKA K
28. ŘÍJNU - koncert

DDM Klatovy
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 27. a 29.10.2008
PONDĚLÍ A STŘEDA 27.10 a 29.10 - KLUB
DDM - otevřen od 9.00 - 14.00. Vstup zdarma,
není třeba hlásit se předem.
STŘEDA 29.10.2008 - VÝLET DO PLZNĚ Výlet do bazénu na Slovanech. Sraz: 7.45 vlakové nádraží. Návrat: 15.55 - na vlakové
nádraží. Přihlášky předem do 23.10.2008 osobně
nebo telefonicky!!! Cena: 220,- Kč - uhradit
předem v pokladně DDM. Tel.: 376 311 345 nebo
721 173 872 pí Šteflová
STŘEDA 29.10.2008 - FLORBALOVÝ TURNAJ - základní školy 3.-5. třída, 6.-7. třída, 8.9.třída. Prezence 7.00 - 7.45 hodin v tělocvičně
Masarykovy ZŠ KT Přihlášky předem do
22.10.2008 osobně nebo telefonicky!!! Startovné:
40,- Kč na osobu - zaplatit předem v pokladně
DDM. Tel.: 376 311 345 nebo 602 810 599
píVlčková
PÁTEK 31.10. 2008 - BURZA ZIMNÍHO
OBLEČENÍ - (převážně dětského). 31.10.2008
výběr zboží 9.00 - 16.30; 3.11.2008 prodej 9.00
- 16.30; 4.11.2008 prodej 9.00 - 16.30;
7.11.2008 vyzvednutí peněz a neprodaného zboží.

KLÍČ - KLUBOVÉ
CENTRUM
VÍDEŇSKÁ 9 - (1. PATRO)
ŠIKOVNÉ RUCE -Základy paličkování
19.10.2008 ve 14 hod. - Vstupné dobrovolné.

KINO ŠUMAVA
začátky ve 20 h
13.-14.10. - FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ - ČR,
od 12 let, 90 minut, Kč 80/90,-. Komedie
16.-17.10. - RUDÝ BARON - SRN/VB, titulky,
dobrodružný válečný film
18.-19.10. v 17.00 h - ZAPOMENUTÝ OSTROV - USA, česky mluveno, přístupno, 96
minut, Kč 60/70,-. Dobrodružný rodinný film
18.-19.10. - SEZNAMTE SE S DAVEM - USA,
česky mluveno, přístupno, 91 minut, Kč 60/70,-.
Rodinná sci-fi komedie s Eddiem Murphym
20.-21.10./pondělí-úterý/ 20.00 - ROLLING
STONES - USA, titulky,

přístupno, 108 minut, Kč. 80/90,-. Dokument z
loňského newyorského vystoupení
23.-26.10./čtvrtek-neděle/ 20.00 (v sob. a
neděli i od 17.00) - TOBRUK - ČR, od 15 let,
102 minut, Kč 80/90,-. Válečné drama z pouštních bojů u severoafrického Tobruku.
26.10./neděle/ 15.00 - O TÉ VELKÉ MLZE ČR, příst., 65 minut, Kč 25,-. Pásmo krátkých
pohádek (Král a skřítek, Krtek a žvýkačka, Štaflík
a Špagetka, Cvrček a pila a další).
27.-28.10./pondělí-úterý/ 20.00 - HELLBOY 2:
ZLATÁ ARMÁDA - USA, titulky, od 12 let, 120
minut, Kč 70/80,-. Pekelný Hellboy opět drtí
záporáky v pokračování komiksového příběhu.
29.10./středa/ 20.00 - NOVÝ SVĚT - USA,
titulky, přístupno, Kč 40,-. Meditativní velkofilm.
30.-31.10./čtvrtek-pátek/ 20.00 - TROPICKÁ
BOUŘE - USA, titulky, od 15 let, 103 minut, Kč
70/80,-. Komedie. Parodie na válečné filmy.
Pokladna kina otevřena ve všední dny od 18 hod.

FILMOVÝ KLUB
15.10./středa/ 20 h - PO SVATBĚ - Dánsko/Švédsko 2006, titulky, od 12 let, 120 minut,
Kč 40,-. Drama ze života jedné dánské rodiny.
22.10./středa/ 20 h - 12 - Rusko 2007, titulky,
159 minut, Kč 40,-. Kriminální drama. Nejnovější
film slavného režiséra Nikity Michalkova.

VODNÍ HRAD ŠVIHOV
Do 31.10. 2008 - J. JELÍNEK (SUMMA LX)
Obrazy, fotografie, xerograficky kresby, objekty…
Do 31.10. 2008 - VÝSTAVA SKŘÍTKŮ A
STRAŠIDEL - Výstava Vítězslavy Klimtové.
Výstava má vlastní otevírací dobu!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN - 12. ROČNÍK
MOTTO: KNIHOVNY - RODINNÉ STŘÍBRO
Výstava kresleného humoru Břetislava Kovaříka
a Lubomíra Lichého, galerie, II. N.P. Výstava
potrvá do 31. 10. 2008.
Výstava "Sochy do barokní niky" (22) a (23).
Vystavují Václav Bláha a Jaromír Šimkůj.
Výstava potrvá do 14. 12. 2008.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

GALERIE KLENOVÁ
ZÁMEK KLENOVÁ
7. 9. - 31. 10. 2008 - ANDREJ BĚLOCVĚTOV,
Práce na papíru

PURKRABSTVÍ KLENOVÁ
14. 9. - 31. 10. 2008 - ATRTSCAPE
otevřeno út - ne 10 - 16 hodin.

GALERIE U BÍLÉHO
JEDNOROŽCE V KLATOVECH
VÝSTAVY
28. 9. - 2. 11. 2008 - X + X - Deset + deset
nejzajímavějších výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2008.

Sobota 25. 10. v 17 hodin: V Café Jednorožec
(přízemí galerie) proběhne premiéra katalogu
spojená s koncertem.
PŘEDNÁŠKY:
pátek 24. 10. v 17 hodin
Richard Biegel : ARCHITEKTURA 1. POL. 19.
STOLETÍ (klasicismus, romantismus)

POZVÁNKY
23.10.2008 od 18,00 hodin - JAK SE VĚCI
MAJÍ - přednáška cestujícího učitele buddhismu
Diamantové cesty Karla Kindla, přednáškový sál
Městské knihovny v Klatovech
17.-19.10. 2008 - KREATIVNÍ SVĚT 2008 Největší výstava výtvarných technik a materiálů v
České republice, sokolovna Klatovy
otevřeno: pátek 12 - 17 hodin, sobota 10 - 17
hodin, neděle 10 - 16 hodin, vstupné: 40/20 Kč

HIFIKLUB
20. 10. 2008, 19.30 hodin, Hifiklub - O PŘEMYSLU PITTROVI… aneb jak "český Schindler" v roce 1945 zachránil 800 židovských,
českých a německých dětí . Hostem klubu Pavel
Kosatík, přední literární historik,
24. 10. 2008, 18.00 hodin, Hifiklub - NOVÁ
ŠANCE - Přednáškový a diskusní cyklus - 1.téma
- ÚSPĚCH: kdo je skutečně úspěšný? Vzdělávací
cyklus uvádí kazatel CASD Ivan Michalec.
30. 10. 2008, 19.30 hodin, Hifiklub - PRVNÍ
STRÁNKY BABIČKY PŘES PELEST PADAJÍ… - Verše F. Halase, úryvky z Babičky a korespondence B. Němcové připravila a účinkuje H.
Kofránková, významná režisérka ČR 3-Vltava.
31. 10. 2008, 18.00 hodin, Hifiklub - NOVÁ
ŠANCE - Přednáškový a diskusní cyklus - 2.téma
- STRACH. Vzdělávací cyklus uvádí kazatel
CASD Ivan Michalec.

KLUB SENIORŮ KLATOVY
15.10. 2008, 8.00-14.00 hodin - VYCHÁZKA Procházka po okolí města, p. Ivan Rubáš
22.10. 2008, 14.00-16.00 hodin, klub seniorů ISLAND - přednáška dr.Jana Duchka.
29.10. 2008, 14-16 hod., kavárna restaurace
Střelnice - POSEZENÍ PŘI HARMONICE

KLUB CHAPADLO
Kde: nádvoří Městského úřadu v Klatovech,(příchod průjezdem mezi radnicí a prodejnou Šiva). Pro koho : pro všechny mladé (14- 23
let), máš-li chuť a čas přijít posedět, popovídat, zahrát si kulečník, fotbálek, šipky, internet, vše bezplatně v úterý a ve středu od 14.00 - 19.30 h.
21. 10. 2008, 16 hodin - STUDIO TATTOO Přednáška a ukázky
29.10.2008 od 15.00 hod. - TURNAJ V KULEČNÍKU - soutěží tříčlenná družstva, přihlášky
osobně předem nebo na tel. 376 383 133

pokračování na str. 6
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SDS KLATOVY
14. 10. 2008, divadlo, v 19,30 hodin, předplatné
skupiny K/1 - II. ABONENTNÍ KONCERT 21. 10. 2008, divadlo, v 19,30 hodin - IRSKÁ
TANEČNÍ SHOW - CELTIC ENERGY - Velká
taneční show tanečního souboru Merlin /SK/.
30. 10. 2008, divadlo, v 19 hodin, předplatné skupiny B/1 - UBOHÝ VRAH - Napsal P. Kohout, režie P. Kracík, hraje Divadlo pod Palmovkou
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY:
Úterý 21. 10. 08 v 8,30 a v 10,00 hodin., Klatovy
divadlo, PUTOVÁNÍ STAROVĚKEM - ŘECKO.
Určeno pro 6. - 9. tř. ZŠ

KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA
19. 10. 2008 - VLASTIVĚDNÝ VÝLET BAROKNÍ PERLA A SLAVNÁ HROBKA MARIÁNSKÁ TÝNICE - Santiniho kostel
Zvěstování Panny Marie, muzeum severního
Plzeňska, KRALOVICE - kostel sv. Petra a Pavla s
nepřístupnou hrobkou Gryspeků. Prohlídky s
výkladem. Odjezd autobusem v 7.30 hod. z
Jiráskovy ulice (za hradbami). Sraz účastníků 15
minut před odjezdem.
25. 10. 2008 - ZAMYKÁNÍ HŮRKY - 16.00
hod.- areál býv. kostela sv. Anny na Hůrce.

Součástí večera bude předávání klíče královi
Ondrovi I.
28. 10. 2008 - 1918 - 2008 - 90 LET REPUBLIKY - Hudebně zábavný program v Mercandiniho
sadech (velký městský park)
30. 10. 2008 - VÝBOROVÁ SCHŮZE, 18.00
hod.-restaurace U Radů, SEZENÍ SEKCE
HISTORIE MĚSTA KLATOV, 19.00 hod.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
DR. HOSTAŠE
VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ MUZEA
do 14.11. 2008 - KRAJINA V PROMĚNÁCH
ROKU - výstava obrazů J. Gregera; výstavní sál
do 14.11. 2008 - SKLO - výstava skla z muzejních sbírek; výstavní sál
do 31.12. 2008 - CHCEŠ-LI POZNAT NÁŠ
KRAJ VÍCE, NESTAČÍ JEN POHLEDNICE výstava z archivních sbírek; hlavní schodiště
1.10. - 21.12. 2008 - SVĚTCI A SVĚTICE ukázky z muzejních sbírek; přednáškový sál.
1.10. - 21.12. 2008 - KOVOVÉ PŘEDMĚTY zámky, hmoždíře a mlýnky z muzejních sbírek;
vitríny ve vstupní hale muzea.
PŘEDNÁŠKY
15.10. 2008 - ROK 1938 - přednáší Jan Jirák,
archivář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše;
přednáškový sál ; vstupné 20,- Kč a 10,- Kč; zač.
11.00 a 15.30 hod.,

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ
AKADEMIE
"NOVÁ ŠANCE” - PŘEDNÁŠKOVÝ A DISKUZNÍ CYKLUS
24.10., 18 hodin - 1. TÉMA - ÚSPĚCH: KDO
JE SKUTEČNĚ ÚSPĚŠNÝ?
31.10. 2008 v 18 hodin - 2. TÉMA - Strach: z
čeho pramení? Jsou lidé beze strachu?
Šestidílným cyklem přednášek o křesťanském pohledu na každodenní život provází kazatel CASD
Ivan Michalec a kazatel CB David Kašper. Ve spolupráci s Církví bratrskou a Církví adventistů.

Z POHÁDKOVÉ ŠUMAVY
V sobotu 25. 10. proběhne v přilehlých prostranstvích Pohádkové chalupy v Mlázovech 1. ročník
BRAMBORIÁDY, pořádané v rámci kulinářských zážitků Pohádkového království, kde bude
možné ochutnat vybrané pokrmy z brambor.
Účastníci se mohou těšit na zajímavé soutěže a
spoustu pěkné muziky. Začátek ve 13 hodin.
V říjnu je Pohádková chalupa místem častých
návštěv rodin a školních výletů. Otevřeno: říjen prosinec 10 - 16 hodin v sobotu, neděli a o
svátcích. Pro skupiny kdykoliv po dohodě.
Informace: 608 96 16 11,
www.pohadkovasumava.cz

Zveme vás k oslavě výročí vzniku samostatného
Vážení spoluobčané,
československého státu

vedení Města Klatovy uctí
Den vzniku samostatného československého státu tradičním položením věnců a
květin na památná místa. Tento slavností
akt proběhne dne 28. října 2008 od 9.00

hodin v následujícím pořadí: 9.00 hodin vestibul radnice, pomník Pod Valy, centrální hřbitov (u desky legionářů, zastavení u
hrobů vojáků l. světové války).

V 19. 00 hodin - KONCERT
NA RADNICI - hudební vzpomínka k 28. říjnu. Zazní díla z
České tvorby hudebních mistrů v podání tří interpretů - soprán, bas a klavírní doprovod.
Srdečně Vás zveme
k účasti na těchto akcích.
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Radostné bilancování školního roku 2007/08
v Základní škole Klatovy, Tolstého ulice 765
V minulých dnech byl zahájen
nový školní rok 2008/2009. Žáci
všech klatovských základních škol
si pomalu zvykají na pravidelný
program školních rozvrhů a očekávají budoucí výzvy, ale já si dovolím
vrátit se v následujících řádcích o
několik měsíců zpět.
Každý školní rok doprovází
mnoho soutěží. Dají
se rozdělit na dvě velké skupiny. Soutěže
vědomostní, velmi
dobře organizované
převážně DDM Klatovy, a soutěže sportovní. Reprezentantům Základní školy
Klatovy Tolstého ul.
765 se v právě ukončeném školním roce
2007/08 výborně dařilo na obou frontách.
Vědomostních
olympiád a soutěží v
daném období proběhlo dvanáct. Pouze
dvě základní školy
bývalého klatovského
okresu dokázaly přihlásit své žáky do
všech vypsaných klání a my jsme jednou z nich. Hrdě můžeme říci, že
jsme nejen byli přitom, ale v mnoha
případech i bojovali o ta nejčelnější
umístění. Bohužel v tomto článku
nelze popsat a jmenovat všechna medailová umístění našich žáků ve vědomostních a dovednostních soutěžích loňského roku.
Největší radost a úspěch nám přinesl Matematický klokan. Žákyně 5.
ročníku Jana Štětková získala 1.
místo v celorepublikovém kole této
náročné soutěže. Matematika je Janiným velkým koníčkem, což prokázala i při matematické olympiádě a
dalším 1. místem, tentokrát na
okresní úrovni. Velmi silnou zbraní
jsou pro naši školu jazykové soutěže. Olympiáda v anglickém jazyce
má již několik let po sobě u jména vítěze zkratku Tol. Nebylo tomu jinak
ani vloni a my blahopřáli k vítězství v
okresním kole kategorie 6. a 7. tříd
Veronice Bigasové. Výborně si v chemické a fyzikální olympiádě vedl
bratr úspěšné matematičky Jany Jan
Štětka. Jedno okresní vítězství a jedno druhé místo jej poslalo do krajských kol uvedených soutěží. Obzvláště 4. místo v konkurenci nejlep-

ších chemiků kraje je jeho velkým
osobním úspěchem.
Pro všechny učitele naší školy je
velmi cenným úspěchem výsledek
soutěže, kterou pořádá pro žáky 2.
a 3. tříd Městská knihovna Klatovy.
Čtenářská soutěž, kde děti prokazují schopnost přečíst neznámý text
a porozumět mu, je pro každou ško-

lu velmi cennou sebereflexí v oblasti té nejzákladnější funkce
školy – naučit se číst. O to radostnější byly výsledky našich druháků a třeťáků. Vítězi se stali
„druhanda“ Johanka Holá a třeťák Ondřej Chobot. Zvláštní
uznání poroty pak ještě získala
Petra Nováková.
Základní škola Klatovy, Tolstého
ul. 765 byla klatovské veřejnosti
dlouho známa jako škola sportovní.

Tento statut jsme v polovině 90.
let ztratili. Přesto je sport stále v
našich očích jednou z nejdůležitějších součástí života dětí a
má u nás výraznou podporu. Ve
školním roce 2007/2008 se našim reprezentantům dařilo
hlavně v míčových hrách a plavání. Z vody klatovského bazénu jsme vylovili 6 zlatých, 5
stříbrných a 4
bronzové
okresní medaile. Volejbal
chlapců a basketbal dívek
byly výkladní skříní
sportovní činnosti
školy a předčily, jinak v úspěších dominantní, atletiku.
Okresní vítězství a

druhá místa v krajských finále obou
družstev budou pro budoucí generace jen velmi těžko překonatelné
laťky úspěchu. Ve výčtu umístění

Chcete nám to pomoct zjistit?
Hledáme osobní příběhy Čechů a
Moravanů o Holanďanech a Holandsku. Nechceme žádné referáty a přehledy oficiálních aktivit,
ale subjektivní zkušenosti, postřehy, anekdoty. Čím
více předsudků, tím lépe! Chcete-li se o ně podělit,
posílejte nám je na adresu:
Nederlandse Taal en Cultuur
Karlova 18, 110 00 Praha 1
nebo mailujte na: info@ntcntc.cz
Obdobné shromažďování zkušeností a zážitků probíhá také v Holandsku. Konečným cílem je vybrat
nejzajímavější příspěvky a sestavit z nich (pokud
možno dvoujazyčnou) knihu o česko-nizozemských překvapeních, nedorozuměních, vzájemném
pochopení a nových pohledech na věc.
Na Vaše příspěvky se těší
Veronika ter Harmsel Havlíková

Kniha o partnerských městech:
Češi o Holanďanech a naopak
Od počátku 90. let minulého století vznikla celá
řada partnerství mezi českými a nizozemskými
obcemi. Za více než dvacet let od vzniku prvního
česko-nizozemského partnerství mezi městy se
bezpočet Nizozemců a Čechů seznámilo s kulturou, zvyklostmi a zvláštnostmi druhého národa.
O nizozemských dojmech z české reality a naopak
toho už bylo napsáno mnoho. Vždyť to znáte: údiv
Holanďana, když si jeho první český host zouvá v
předsíni boty; nebo zděšení Čecha, když vidí při
první návštěvě holandské hospody, jak se pivo čepuje do dvoudecky. Pro nás je však zajímavé, do jaké míry odpovídá obrázek, jaký mají Nizozemci o
Češích a naopak, tomu, co si o sobě myslí sami.

stojí velmi vysoko i výkony a vítězství
reprezentačního družstva ve vybíjené, složeného z dětí 1. stupně. První
místo v okresním a páté místo v krajském finále je pro nejmladší sportovce určitě motivací do další sportovní reprezentace školy.
Uplynulý školní rok byl pro
naše žáky velmi úspěšným. Jsem
založením soutěživý člověk a
vím, že vítězství a úspěchy nejsou
zadarmo. Velmi si vážím zaujetí a
ochoty žáků reprezentovat školu.
V současné době bohužel ve společnosti není příliš ochoty vracet
vlastním přičiněním cizí vynaloženou energii. Jsem velmi hrdý
na to, že mezi našimi žáky a učiteli v tomto bodě vztahy fungují a
můžeme si společně vychutnat
pocit úspěchu. Všem dětem a spolupracovníkům za to děkuji.
Mgr. Vítězslav Šklebený,
ředitel školy

str. 8

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2008

Přijďte na
zabijačku

Rok 2008 v ZŠ
Plánická ul.194

Zpravodaj nově
také na internetu
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Ocenění je závazkem
Během jarních měsíců jsem
byl osloven redaktory časopisu
Ekonom v souvislosti s vyhlášením ceny „Město pro byznys
2008“. Měl jsem velmi smíšené pocity. A
to hned z několika
důvodů. Především
v tuto dobu byly již
dlouhé měsíce mnohé ulice rozkopány.
Chod obchodů a
provozoven v centru
města byl stavebními pracemi značně
narušen. Okrajové
části, v nichž jsou soustředěny
podniky větší, pak byly omezovány mnoha objížďkami. Zároveň
jsem se obával, aby vyhodnocení
nebylo založeno na mnou, či pracovníky úřadu vyplněného dotazníku. Šance na „úřední“ vylepšení obrazu podnikatelského prostředí však byla nulová. Hodnotiteli byli totiž ti, kterých se daná
problematika dotýká nejvíce- tedy
zástupci podnikatelské sféry. Své
názory vyjadřovali živnostníci i
významní privátní zaměstnavatelé. Celé šetření a hodnocení probíhalo, a to zdůrazňuji, zcela mimo
radnici.

Neskrývám, že již výsledky krajského kola mne potěšily. Ostatně
neznám nikoho, kdo rád nevyhrává. I tak jsem do kola celostátního
nevstupoval s velkými ambicemi. O to
příjemnějším překvapením pak byla
zpráva, že se naše
město umístilo jako
třetí v rámci celé
České republiky.
Vnímám tuto cenu jako ohodnocení
kvality práce nejen
zastupitelů či pracovníků úřadu, ale především samotných podnikatelských subjektů, které na území Klatov rozvíjí své
záměry. Bez vzájemné spolupráce
a pochopení jít ve městě kupředu
prostě nelze.
Z tohoto úhlu nazírám třeba též
na nově vznikající průmyslovou
zónu „Pod Borem“. Předpokládám, že i v rámci vyhlášené ceny
„Město pro byznys 2008“ podnikatelé pozitivně ohodnotili velký
vklad města Klatovy do jejího oživení. Komunikace a sítě v ní budou
dokončeny během letošního prosince. Již dnes jsou uzavřeny
smlouvy se zájemci na téměř 80%

Zveme Vás…
na koncert učitelů a žáků ZUŠ J. Kličky
k výročí 17. listopadu
dne 17.11.2008 v 19.00 hodin na klatovské radnici
Zazní skladby pro kytaru, akordeon, klarinet, flétnu, saxofon a klavír
od skladatelů G.F. Handla, G.Ph.Telemanna, A. Dvořáka, B. Martinů,
F. Poulance

plochy v této lokalitě. Já osobně se
nejvíce těším na chvíli, až se zde v
jarních měsících příštího roku začnou stavět nové objekty.
Převzetí ocenění je okamžik nesmírně příjemný. Nechápu ho však
jen jako odměnu za práci v minulosti vykonanou. I ten nejsvátečnější okamžik má jednu stinnou stránku. Je silně pomíjivý. Jsem si jistě vědom, že je zároveň velkým závazkem vůči všem. Všem, kteří v
Klatovech žijí, již podnikají, nebo o
investování u nás teprve uvažují.
Dobře vím, že při rozhodování bývá významným závažím na pomyslné misce vah dostupnost dálniční sítě. Již v rekordně krátkém
čase do detailu připravená výstavba
“severozápadního“ obchvatu na
Domažlice spolu s připravovaným
„východním“ obchvatem na Horažďovice a Železnou Rudu výrazně omezí dopravní zatížení města.
Výrazně se uleví především obyvatelům tranzitem nejvíce dotčených
ulic. Prodloužení rychlostní komunikace od Plzně do Klatov by však
významným způsobem zvýšilo
atraktivitu města i jeho širokého
okolí. Ostatně nejen pro majitele a
ekonomy firem, ale i pro turisty
jsou rychle, úsporně a především
bezpečně ujeté kilometry stále důležitějším hodnotovým měřítkem.
Jsem přesvědčen, že získané
ocenění bude významným argumentem a podporou při jednání se
státními a krajskými správci silniční sítě. Pomoci přiblížení klatovského regionu k dálnici považuji za jednu ze svých nejpodstatnějších priorit.
Mgr. Rudolf Salvetr,
starosta města

Informace
z jednání Rady
města Klatov
Rada města na svém zasedání
dne 14. a 29. října 2008 projednala 58 bodů programu a mimo
jiné přijala následující usnesení:
Rada města rozhodla o přidělení
veřejné zakázky:
 na úpravu povrchu místní komunikace v obci Kydliny firmě
EUROVIA SILBA, a.s., Plzeň za
cenu 650 425,- Kč včetně DPH.
Rada města rozhodla o zahájení
zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Oprava
mostu v Dukelské ulici v Klatovech“ a rozhodla o základním
hodnotícím kritériu, kterým je
nejnižší nabídková cena.
Podrobné informace k veřejné
zakázce jsou uveřejněny na internetových stránkách města.
Rada města rozhodla:
 o dotaci na pravidelnou činnost mládeže ve výši 686,- Kč na 1
oprávněného člena a uložila uzavřít se žadateli smlouvy.
 o použití prostředků investičního fondu Základní školy Klatovy, Tolstého 765 na akci „Nákup
školního nábytku pro 1. ročník“
ve výši 131 000,- Kč.
Rada města schválila Nařízení
města Klatov č.2/2008, kterým se
mění Nařízení města č.1/2008 o
stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na
území města Klatov s platností od
1.1.2009.
Rada města byla informována o
akcích, které se na závěr roku připravují. Jsou to:
 15.11. – UKÁZKA
ZABIJAČKY včetně prodeje
masných výrobků
 28.11. – ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
 31.12. – SILVESTR
S OHŇOSTROJEM
Všechny uvedené akce se budou
konat na náměstí v Klatovech.
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Dobré podmínky pro podnikání
Srdečně zdravím,
vážení přátelé !
Před několika týdny jsem Vás
na těchto stránkách informoval o
tom, že naše Město získalo první
místo v anketě týdeníku Ekonom
„Město pro byznys“. Co následovalo dál?
Pojďme si trochu oživit celou
záležitost:
Ve spolupráci týdeníku Ekonom a renomované agentury Factum Invenio vznikal po dobu půl
roku v České republice unikátní výzkum, který mapoval podmínky
pro podnikání ve městech na celém
území našeho státu. Celkem 205
obcí z celé země bylo rozděleno odborníky na základě padesáti kategorií, díky čemuž vznikla mapa

těch nejlepších měst
pro byznys.
Po uzavření krajských kol došlo na
vyhodnocení celostátní a dne 29. října
byly v Praze vyhlášeny výsledky: 1.
místo získal Humpolec, 2. místo Žďár
nad Sázavou (obě
města jsou z Kraje
Vysočina) a na 3.
místě stanuly KLATOVY.
Podle hodnocení v týdeníku
Ekonom jsou pro toto výborné
umístění v Klatovech tyto důvody:
Dobrá poloha blízko německých hranic, kvalitní napojení na
infrastrukturu a bezpochyby Měs-

Teplo za stejné
peníze jako loni
Letos nebudeme zvyšovat
cenu tepla, i když všechna topná média zaznamenala mnohaprocentní nárůst. Je
to díky novému kotli v Klatovské teplárně, a.s., který umí spalovat
i štěpky. Když
jsme se rozhodovali o výměně
kotle, měli jsme v
první řadě na paměti udržet stávající ceny
za teplo.
Proto jsme hledali řešení,
které bude odpovídat naší
představě. Bylo nám jasné, že
když se rozhodneme pro kotel
na plyn nebo mazut, stávající
cenu za teplo neudržíme. Proto
jsme instalovali v Klatovské teplárně, a.s., tepelný zdroj, který spaluje uhlí i biomasu. V
současné době probíhá zkušební provoz.
Topí se uhlím a po zkušebním
provozu se bude postupně přidávat štěpka. Mohu také obča-

ny Klatov a okolí ujistit, že se v
žádném případě nezhorší kvalita ovzduší. Vzhledem k tomu, že
projektová dokumentace nového tepelného zdroje Klatovské teplárny,
a.s., byla schválena v roce
2006,
jsou
emisní limity tohoto zdroje Krajským úřadem Plzeňského kraje výrazným
způsobem zpřísněny. Největším
problémem v rámci města Klatov jsou především imise pevných prachových částic. Z toho
důvodu byl zákonný emisní limit
150 mg/m3 snížen na pouhých
20 mg/m3. Obdobně bylo postupováno i v případě dalších
znečisťujících látek. Tyto velmi
přísné emisní limity splňuje nový tepelný zdroj v Klatovské teplárně, a.s., se značnými rezervami ve všech parametrech.
Mgr. Věra Tomaierová,
místostarostka

to těží také z turistického ruchu. Z čísel
zároveň vyplývá, že
Klatovy se mohou
chlubit potenciálně
velmi silným pracovním trhem z hlediska
podnikatelů (sedmé
místo v celé ČR) a
dobrým podnikatelským prostředím. Ani
samotní představitelé
byznysu si nestěžují.
Považují město za 40. nejlepší v zemi. Svoji velkou roli v hodnocení
sehrálo i to, že již potřetí za sebou
jsme od ratingové agentury Moody´s obdrželi nejvyšší národní rating. Svědčí to o stabilitě finančního zázemí města. Možná, že se ně-

kdo zeptá – proč
nejsme ještě výš?
Většina hodnocených kriterií by tomu odpovídala, nebýt celkově vysoké cenové hladiny. V této kategorii se Klatovy umístily na 177. místě z celkových 205... Vysoká
hladina cen je ostatně problém, o
kterém Česko ještě uslyší.
Podíváme-li se na celkové výsledky (jsou uveřejněny na web.
Stránkách týdeníku Ekonom),
vznikne poměrně přehledná mapa
podmínek pro podnikání v České
republice. To, že na třetím místě
celkově figurují Klatovy, svědčí nejen o vynikající práci našich místních podnikatelských subjektů, ale
také vypovídá o práci vedení města
včetně rozumného a uvážlivého
Zastupitelstva a Rady Města. Díky!
Ing. Jan Vrána,
místostarosta

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa
ÚŘEDNÍKA ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Městského úřadu v Klatovech, oddělení povolování staveb.

Pracovní náplň:
 komplexní posuzování projektové a jiné dokumentace náročných
staveb za jednotlivé specializované obory v rámci územního a stavebního řízení.

Platové zařazení:
 platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č.469/2002 Sb. a
č.564/2006 Sb. v platném znění).

Požadavky:








ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru
iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů
trestní, občanská a morální bezúhonnost
znalost práce na PC
řidičské oprávnění sk. B
praxe v oboru a znalost cizího jazyka vítána

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky do výběrového řízení odešlete
nejpozději do 18. 11. 2008 na adresu:
Město Klatovy, k rukám tajemníka M. Šafaříka,
nám. Míru 62/1, 339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení úředník OVÚP“
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medailových umístění. V roce 2008
to bylo 3. místo mezi žáky 4. a 5. tříd
a 4. místo mezi žáky 1. – 3. tříd, o
rok dříve 1. místo mezi žáky 4. a 5.
tříd.a 2. místo mezi žáky 1. – 3. tříd.
V loňském roce se škola poprvé účastnila i Kinderiády a v krajském kole
obsadila 3. místo. Z účasti na celostátním finále si žáci přivezli spoustu
Návštěvník Klatov, který půjde tězství - skončila shodně na druhém vých kláních postupně takto: Šum- zážitků a Josef Fiala ze 3. třídy cenu
od náměstí nově opravenou Plánic- místě. V předcházejících letech se po perk 2003 9. místo, Opava 2006 3. za vítězství v desetiboji.
kou ulicí, projde okolo několika vítězstvích v okresním kole umístili v místo, Tábor 2007 1. místo a Bílina
Hoši z 1. stupně patří k pravidelškolních budov. Tři z nich slouží ZŠ krajském kole: 2007 na 1. místě star- 2008 5. místo. Mezi jednotlivci dosa- ným účastníkům okresních finále fotKlatovy Plánická ulice. Ta nejstarší ší žáci, na 4. místě mladší žáci; 2006 hovaly medailových umístění Jana balového Mc Donald´s Cupu. V roce
už od 4. listopadu 1863. Dlouhá a na 1. místě starší žákyně, na 2. místě Kovarovičová, Jana Křížová a Marti- 2008 po vítězství v okresním kole obpestrá historie školy však není před- mladší žákyně; 2005 na 1. místě na Štychová.
sadili žáci 2. a 3. tříd v krajském finámětem tohoto krátkého článku. S ní mladší žákyně, na 2. místě starší žáNa atletický čtyřboj navazuje v ka- le nádherné 2. místo.
se mohou seznámit občané a ná- kyně. A ještě připojím pár jmen žáků lendáři Pohár rozhlasu. Vítězstvím v
Naši žáci se pravidelně účastní
vštěvníci Klatov na školních inter- a žaček, kteří se prosadili na stupně ví- poháru na republikové úrovni, i když přeborů škol v plavání, vybíjené, šanetových stránkách, prochu a také zimních olympistřednictvím článků v tisád. Medailové výsledky jen
ku a na výstavě, která v buza loňský školní rok: košídovách školy proběhne v
ková - 1. místo žáků a 3.
rámci oslav 145. výročí
místo žaček v okrese a 2.
vzniku školy.
místo žáků v krajském fináJe zájmem nás všech,
le. Florbal - 1. místo žaček v
aby žáci chodili do školy ráokrese a 4. místo v kraji, 3.
di, dělali radost sobě, rodimísto starších žáků v okrečům i nám učitelům. V pose. Stolní tenis - 2. místo
sledních letech zažila škola
mladších žáků v okrese.
a lidé v ní a okolo ní mnoho
Plavání - tři 1. místa, tři 2.
starostí i radostí. Radosti
místa a jedno 3. místo v
však nad starostmi převaokrese. Šachy - 3. místo žážovaly. Zažíváme je zásluci 4. a 5. tříd v okrese. Zimhou současných žáků a zaní olympiáda bohužel v loňžívali jsme je díky absolvenském roce neproběhla.
tům školy z nedávné minuŠkola není jen účastnílosti. Chtěl bych všechny
kem soutěží, ale také jejich
čtenáře tohoto článku seorganizátorem.
Učitelé
známit alespoň s těmi nej- V Poháru rozhlasu dívky 8. a 9. tříd získaly 1. místo mezi městskými školami 2008 školy každý rok pořádají
(zleva): Martina Štychová, Andrea Fremutová, Lucie Výtisková, Adéla Tomanová, okresní turnaje mezi školavýznamnějšími.
A nemohu jinak než za- Liliya Shklyarska, Markéta Kreuzerová, Iveta Špererová, Nikola Strnadová, mi v košíkové, florbalu a
čít sportem a sportovními Žaneta Vojířová, Petra Siegelmannová, Jana Křížová.
stolním tenisu. Za svoji činúspěchy. Naše škola je od roku 2001 tězů na krajské a celostátní úrovni i jen v jedné kategorii, se mnoho škol nost obdržela škola v roce 2006 pohár
spojována se sportem díky vzniku mezi jednotlivci: 2008 - 2. místo v pochlubit nemůže. Od roku 2007 pa- krajského úřadu za nejaktivnější
sportovních tříd. Kopaná a atletika kraji Žaneta Vojířová a Vojtěch Kli- tří mezi vítěze i ZŠ Klatovy Plánická účast a úspěchy v soutěžích.
našly v naší škole dobré podmínky a mon, 3. místo Jakub Valeš, 2006 - 1. ul. Svůj úspěch potvrdila i o rok pozAle škola nežije jen sportem, mána úrovni obou sportů se to projevilo. místo v kraji, 3. místo v republikovém ději v roce 2008. V kategorii dívek 8. me spoustu talentovaných žáků, kteV kopané je většina hráčů, kteří repre- finále Adéla Tomanová (družstvo a 9. tříd obsadila mezi městskými ško- ří se účastní někdy s větším a někdy s
zentovali nebo reprezentují Klatovy v skončilo 8.) , 2. místo v kraji Štěpán- lami vždy 1. místo a na setkání vítězů menším úspěchem všech předmětomládežnických kategoriích, žáky ne- ka Šlechtová a 3. místo v kraji Žaneta v roce 2007 2. a v roce 2008 3. místo vých soutěží a olympiád. V minulém
bo absolventy naší školy. A atletika ? Vojířová.
mezi všemi školami.V posledních le- školním roce nás nejvíce potěšil VácTa se stala v poslední době díky cílevěDalší atletickou soutěží je podle tech určitě nenajdete v okrese ani v lav Veselý, žák 9. třídy, který po vítězdomé snaze žáků něco dokázat a díky kalendáře čtyřboj. Škola patří v po- kraji školu s větším počtem předních ství v okresním kole Olympiády v Aj
nadšení a práci učitelů tělesné výcho- sledních letech i v této soutěži ke kraj- umístění v okresních i krajských ko- obsadil v krajském kole krásné 2.
vy naší největší chloubou.
ské a dá se říci i k republikové špičce. lech. Pro názornost jen umístění za místo. O mnoho za ním nezaostal ani
Začněme první soutěží v průběhu Od roku 2002 až do současnosti vy- poslední dva roky: 2008 okresní kolo žák 5. třídy Jiří Kubíček, který po víškolního roku. Už tradičně je touto bojovali hoši po vítězství v krajském tři 1. místa a jedno 2., krajské kolo tězství v okresním kole recitační sousoutěží přespolní běh. V letošním kole postupně v republikových finále: jedno 1., dvě 2. a jedno 3. místo. 2007 těže obsadil 3. místo v kraji. 1. místo
školním roce obsadila škola tři první Dačice 2002 - 4. místo, Litomyšl okresní kolo tři 1. místa a jedno 2., v matematické soutěži Klokan - katemísta v soutěži družstev v okresním 2005 - 9. místo, Tábor 2007 7. místo. krajské kolo jedno 1. a jedno 4.
gorie Cvrček obsadil v okresním kole
kole a z krajského kola v Tachově si V jednotlivcích obsadili v krajských
Žáci 1. stupně mají také své atle- žák 3. třídy Kryštof Pavlík. Další
vavřín vítězů a postup do celostátního kolech medailová umístění tito žáci: tické soutěže. Škola pravidelně or- umístění v okresních kolech v loňfinále přivezlo družstvo žaček 8. a 9. Josef Goldschmid, Lukáš Jakubec , ganizuje okresní kolo atletického ském roce - Olympiáda v Nj 2. a 3.
tříd. Družstva hochů 6. a 7. tříd a 8. a Martin Opatrný a Jan Pojar . Dívky trojboje pro žáky 1. stupně. Naši žá- místo, a Archimediáda 3. místo. V
9. tříd navázala na úspěch v okresním byly ještě úspěšnější a po vítězstvích v ci se samozřejmě tohoto klání zúča- předcházejících dvou letech vyhráli
kole a v kraji jim jen těsně uniklo ví- krajském kole skončily v republiko- stňují a i oni si vybojovali několik
pokračování na str. 4

Stále mladá 145 letá ZŠ
Klatovy, Plánická ul. 194
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Stále mladá 145 letá ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
pokračování ze str. 3
krajská kola olympiády v Čj Martina
Grasslová - 2006 (11. místo v ČR) a
olympiády fyzikální Marek Jiříček 2007. Oba tehdy byli žáky 9. třídy. V
roce 2006 žáci školy dále získali v
okresním kole zeměpisné olympiády
1. a 2. místo, matematické olympiády
2. místo, olympiády v Aj 3. místo, recitační soutěže 1. a 3. místo. V roce
2007 okresní kolo Pythagoriády dvě
1. a jedno 2. místo, matematický
Klokan dvě 2. místa, přírodovědný
Klokan 2. a 3. místo, olympiáda v Nj
dvě 3. místa, olympiáda v Aj dvě 3.
místa, Archimediáda 3. místo.
Účast a úspěchy v soutěžích nejsou a ani nemohu být hlavním posláním školy. Jejím hlavním posláním je
výchova a vzdělávání. Žáci a jejich
prostřednictvím i rodiče a učitelé mohou zažít úspěch nejen v soutěži. Stačí i daleko obyčejnější záležitosti, vě-

domí, že někam patřím a že někomu
na mně záleží. A že i já jsem schopný
a ochotný udělat něco nejen pro sebe,
ale i pro ostatní. Naší snahou je, aby
žáci věděli, že jsou součástí a budoucností společnosti a že i oni mohou udělat něco, čím udělají radost
nejen sobě, ale i někomu jinému. Klatované už znají náš celoškolní projekt
MASOPUST, který každoročně zaplní klatovské náměstí a okolní ulice.
Pěvecký sbor školy se pravidelně
představuje veřejnosti na předvánočních koncertech pořádaných městem. Dalšími celoškolními projekty
jsou Den jazyků, Den Evropy a Den
Země, ve kterých žáci získají spoustu
poznatků a výsledky jejich práce
slouží nejen jako dekorace školy, ale
také jako zdroj informací pro ostatní.
Klub mladého diváka organizuje zájezdy na divadelní představení pro
zájemce z 8. a 9. tříd. Předstupněm
pro Klub mladého diváka je spolu-

práce s plzeňským divadlem. Zájemci z řad žáků mohou navštívit několik
představení ve Velkém i Komorním
divadle. Už třetím rokem spolupracuje škola s NG Praha. Zájemci o výtvarné umění z 1. a 2. stupně několikrát během školního roku navštíví
výstavy a pracoviště NG a seznamují se aktivně s různými uměleckými
disciplínami. Žáci 5. tříd si už několik let předávají štafetu v pořádání
sbírky na adopci v ZOO Plzeň a postupně zásluhou žáků, rodičů i zaměstnanců jsme my všichni byli
kmotry zebře Lence, dvěma oslíkům
somálským, velbloudu Mulisákovi a
v současné době dvěma krokodýlům
siamským. Žáci získají kromě vědomí, že pomohli a jsou užiteční, i řadu
poznatků a vědomostí o životě zvířat
a provozu zoologické zahrady. Už
několik let ozvláštňují výuku na 1.
stupni žáky oblíbené Sluníčkové dny
- dny plné netradičních zážitků a čin-

ností. Oblibu si rychle získaly i sportovní dny na sněhu a na ledě. Dlouholetou tradici má na druhém stupni
atletický přebor školy a závěrečné
zkoušky žáků 9. tříd. Že nemyslí jen
na sebe nám dokázali v roce 2006 žáci tehdejší 9.C, kteří sami zorganizovali sbírku na adopci na dálku a umožnili tak v současné době jedenáctiletému Fukasweka Bassndemu z Konga chodit do školy. Jejich štafetu
přebrala současná třída 7.D a žáci se
svým adoptivním kamarádem navázali písemný styk.
Vše jsou to ale jen střípky ze současného života školy. Škola je velice
pestrý, různorodý a hlavně velmi živý
organismus, ve kterém se neustále něco děje, mění a vyvíjí. To jsou příznaky mládí a škola na Plánické ulici v
Klatovech je i přes svoji dlouholetou
existenci stále mladá.
Mgr. Karel Denk
ředitel školy

Raná péče - pomoc rodinám, které vychovávají
dítě s vývojovým opožděním nebo s postižením...
Téměř každého člověka potká v životě občas nějaký problém, někdy řešitelný snadněji, jindy obtížněji; těžko si ale
lze představit složitější problém než ten,
který se týká zdraví vlastního dítěte. Byla děťátku po narození stanovena zdravotní diagnóza, která v budoucnu zásadním způsobem ovlivní jeho život?
Nepostupuje vývoj dítěte běžným způsobem – tak jak jsme očekávali? Přihodil se dítěti vážný úraz, který nezůstal
bez následků? Pro rodinu nastává období intenzivní psychické zátěže; někdy
se doslova ze dne na den mění její potřeby i celý hodnotový žebříček. Rodiče v
takovou chvíli potřebují zejména psy-

chickou podporu, zůstávají ve své situaci ale velmi často sami.
Poslední roky zaznamenávají velký rozvoj sociální služby, jejichž hlavním smyslem
je právě pomáhat lidem řešit a překonávat
trvalé či přechodné nástrahy života. Sociální
službou určenou rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s postižením či s ohroženým vývojem
raného věku (0-7 let), je raná péče. Jejím cílem je pomoci rodině zorientovat se v nové
neznámé situaci; provést ji prvními roky péče o dítě tak, aby důsledky postižení dítěte
byly pro rodinu minimální.
Jakým způsobem raná péče probíhá?
Vzhledem k tomu, že se jedná o službu terénní, není zapotřebí za ní nikam jezdit - porad-

kyně dojede za rodinami, které ji využívají,
sama. Znamená to, že v intervalu zvoleném
rodiči (zpravidla 1 – 3 měsíce) rodinu navštíví poradkyně rané péče; společně pak řeší
problémy, které jsou pro ni právě aktuální.
Uživatelé rané péče mohou volit z okruhu
služeb poskytovaných střediskem; patří sem
např. provázení a aktivní naslouchání, posuzování vývoje dítěte a hledání vhodných činností pro jeho optimální rozvoj, půjčování
hraček, pomůcek a literatury, sociálně právní poradenství, pomoc při orientaci v nabídce
rehabilitačních pomůcek a hledání možností při jejich získávání, zprostředkování kontaktů na další odborníky či pomoc při vyhledání vhodného předškolního zařízení nebo

návazných sociálních a dalších služeb.
Všechny služby rané péče jsou pro uživatele
bezplatné, jejich výběr záleží vždy jen na potřebách a přání konkrétní rodiny.
Na Klatovsku poskytuje ranou péči Středisko rané péče Diakonie ČCE; s žádostí o
službu se na něj mohou obrátit rodiny s dětmi
s mentálním, pohybovým či kombinovaným
postižením (nebo s dětmi, jejichž vývoj je postižením ohrožen) od narození do sedmi let.
Pracovnice střediska lze kontaktovat každou
středu mezi 9. a 16. hod. na tel. 235 518 392,
každý všední den na tel. 731 445 502 nebo emailem strediskorp@volny.cz
Mgr. Pavla Skalová
poradkyně rané péče
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SDS Klatovy
11.11. 2008, divadelní klub, v 18,00 h předplatné skupiny P/4, ve 20,00 h předplatné skupiny P/1 - Jean-Claude Danaud: ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! - černá francouzská komedie
16.11. 2008, v 19,30 h., divadlo, předplatné
skupiny C/1. - Ladislav Smoljak : HYMNA aneb
URFIDLOVAČKA
18.11. 2008, divadlo, v 19,30 h , předplatné sk.
K/1 - III. ABONENTNÍ KONCERT - Houslový
recitál Václava Hudečka, doprovod: Petr Adamec.
24.11. 2008, divadlo, v 19,30 h - BLÁZINEC !
- Zábavný pořad.
27.11. 2008, divadlo, v 19,00 h, předplatné
sk.B/1 - Friedrich Dürrenmatt: PLAY
STRINDBERG - i šťastné manželství je malér.
30.11. 2008, divadlo, v 19,30 h - VEČER FILMOVÝCH MELODIÍ - Pošumavský Big Band
představí spolu s pěveckým sborem Fialky skladby
z českých i zahraničních filmů a populární melodie z televizní obrazovky
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY:
25.11. 2008 v 8,30 a v 10,00 hod. - Jaroslav
Pustka, Tomáš Kraucher: PRINCEZNA KONVALINKA A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY – pohádka, určeno pro MŠ a 1.-9. tř. ZŠ

MKS Klatovy
11.11. 2008, velký sál KD, 19.00 h - PRODLOUŽENÁ
12.11., velký sál KD, 13.30 h - 3.SENIORSKÝ
PLES
14.11. 2008, velký sál KD, 19.00 h - ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA - dechovka
21.11. 2008, velký sál KD, 19.30 h - MARIE
ROTTROVÁ - koncert
30.11. 2008, velký sál KD, 16.00 h - I. ADVENTNÍ KONCERT
PERNÍKOVÉ VÁNOCE 2008
VÝSTAVA PERNÍČKŮ - Vernisáž výstavy:
27.11. v 17 h. Výstava potrvá: od 27.11. do
31.12. 2008,
umístění výstavy: KD - vestibul před atriem

PŘEDVÁDĚNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ:
30.11 2008, 15 - 16 h (před advent. koncertem)
7.12. 2008, 15 - 16 h (před advent. koncertem)
14.12. 2008, 15 - 16 h (před advent. koncertem)
Předvádění pro školy a skupiny: na objednávku od
8.12. do 12.12. 2008 (dopoledne); na objednávku od 15.12. do 19.12. 2008 (dopoledne)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Výstavy v hlavní budově muzea
- do 22.12. 2008 - SVĚTCI A SVĚTICE – ukázky z muzejních sbírek; přednáškový sál muzea.
- do 22.12. 2008 - KOVOVÉ PŘEDMĚTY – zámky, hmoždíře a mlýnky z muzejních sbírek; vitríny ve vstupní hale muzea.
26.11. – 22.12. 2008 - VÁNOČNÍ HODY VÍTEJME - výstava přibližující stravování našich
předků v období od adventu do Tří králů; výstavní
sál muzea.
- do 22.12. 2008 - CHCEŠ-LI POZNAT NÁŠ
KRAJ VÍCE, NESTAČÍ JEN POHLEDNICE –
výstava z archivních sbírek; hlavní schodiště ve
vstupní hale muzea.
Základní vstupné na výstavy: 20,- Kč a 10,- Kč
26.11. – 22.12. 2008 - VÁNOČNÍ TRH – výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel; výstavní sál muzea.
14. – 17.11. 2008 - PRACOVNĚNAUČNÉ POBYTY PRO MLÁDEŽ V CHANOVICÍCH.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.:
376316011, 737061235
Přednášky
5.11. 2008 - ČECHY NA KONCI ŘÍJNA 1918
- přednáší Mgr. Leoš Nikrmajer; přednáškový sál
muzea; vstupné 20,- Kč a 10,- Kč; zač. 11.00 a
15.30 hod.
12.11. 2008 - ROVNÍKOVÁ AFRIKA – lidé, hory a příroda; přednáška RNDr. Jiřího Šlégla s promítáním fotografií z cest po Ugandě, Rwandě a
Kongu; přednáškový sál muzea; zač. 17.00 h;
Semináře
30.11. 2008 - BALENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
– přednáškový sál muzea; 10.00 – 12.00 h; vstupné 20 a 10 Kč.
Kontakt - 376 326 362, 376 316 011

Zabijačka na náměstí
Nevařte doma, přijďte ochutnat na
klatovské náměstí zabijačkové pochoutky
Únorové masopustní předváděcí a prodejní akce zabijačkových specialit nám všem a hlavně
pořádající firmě MASOWEST
ukázala, jak velký zájem o tyto
čerstvé výrobky je. Na takový nápor nebyla firma připravena, nemohla ho ani předvídat.
Proto opakování této akce věnuje firma maximální pozornost.

Ve spojení s Městem Klatovy a
Městským kulturním střediskem
Klatovy připravuje na den
15.11. 2008 od půl deváté ráno
předvedení tradičního zpracování
kulinářských zabijačkových specialit. Od prvopočátku až po finální výrobek bude zabijačka předvedena
za ozvučeného komentování Ing.
Kopáčkem a Radkem Nakládalem.

KINO ŠUMAVA
začátky ve 20 h
11.,13.,14.11. – MAMMA MIA – USA, muzikál
s písničkami skupiny ABBA
12.11. – Filmový klub: AŽ NA KREV – USA,
drama
15.-16.11. v 17.00 – VESMÍRNÍ OPIČÁCI –
USA, česky mluveno, animovaný film pro celou
rodinu
15.-16.11. – JUNO – USA, komedie
17.-18.11. - MUMIE : HROB DRAČÍHO CÍSAŘE – USA, česky mluveno
19.11. – Filmový klub: V ÚDOLÍ ELAH – USA,
thriller
20.-23.11. (v sobotu i od 17.00 h) - QUANTUM
OF SOLACE – USA, Bondovka
23.-25.11. v 17.00 – STAR WARS – KLONOVÉ
VÁLKY – USA, zajímavé animované rozšíření
slavné vesmírné ságy. Experimentálně hrajeme i v
pondělí a úterý od 17.00 h !
24.-25.11. – MÁJ – ČR
26.11. – Filmový klub: STRACH(Y) ZE TMY –
Francie, 5 animovaných hororových povídek
27.-28.11. – CESTA DO STŘEDU ZEMĚ –
USA, fantastický
29.-30.11. (v neděli i od 17.00) – OKO DRAVCE – USA, nadupaný akční thriller
30.11. v 15.00 – VÁNOČNÍ SEN – ČR, dětské
pásmo
Pokladna kina otevřena ve všední dny od 18.00 h,
o víkendech vždy hodinu před představením.
Předprodej večer v kině Šumava (tel. 376311342)
a přes den v Informačním centru na náměstí (tel.
376347250). Pokud chcete dostávat program kina s předstihem, pošlete svoji mailovou adresu na
kino@klatovsko.cz

KLUB PŘÁTEL
KLATOVSKA
16. 11. 2008 - VLASTIVĚDNÝ VÝLET - Zapomenutá sláva. Navštívíme Letiny - bývalé lázně,

Ke koupi budou veškeré pochutiny běžné zabijačky, jako jeli-

pokračování na str. 6
ta, jitrnice, ovar, polévka, ve velkém stanu bude připravena možnost konzumace těchto dobrot přímo na
místě. Od 12 hod.
bude vyhrávat Úhlavanka pod vedením J.
Červeného.
Dobrou chuť a
hezkou zábavu nám
přijde popřát starosta
města Mgr. Rudolf
Salvetr.
Mgr. Věra
Tomaierová
místostarostka
městaKlatovy
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Blovice - zámek, muzeum, kostel sv. Jana Evangelisty. Prohlídky s výkladem a oběd zajištěn. Odjezd
v 8.30 hod. z Jiráskovy ulice (za hradbami). Sraz
účastníků 15 minut před odjezdem.
20.-22. 11. 2008 - MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
- respirium ZŠ Tolstého ul. 5. ročník věnovaný 60.
výročí vzniku státu Izrael.
27. 11. 2008 - VÝBOROVÁ SCHŮZE - čtvrtek
- 18.00 hod.- restaurace U Radů. SEZENÍ SEKCE HISTORIE MĚSTA KLATOV - 19.00 hod.restaurace U Radů.

KLUB SENIORŮ
12.11. 2008, 13.30-18.00, KD - 3. SENIORSKÝ PLES
20.11. 2008, 15.00 h, hudební škola - HUDEBNÍ POŘAD J. HOSTÝNKA
24.-29.11. 2008, klub – VÝSTAVA - Tradiční výstava ručních prací,od 9.00 do 16.00 h.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do 14. 12. 2008 - VÝSTAVA SOCHY DO BAROKNÍ NIKY (22) a (23). Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
29. 11. 2008, od 14 h, Městská knihovna Klato-

vy, II. N.P. - DEN PRO DĚTSKOU KNIHU Den plný soutěží, her a radovánek. Den otevřených dveří. Prodej knih pro děti, možná přijde i
Mikuláš a další překvapení…

HIFIKLUB
ČESKÁ SPOLEČNOST ELEKTRONIKŮ
13. 11. 2008,19.30 h, - PÍSNIČKY S TELEFONEM… - …aneb, jak se díky Hifiklubu Klatovy
nepodařilo normalizátorům zcela zlikvidovat záznamy nejodvážnějšího pořadu Československého rozhlasu z roku 1968. Ukázky z unikátního
zvukového dokumentu a dobových hitů vybrali a
uvádějí Eva a Jan KOSOVI
20. 11. 2008,19.30 h, - ALEUTSKÉ OSTROVY- DRSNÁ, ALE KRÁSNÁ VÝSPA ALJAŠKY
- RNDr. JIŘÍ ŠLÉGL
27. 11. 2008,19.30 h, - SLOVA A ČAS RUDOLFA MATYSE - Večer k oslavě 70. narozenin
básníka a redaktora literární redakce Českého
rozhlasu 3 - VLTAVA věnovaný 85. výročí zahájení rozhlasového vysílání v Čechách.. Připravil a
svého přítele-jubilanta si pozval KAREL MRÁZ.

KLUB CHAPADLO
Kde: nádvoří Městského úřadu v Klatovech,(příchod průjezdem mezi radnicí a Šivou)

Změna ve večerním
troubení na Černé věži
Již několik let se každý den, vždy v 21, 22, 23 a 24 hod., ozývá z
Černé věže znělka, kterou v historických dobách troubil z ochozů
trubač. Technické zařízení, které spouští tuto znělku, umožňovalo
až do této chvíle její spuštění najednou do všech čtyř světových
stran, a to čtyřikrát po sobě.
Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem došlo k úpravě
technického zařízení tak, aby znělka zazněla jedenkrát postupně na
každou světovou stranu. Tento způsob se přibližuje historické podobě znělky, kdy trubač obešel ochoz Černé věže a na každou světovou
stranu „vyslal“ svůj hudební pozdrav.
Doufáme, že tato změna bude pro klatovské občany i návštěvníky
Klatov změnou příjemnou...

Klatovský zpravodaj
nyní i na webu
Pokud čtenáři preferují elektronická média před papírovými, mají
nyní možnost Klatovský zpravodaj získat právě v této formě. Počínaje říjnovým číslem je možné stáhnout zpravodaj ve formátu PDF ze
stránek www.klatovy.cz/mukt/zpravodaj.asp.
Bc. Milan Jarošík
ved. odboru vnitřních věcí

Pro koho: pro všechny mladé (14- 23 let), máš-li
chuť a čas přijít posedět, popovídat, zahrát si kulečník, fotbálek, šipky, internet - vše bezplatně v
úterý a ve středu od 14.00 - 19.30 hod. Zajímá Tě
fotbal, florbal, hra na kytaru, freestyle na kole, posilování, tanec nebo jiné zajímavé aktivity? - zastav
se na domluvu v Chapadle.
19. 11. od 15 hod. - TURNAJ V ŠIPKÁCH - soutěž v jednotlivcích, možnost přihlásit se na místě
26. 11. 2008 od 15.00 hod. - VÝROBA PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ DEKORACE - všechny
pomůcky obdržíte zdarma

POZVÁNKY – OZNÁMENÍ
APATYKA PAMPELIŠKA
zve příznivce přírodní medicíny 20.11.2008 od
18 h na přednášku MUDr. Davida Freje.
Téma přednášky je ÁJURVÉDA - dlouhověkost a
zdraví. Přednášk. sál Městské knihovny v Klatovech

OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY
3.12.2008 v 18°° hod. - ADVENTNÍ KONCERT
- AVE MARIA – AGNUS DEI - ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL PANNY MARIE - KLATOVY
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ZDARMA
chvíle příjemné, ale především i časy
plné nejistoty
a zmaru.
Za pár dní
se rozsvítí vánoční stromky u Vás doma. Stromek dozajista nejkrásnější a nejtajemnější. Nehledě na věk bude
totiž v každém z nás trocha napětí. Tak, jak tomu bývá vždy, když
o magickém Štědrém večeru rozbalujeme umně převázaná překvapení. Radost obdarovaného je
radostí dvojnásobnou. Spolu s
ním ji totiž společně sdílí i jeho
„Ježíšek“.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
spokojené, ničím nerušené vánoční svátky. Věřím, že je prožijete ve
zdraví uprostřed svých nejbližších. A kdyby se Vám přesto zastesklo po stromu větším, vězte, že
ten na klatovském náměstí svítí
pro nás pro všechny.

Přeji vám spokojené a ničím
nerušené vánoční svátky
Poslední páteční listopadový
podvečer se klatovské náměstí
zaplnilo stovkami natěšených dětí. Spolu se svými rodiči, prarodiči, blízkými i vzdálenými sousedy vytvořily
báječnou
atmosféru při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu.
Stromu, jenž každý
den oznamuje Klatovanům i návštěvníkům města blížící se příchod nejhezčích svátků roku. Při této příležitosti jsem
vyjádřil přesvědčení, že prožít celý adventní čas v klidu a rozjímání se nám asi nepodaří. Přál jsem
všem spoluobčanům, aby se vynasnažili najít alespoň chvíli,
kdy se zastaví a nebudou to považovat za ztracený čas.

Jedna z nich nastala v úterý 2.
prosince 2008 v historických
prostorách klatovské radnice. Je
pro mne nesmírnou ctí, že jsem
mohl na základě jednomyslného rozhodnutí zastupitelů města udělit čestné občanství p. Františku
Wiendlovi.
Muži,
který byl za své pevné
postoje v celoživotním boji za svobodu
a demokracii vyznamenán u příležitosti
28. října prezidentem republiky. Na Pražském hradě přijal z jeho rukou řád Tomáše
Garrigue Masaryka III. stupně.
Viděl jsem v očích vyznamenaného radost i z ocenění klatovského.
A nejen v očích jeho. Gratulanty
byli totiž ti, kdo spolu s Františkem Wiendlem prožívali nejen

Šťastné Vánoce
a úspěšný nový rok.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Upozornění Vánoční kamion
občanům! zavítá do Klatov !
Městský
úřad
v
Klatovech oznamuje
všem občanům, že se ve
středu 31. prosince
2008 ruší úřední den a
pracovní doba úřadu
končí na všech pracovištích ve 14.30 hod.

I letos rozváží Vánoční kamion Coca-Cola tu pravou vánoční
atmosféru po celé České republice. Po jednoročním půstu zavítá
i do Klatov. Vánoční kamion vypadá přesně tak, jak ho znáte z
televizní reklamy, a přiváží k
vám Santa Clause, hravé Elfy,
spoustu zábavy, soutěží, písniček – a samozřejmě dárků.
Do Klatov přijede Vánoční kamion v sobotu 13. prosince 2008
a zastaví v pět hodin odpoledne na

náměstí Míru. Před jeho příjezdem již od tří hodin bude otevřena
vánoční vesnička a začne vlastní
program, během kterého se můžou děti zapojit do nejrůznějších
soutěží.
Přijďte si i vy užít předvánoční
odpoledne plné dárků, zábavy a
překvapení. Těšíme se na setkání
s vámi u Vánočního kamionu.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského
odboru MěÚ Klatovy

Informace z jednání
Zastupitelstva a
Rady města Klatov
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4.11.2008 projednalo 16
bodů programu a mimo jiné přijalo
následující usnesení:
ZM rozhodlo:
 o zařazení devíti návrhů změn a o
zamítnutí třech návrhů změn do změny územního plánu města č.14. Informace o navrhovaných změnách jsou
na internetových stránkách města,
 o zařazení akcí do Programu regenerace městské památkové zóny pro
rok 2009 v následujícím pořadí: č.1
ZŠ Plánická čp. 133/IV Klatovy – odvlhčení a oprava soklu, č.2 Fara čp.
9/I Klatovy – oprava fasády a výměna
oken II.etapa, č.3 Bašta v Hostašových sadech – oprava střešní krytiny,
výměna klempířských prvků, provedení zástřešku nad vstupem.
ZM schválilo:
 témata grantů v oblasti kultury a
sportu pro rok 2009. Informace, včetně předtisků žádostí, jsou na internetových stránkách města,
 obecně závaznou vyhlášku č.
2/2008 o spádových obvodech pro
umístění dětí do 1.tříd základních
škol v Klatovech pro školní rok
2009/2010. Znění vyhlášky je na internetových stránkách města.
ZM Klatov udělilo čestné občanství
města Klatov panu Frant. Wiendlovi u
příležitosti jeho významného životního jubilea a udělení vyznamenání.
Rada města na svém zasedání dne
11. a 25.11.2008 projednala 42 bodů programu a mimo jiné přijala následující usnesení:
Rada města rozhodla o přidělení
veřejné zakázky:
 na projektovou dokumentaci na
úpravu čistírny odpadních vod v
Újezdci u Mochtína Vodohospodářskému podniku, a.s., Plzeň za cenu
320.110 Kč včetně DPH,
 na stavební práce na akci Klatovy –
Budovcova ul. firmě Silnice Klatovy,
a.s., za cenu 1.485.262 Kč vč. DPH,
 na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Klatovy“
spol. Česká pojišťovna, a.s., Praha.
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Nové dětské hřiště Na Rybníčkách
Předvánoční dárek v podobě nového dětského hřiště dostaly děti v
Klatovech. Je v prostoru mezi bytovými domy Na Rybníčkách.
„Teï máme v každé části Klatov jedno větší dětské hřiště, které odpovídá
evropským normám. Zde Na Rybníčkách jsme také vyšli vstříc připomínkám rodičů, kterým se nelíbilo,
že jejich děti chodí ze hřiště špinavé.
Zvolili jsme novou technologii dopadových ploch. Použili jsme jemný
kačírek a pískoviště jsou oddělená.
Také hrací prvky, jako je lanová drá-

ha nebo prolézačka propletená provazy, mají v Klatovech premiéru.
Lanová dráha je zatím odstrojena,
protože v tomto zimním období není
z bezpečnostního hlediska vhodné ji
používat. Vybudovali jsme hřiště ve
spolupráci s městem, které investovalo 900 000 korun a Technické
služby města Klatov se podílely finanční částkou 300 000 korun,“
uvedl jejich ředitel Jiří Pour.
Dětské hřiště je v rozlehlém prostoru „nikoho“, kde občas hostuje cirkus.

„Je to jedno z nejlukrativnějších
území v centru Klatov a nezastírám,
že je o něj velký zájem. Občané města se mě velmi často ptají, zda tady

vat veřejná sportoviště
pro děti nejrůznějšího
věku,“ uvedl starosta
Klatov Rudolf Salvetr.
O dalších záměrech v této části Klatov hovořil Peter Pošefka, vedoucí
správy a údržby městské zeleně.

„Snad se děti na novém hřišti moc nezamažou,“ s úsměvem vzkázal
starosta Klatov Rudolf Salvetr (uprostřed) maminkám a babičkám.
Slavnostního otevření se také zúčastnila místostarostka Věra
Tomaierová a technické parametry hřiště včetně finančních nákladů
vysvětlit ředitel Technických služeb města Klatov Jiří Pour.

Nové dětské hřiště Na Rybníčkách v Klatovech.

Město Klatovy zastoupené tajemníkem
Miroslavem Šafaříkem vyhlašuje

nevznikne další obchodní dům nebo
jiné podnikatelské centrum. V
územním plánu Klatov je právě toto
území vyhrazeno pro výstavbu školy,
takže mohu každého ujistit, že žádné
komerční aktivity tady nebudou.

„V posledních letech byla tato lokalita Na Rybníčkách mnohými občany využívána také jako černá
skládka. Každý měsíc jsme odtud
vyváželi jedno nákladní auto naplněné ledničkami, televizory, prač-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo ÚŘEDNÍKA HOSPODÁŘSKÉHO
ODBORU MěÚ v Klatovech.
Pracovní náplň:  příprava staveb komunikací, dozor investora na stavbách komunikací, kontroly čerpání finančních prostředků, státní dozor na místních komunikacích.

Platové zařazení:  platová třída 9 (v souladu s nařízením
vlády č. 469/2002 Sb. a č. 564/2006 Sb. v platném znění).
Požadavky:  ukončené úplné středoškolské vzdělání nebo
vysokoškolské vzdělání s příslušným zaměřením, odbornost stavebního směru v oboru dopravních staveb vítána,
 iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
 schopnost řešit konfliktní situace,
 občanská a morální bezúhonnost,
 znalost práce na PC  řidičské oprávnění sk. B,
 praxe v investiční výstavbě a znalost cizího jazyka (Aj,N) vítána.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky do výběrového řízení odešlete
nejpozději do 17 12. 2008 na adresu:
Město Klatovy, k rukám tajemníka M. Šafaříka,
nám. Míru 62/1, 339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení pracovník HO“

„Jak bezpečná je prolézačka pro děti?“ zajímal se starosta města
Rudolf Salvetr (uprostřed).
„Maminky nemusejí mít žádný strach. Děti se nezraní. Provazy jsou
vytvrzeny vnitřním lankem a provazové čtverce se navzájem překrývají, takže děcko nemůže vůbec propadnout,“ vysvětlují vedoucí správy a údržby městské zeleně Peter Pošefka (vlevo) a ředitel
Technických služeb města Klatov Jiří Pour.

Město nemá důvod tuto vnitřní část
Klatov prodávat, není v dluzích. Navíc je prostor využíván dětmi, které
zde hrají míčové hry. Teï mají nové
moderní hřiště, které jim nabízí další vyžití. Plníme slib občanům, že budeme postupně v sídlištích a v místech, která jsou pro to vhodná, budo-

kami a domovní odpad. Naším záměrem je obnovit dva ze třech rybníčků, které zde dříve kaskádovitě za
sebou byly. Do parku zabudujeme
lavičky, nějaké stolečky, vysadíme
okrasné keříky, zeleň a postupem času vytvoříme krásné odpočinkové
prostředí.“
(šk)
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Nebezpečné chemické látky
Mezi nejrozšířenější nebezpečné chemické látky na území
ČR patří jednoznačně chlor a
amoniak (čpavek). Nacházejí
se totiž ve většině větších měst.
Tyto chemické látky jsou provozovány ve vodárnách, zimních stadionech, v zařízeních
pro zpracování masa, mlékárnách, nemocnicích a podobně.

Amoniak NH3
(čpavek) je chemická látka, která
je pro svůj nepříjemný zápach silně vnímána čichem.

Příznaky zasažení:
Nízká koncentrace - způsobuje
dráždění nosu, nosohltanu a očí,
což se projevuje zejména zarudnutím očních spojivek a nosohltanu.
Silnější koncentrace - vyvolává
neúnosné dráždění očí, nosu, nosohltanu, bolesti za hrudní kostí,
nevolnost , zmatenost a bolesti
hlavy. V těchto případech se objevují objektivní příznaky od záchvatů kašle, zvýšeného dýchání,
krvácení z nosu, závratí až po poruchy dýchání a krevního oběhu,
poleptání horních cest dýchacích,
otok plic a poruchy srdeční činnosti .
Vysoká koncentrace - v těchto
případech může dojít k udušení
následkem otoku plic, zástavě dýchání a smrti .

POSTUP PŘI PRVNÍ POMOCI
- naprostý klid , zákaz kouření,
převléknutí a omytí postiženého, výplach očí borovou vodou,
inhalace mlhy 1 % roztoku octa a mírnění kašle dostupným
lékem.
Všechny uvedené provozy, které
využívají v rámci technologie
amoniak , mají zpracovány havarijní plány, ve kterých je stanoven
postup jak pro včasné varování
zaměstnanců i okolí, tak i postup
činností vedoucí k odstranění takovéto provozní havárie.

Možnosti ochrany
Ochrana zaměstnanců i obyvatelstva v okolí se plánuje pro případ
úniku nebezpečných látek (NH3)
preventivně. Předběžné vyhodnocení se provádí kruhovitě od
místa umístění nebezpečné látky.
Poloměr je dán množstvím používané nebezpečné látky, případně
charakterem okolí (zástavbou,
výskytem lesního porostu atd).
V případě vzniku provozní havárie s únikem nebezpečné látky je z
předběžného vyhodnocení konkretizovaný ohrožený prostor od
místa úniku ve směru větru v rozsahu kruhové výseče 40 stupňů.
V Klatovech přichází do úvahy
převážně západní vítr. Poloměr
této kruhové výseče je stejný jako
u poloměru při předběžném vyhodnocení - dle množství uniklé
látky a charakteru okolí.

V případě úniku nebezpečné
škodliviny zasahují při této události vždy složky integrovaného
záchranného systému. Vzhledem
k tomu, že čpavek je ředitelný vodou, je uniklé množství lokalizováno vodní clonou.
Nejkritičtějším místem s výskytem
amoniaku se jeví Zimní stadion
Klatovy, který je umístěn v blízkosti obytné zástavby a zejména
pak objektů ZŠ, Tolstého ul.
Z těchto důvodů je právě u zimního stadionu věnována největší
pozornost preventivním opatřením, včetně využití moderní varovné techniky. Na Zimním stadionu je instalováno automatické
zařízení k detekci případného
úniku čpavku, které je napojeno
na varovnou elektronickou sirénu. Tato elektronická siréna je
schopna nejen vyhlásit poplach,
ale i hovorovou řečí odvysílat relaci k okamžitému varování obyvatel v ohroženém okolí.
Ve strojovně Zimního stadionu
je instalováno vodní skrápějící
zařízení, jehož účelem je zředit
unikající amoniak na čpavkovou
vodu, která již není zdraví škodlivá.
Hlavní ochranou pro obyvatelstvo
před účinky chemických látek je
využití vhodných improvizovaných ochranných prostředků,
nouzového ukrytí za využití přirozených ochranných vlastností staveb nebo provedení evakuace.

Také v Klatovech se využívá čpavku jako chladicího
média, a to v následujících subjektech:
Dislokace

Druh nebezpečné látky

Množství

Předpokl. vzdálenost
ohrožení okolí

Zimní stadion Klatovy

amoniak

6 tun

230 m

Xavergen a.s. Praha, závod Klatovy
(masokombinát)

amoniak

9 tun

300 m

Mlékárna Klatovy a.s.

amoniak

10 tun

330 m

Mezi účinné jednoduché improvizované prostředky k ochraně
dýchacích cest při úniku amoniaku patří:
 savá prodyšná tkanina namočená v roztoku vody a kyseliny
citronové nebo octa
 (do jednoho litru vody dát jednu polévkovou lžíci kyseliny citronové, nebo dvě polévkové lžíce
octa)
 v nouzovém případě lze použít
jen pitnou vodu (amoniak je rozpustný ve vodě)

Nezbytná doporučení pro
případ ohrožení
unikajícím čpavkem:
 nepřibližovat se k místu havá-

rie
 v případě použití vhodných
improvizovaných prostředků nejkratší cestou opustit ohrožený
prostor, nebo se co nejdříve ukrýt
v uzavřené místnosti, nejlépe na
závětrné straně budovy, než je
místo úniku škodliviny
 uzavřít a utěsnit okna, dveře a
další otvory
 vypnout ventilaci, klimatizaci
 připravit si prostředky improvizované ochrany
 vyvarovat se větší fyzické námahy
 jednat klidně a s rozvahou
 budovu opustit jen na pokyn
 sledovat zprávy a pokyny záchranářů v hromadných sdělovacích prostředcích

Závěrem
Vzhledem k malému množství
amoniaku, které je v jednotlivých
provozech na území města využíváno, přičemž únik veškerého
používaného množství je téměř
vyloučen, je doba ohrožení postiženého prostoru odhadována jen
na několik hodin. Tato doba je
závislá na uniklém množství
amoniaku a konkrétní povětrnostní situaci.
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„MASARYČKA“
Masarykova základní škola
Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 je oficiální název školy,
kterou většina občanů města a
okolí zná jako „Masaryčku“. Po
několik let trvajících náročných
stavebních úpravách se na podzim oblékla do nového hávu.
Od roku 2005 se v době letních
měsíců místo dětských hlasů
budovou rozléhal čilý stavební
ruch. Ve čtyřech etapách prošla
škola generální stavební opravou.
Město Klatovy vložilo do přestavby a úprav více než 73 milionů
korun. Nejprve bylo v 1. etapě
dobudováno podkroví, původní
půda se přeměnila ve výtvarný a
hudební ateliér, počítačovou
učebnu a cvičnou
školní kuchyni. Ve
2. a 3. etapě následovaly
opravy
podlah, elektrického vedení, šaten,
výměna oken a
dveří. V místě
původního vstupního vestibulu se
objevily šatny pro
malé školáky, nové
schodiště a kabinety. Během 4. etapy
se stavební firmy
přesunuly z útrob budovy ven.
Stará dáma se skutečně oblékla do
nových šatů. Stavaři velmi citlivým
způsobem opravili fasádu a oplocení školy. Autor původního projektu z roku 1923, architekt
Ladislav Skřivánek, by sice vnitřní
zmodernizované prostory nepoznal, ale pohled od městského
parku „na malovaná psaníčka“ by

ho jistě potěšil.
Stejně jako v roce
2007 potěšil sportovce moderní sportovní areál s umělým
povrchem – fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště pro tenis,
košíkovou, volejbal
či nohejbal a atletická dráha. Společně s dvěma tělocvičnami, posilovnou a squashovým kurtem tvoří sportovní zařízení, které je využíváno pro výuku
tělesné výchovy a sportovní aktivity žáků. V čase mimo vyučování
slouží DDM Klatovy, různým
sportovním oddílům a dalším
zájemcům z řad široké veřejnosti.

Ve školním roce 20082009 probíhá výuka ve škole
celkem v dvaceti třech třídách. Děti se učí podle
vzdělávacího
programu
Základní škola a školního
vzdělávacího
programu
Škola pro život. Aktivně
spolupracujeme s hokejovým klubem HC Klatovy a

oddílem volejbalu TJ Klatovy.
Úspěšně se též rozvíjí partnerské
vztahy s družební školou v německém Bischofsmaisu.
O kvalitě práce pedagogů nejlépe vypovídá to, že každým
rokem odchází část žáků již z 5. a
7. tříd úspěšně studovat víceleté
gymnázium. Své zájmy a šikovnost naši žáci prokazují i
pravidelnou účastí a pěkným
umístěním
v
různých soutěžích. Ve
školním roce 2007-2008
znamenaly úspěchy v
okresních kolech účast v
regionálních soutěžích.
Zde bojovaly např. volejbalistky. Do celostátního
kola pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek se

PROSINEC 2008
probojoval
Marcel
Martinek,
Jitka
Císařová se stala první
náhradnicí. Družstva
šachistů ukázala svoji
sílu v krajské soutěži.
Tým mladších žáků ve
složení Lukáš Kaňák,
Jana Petrová, Adam
Hosnedl a Radek
Kalista
nenašli
v
regionu přemožitele,
získali zlaté medaile a
skvěle bojovali i v
celostátním kole v dalekých Beskydech.
Republikovou soutěž Svět
očima dětí vyhrálo družstvo (dnes
již šesťáků) Tomáš Pytlík, Martin
Guman, Štěpán Košan a Vítek
Kožukar.
Na tyto úspěchy před několika
dny navázaly mladší žákyně –
florbalistky. Po vítězství v krajském kole přivezly z celostátního
soupeření v Praze bronzové
medaile za krásné třetí místo.
Pro všechny žáky je ve škole
připravena nabídka různých
kroužků, na veřejnosti vystupují
pěvecké sbory Sněženky a machři
a Zvoneček. Pro zájemce ze 6. až
9. tříd připravujeme v zimě lyžařské a snowboardové kurzy na
šumavském Špičáku, kde mohou
získat či zdokonalit své
umění. S mladšími žáky se
společně těšíme na Dny na
sněhu.
Na závěr malého představení Masarykovy základní školy zvu všechny zájemce k její prohlídce dne 22.
ledna 2009, kdy se bude
konat Den otevřených
dveří. Rádi vás uvidíme.
Mgr. E. Salvetrová,
ředitelka školy
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Pozvánka na kulturní akce
MKS Klatovy
10.12.2008 - ŠTĚPÁN RAK - koncert - Sál klatovské radnice od 19.00 h.
14.12.2008 - III. ADVENTNÍ KONCERT velký sál KD, začátek v 16.00 hod.
31.12.2008 - SILVESTR 2008 - Velký sál KD,
20.00 h, občerstvení zajištěno.
do 21.12. 2008 - PERNÍKOVÉ VÁNOCE
2008 – Výstava, KD-vestibul před atriem
PŘEDVÁDĚNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ:
14.12.2008 -15:00-16:00 (před adventním
koncertem), Předvádění pro školy a skupiny:
na objednávku od 8.12. do 12.12. 2008 (dopoledne); na objednávku od 15.12. do 19.12.
2008 (dopoledne)
Do 21.12. 2008 - JOSEF PROTIVA - Výstava
obrazů a kreseb klatovského výtvarníka. Galerie
A, atrium KD, otevřeno denně od 10 do 17 h
LOUTKOVÁ SCÉNA BROUČEK
20.12.2008 - ĎÁBLOVY PILULKY - pohádka pro nejmenší. KD, ve 14 a v 16 h.

Kino Šumava
začátky ve 20 h
11.-12.12. - 96 h - Francie, akční thriller
13.-14.12. - (v neděli i od 17.00) - MAX PAYNE - USA, akční
14.12. v 15.00 - KRTEK VE SNU - ČR, přístupno, pásmo pro nejmenší
15.-16.12. - MALÉ OSLAVY - SR/ČR/Itálie
18.-19.12. - (v pátek i od 17.00 !!!) - MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 : MATURITNÍ ROČNÍK -USA, česky, tanečně-hudební film
20.-21.12. - (v neděli i od 17.00) - KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY - ČR, celovečerní animovaný film
22.-23.12. - VY NÁM TAKY, ŠÉFE ! - ČR, komedie
27.-28.12. - SAW 5 - USA, titulky, od 15 let, horor
29.-30.12. - DĚTI NOCI - ČR, od 15 let
Filmový klub
10.12. - KATYŇ - Polsko 2007, historicko-válečný film
17.12. - REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA -Velká Británie 2007

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Adventní období v muzeU
Stříbrný předvánoční víkend
13.12. - VÁNOČNÍ PROGRAM DĚTÍ Z PĚVECKÉHO SOUBORU KARAFIÁT ZE ZŠ
ČAPKOVA ULICE - pod vedením Mgr. Černé;
přednáškový sál muzea; zač. 10 hod.
14.12. - PALIČKUJEME VÁNOČNÍ DORT ukázky paličkování Krajkářského klubu Klato-

vy; přednáškový sál muzea; 10 – 16 hod.
Zlatý předvánoční víkend
20.12. - VÁNOČNÍ PROGRAM DĚTÍ KLATOVSKÉ MATEŘSKÉ NEBO ZÁKLADNÍ
ŠKOLY; přednáškový sál muzea; zač. 10 hod.
21.12. - UKÁZKY PŘÍPRAVY TRADIČNÍCH VÁNOČNÍCH POKRMŮ Z PROSTŘEDÍ VENKOVA VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ - přednáškový sál muzea; 10
– 16 hod.; HISTORIE ČESKÉ KUCHYNĚ –
přednáška M. Kunzmannové, zač. ve 14 hod.

SDS Klatovy
11.12. v 19.30 h – ZASNĚŽENÁ ROMANCE
– swingový muzikál
14.12. v 18 a ve 20 h – VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ – hudba a poezie, v divadelním klubu
17.12. v 19.30 h – VÁNOČNÍ KONCERT
29.12. v 19.30 h – SCREAMERS ÚTOČÍ –
travesti show
Kontakt – 376 320 043

SOKOLOVNA Klatovy
26.12. ve 20 h – EXTRA BAND REVIVAL –
taneční zábava
24.1. ve 20 h – BRUTUS – taneční zábava

HIFIKLUB
12. 12. 2008, 19.30 h - VENKU SNĚŽÍ… večer vánočně laděných melodií
15. 12. 2008, 19.30 h - KDYŽ ZVONÍ
ZVON… - významný český zvonař PETR RUDOLF MANOUŠEK hostem posezení
16. 12. , 10 h - POCTA KARLU ČAPKOVI pořad z unikátních nahrávek děl Karla Čapka
18. 12. 2008, 19.30 h - KRÁTKÁ DLOUHÁ
CESTA - Autor projektu: FEDOR GÁL, Režie:
MARTIN HANZLÍČEK. Hifiklub Klatovy byl
poctěn významnými tvůrci uvedením pracovní
předpremiéry filmového dokumentu
30. 12. 2008, 19.30 h - VESELÉ ZPÍVÁNÍ
PŘED KONCEM ROKU S TOMBOLOU I
TANCEM. S novým klubovým klavírem YAMAHA účinkuje pěvecké duo INKOGNITO

Klub přátel Klatovska

DO 31. 12. 2008 - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
- TOMÁŠ RYNEŠ, ŽIVOT NA JIHU. Galerie
knihovny, 2. N.P.
12.1. od 17 h - NOVÉ PRÁCE - výstava žáků
ze třídy PaeDr. Z. Dvořákové - ZUŠ J. Kličky galerie knihovny, 2. patro

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍž
11.12.2008 - VÁNOČNÍ BESÍDKA - ČČK
místní skupina Klatovy 1 pořádá besídku pro
své členy v hotelu Rozvoj. Začátek v 16.00 h.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
13.12.2008 - VÝLET DO BAZÉNU DO HORAŽĎOVIC - sraz: 7.00 h na vlakovém nádraží
Návrat: 16.45 h na vlakovém nádraží. Cena:
220 Kč. Přihlášky a platby do 11.12.2008 v
kanceláři DDM Klatovy.
18.12.2008 - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - sál
DDM Klatovy ve Vídeňské ulici. Začátek: v
16.00 h.
20.12.2008 - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - vánoční
trh. Hudební kroužky vystoupí v rámci tradičních řemeslných trhů. Začátek: 11.45 h, náměstí Klatovy.
22.12.2008 - LOVENÍ VÁNOČNÍHO KAPŘÍKA - Začátek: 14 h,plavecký bazén Klatovy.
29.12.2008 - FLORBALOVÝ TURNAJ 3. 5.třída ZŠ a SŠ. Prezence 7.00 - 7.45, začátek
8.00 h, tělocvična Masarykovy ZŠ. Přihlášky
předem do 22.12.2008. Startovné Kč 40 na
osobu - zaplatit předem v DDM.
30.12.2008 - FLORBALOVÝ TURNAJ 6. 7. třída ZŠ a 8. - 9. třída ZŠ. Prezence 7.00
- 7.45, začátek 8.00 h, tělocvična Masarykovy
ZŠ Klatovy. Přihlášky předem do 22.12.2008.
Startovné Kč 40 na osobu - zaplatit předem v
DDM.

VÁNOČNÍ POZVÁNKY
ADVENTNÍ KONCERT
- AVE MARIA – AGNUS DEI - ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL PANNY MARIE – KLATOVY - STŘEDA 3.12.2008 v 18°° hod.,

14. 12. 2008 - VLASTIVĚDNÝ VÝLET - neděle - Vánoční pohoda. Navštívíme Nýrsko muzeum Královského hvozdu, Janovice - kostel
sv. Jana Křtitele. Prohlídky s výkladem a oběd zajištěn. Odjezd v 9.21 hod. z vlakového nádraží.
Sraz účastníků 15 minut před odjezdem.
18. 12. 2008 - VÝBOROVÁ SCHŮZE - 18.00
h.-restaurace U Radů.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
- JIŽ SLUNCE Z HVĚZDY VYŠLO - ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL NAROZENÍ PANNY
MARIE KLATOVY - ČTVRTEK 18.12. 2008
V 19.00 H - ÚČINKUJÍ KOLEGIUM PRO
DUCHOVNÍ HUDBU A DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR DAMIA, KOMORNÍ ORCHESTR
KATEDRY HUDEBNÍ KULTURY PF ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VÁNOČNÍ KONCERT
- ÚČINKUJÍ: VENUŠE DVOŘÁKOVÁ - SOPRÁN (SÓLISTKA DIVADLA J. K. TYLA),
TOMÁŠ BASTL - TRUBKA, VÍT ASCHENBRENNER – VARHANY - JEZUITSKÝ KOSTEL V KLATOVECH - 25. 12. 2008, 16 h,
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

UPOZORNĚNÍ:
23. a 31. 12. 2008 budou jednotlivá oddělení
knihovny OTEVŘENA POUZE DO 12 hodin.
DO 14. 12. - SOCHY DO BAROKNÍ NIKY
(22) A (23), Vystavují V. Bláha a J. Šimkůj.
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Lavička pro Václava Weinfurtera
Před rokem jsem byl pozván
na Dny zahradní a krajinářské
tvorby v Luhačovicích. Ve svém
příspěvku jsem vzpomenul osobnost klatovského architekta Ing.
Václava Weinfurtera. Následně
jsem byl několika jeho bývalými
kolegy požádán, abych zhotovil v
Klatovech nějaké dílo, které by jeho osobu připomínalo.

Navrhl jsem výtvarný objekt
pro Hostašovy sady, který je zároveň originální částí městského
mobiliáře.
Lavička je věnována zahradnímu architektovi ing. Václavu Weinfurtrovi, který se po dobu dvou desetiletí staral o městskou zeleň Klatov a který svou životní filozofií a jedinečným darem vnímat krásno
mnohdy umožňoval
nám ostatním nahlédnout za hranice
všednosti.
Dílo bude vytvořeno z jednoho kusu žuly (4x2m) ve
tvaru ležící osmičky
- nekonečna - univerza. V každé ze
dvou smyček poroste
okrasný
strom. Dvě kvetoucí koruny stromů se
spojí v jednu. Středem kamenné linie
poběží text, který
bude použit z jedné
Weinfurterovy sms

zprávy, kterými obdarovával své
přátele:
“Přeji útulné tělo pro duši na
bydlení. Schopnost vnímat zázraky všedních dnů, minimum
hmotné zátěže a volné ruce k
uchopení světů, dosažitelných
naší fantazii.”
Řada těch, kteří na Václava
Wenfurtera stále vzpomínají, přispěla finanční částkou na účet zří-

zený k tomu záměru
Městem Klatovy. Pokud
i Vás myšlenka zaujala a
rozhodnete se podpořit realizaci, je
Vám k dispozici účet s číslem:
130016-0821048319/0800
Případné dotazy ohledně možnosti finanční pomoci vám zodpoví
vedoucí Finančního odboru MěÚ v
Klatovech. (tel. 376347242)
Dotazy ohledně výtvarného záměru vám rád objasním sám.
Václav Fiala, sochař,
tel.: 777 814 370

Přehled vánočních akcí a výročních
trhů pořádaných Městem Klatovy
13.12.2008 – VÁNOČNÍ KAMION COCA COLA 2008 – tržní plocha + horní část náměstí Míru - 15.00-20.00 hodin
14.12.2008 - STŘÍBRNÁ NEDĚLE - VÝROČNÍ TRH – tržní plocha
náměstí Míru - 8.00-17.00 hodin
18.12.2008 - 20.12.2008 - VÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ TRH spojený s
vystoupením souborů ze školských zařízení a místních sdružení - tržní
plocha náměstí - vždy 10.00-17.00 hodin
21.12.2008 - ZLATÁ NEDĚLE - VÝROČNÍ TRH - tržní plocha náměstí Míru - 8.00-17.00 hodin
23.12.2008 – ŽIVÝ BETLÉM (pořádá Křesťanské společenství Klatovy) – tržní plocha náměstí Míru - 17.00 – 18.00

Město Klatovy srdečně zve všechny občany
a návštěvníky města na

Vánoční tradiční řemeslný trh,
který se uskuteční na náměstí Míru v Klatovech
ve dnech 18. - 20.12.2008
U příležitosti pořádání Vánočního řemeslného trhu se představí místní
sdružení a řemeslníci s presentací vlastních výrobků a vystoupí místní soubory ze školských zařízení s vánočním programem.

KULTURNÍ PROGRAM - VYSTOUPENÍ SOUBORŮ :
18.12. 2008 - ČTVRTEK
14.00 - ZAHÁJENÍ TRHU SLAVNOSTNÍMI FANFÁRAMI
14.05 - DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY KLATOVY, Studentská ul.-odloučené pracoviště MŠ Luby
14.30 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLATOVY,
Hálkova ul.
15.15 - PĚVECKÝ SBOR PŘI ZŠ KLATOVY, Tolstého ulice
15.45 – PĚVECKÉ SBORY PŘI ZŠ KLATOVY, Čapkova ulice
19.12. 2008 - PÁTEK
14.00 - DĚTI MŠ KLATOVY, Studentská ul. - odloučené pracoviště
MŠ, Máchova ul.
14.30 - DĚTI MŠ KLATOVY, Studentská ul. - odloučené pracoviště
Podhůrecká ul.
15.00 - PĚVECKÝ SBOR při Masarykově ZŠ Klatovy
15.30 - PĚVECKÝ SBOR při ZŠ Klatovy, Plánická ul.
16.00 - PĚVECKÝ ORCHESTR MLADÝCH - ZUŠ Kličky Klatovy
20.12. 2008 - SOBOTA
10.00 - ZAHÁJENÍ TRHU SLAVNOSTNÍMI FANFÁRAMI
10.15 - SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ Šumavánek a Šumava Klatovy
10.45 - KURZ ZPÍVÁME A TANCUJEME při MěKS Klatovy
11.15 - PĚVECKÝ SBOR DAMIJA při MěKS Klatovy
11.45 - HUDEBNÍ KROUŽEK DDM Klatovy
12.15 - žENSKÝ PĚVECKÝ SBOR SENIORKY
12.45 - KOMORNÍ SOUBORY ZUŠ J. Kličky Klatovy
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Osmička byla pro Klatovy šťastným číslem
Za dveřmi už máme Vánoce, horlivě nakupujeme dárky pro své
blízké a mnozí z nás už pomýšlejí
na poslední den v roce. Nabízí se
otázka. Jaký byl rok 2008?

Veškerá snaha rady a zastupitelstva města je vedena k tomu, aby se
Klatovy se svými 25 integrovanými obcemi úspěšně rozvíjely. Výsledky, kterých jsme dosáhli, nám

ným občanům. Klatovy jsou také
nejlépe hospodařícím městem v
Plzeňském kraji, což potvrdila ratingovým hodnocením společnost
Moody‘s Central Europe.
Letošní rok je úspěšný a své dobré pověsti nechceme zůstat nic
dlužni ani v roce příštím. Promýšlíme řadu projektů, na které můžeme získat peníze z EU a zbytek do-

financovat z vlastního rozpočtu.
Opětovně podáme žádost na obnovu rozhledny na Hůrce, dostali
jsme evropské peníze na další výstavbu cyklostezky z Klatov do
Svrčovce. Věřím, že i devítka bude
pro Klatovy a integrované obce v
roce 2009 šťastným číslem.
Věra Tomaierová,
místostarostka Klatov

Klatovy bezpečnější

Předání ratingového hodnocení městu Klatovy. Zleva generální
manažér společnosti Moody‘s Central Europe, a.s., Petr Vinš, místostarostka Klatov Věra Tomaierová, tajemník Miroslav Šafařík a
místostarosta Jan Vrána.

Pro město Klatovy byla osmička
šťastným číslem. Po dvou letech
jsme úspěšně dokončili akci Klatovy
– čisté město, která nás stála přes půl
miliardy korun. Historie Klatov nepamatuje tak náročnou a rozsáhlou
rekonstrukci kanalizační sítě, vodovodních řadů a komunikací nejen v
samotném městě, ale i v dalších pěti
přilehlých obcích. Chtěla bych poděkovat všem občanům za trpělivost, shovívavost a porozumění.

během roku přinesly nejedno ocenění. V Plzeňském kraji jsme získali první cenu za regeneraci, Klatovy jsou nejlepším podnikatelským městem a v rámci celé republiky se řadíme na třetí místo v
hodnocení měst, které vytváří nejvhodnější podmínky pro podnikatelskou sféru. Celostátní cenu
Mosty jsme obdrželi za to, že velkou péči a pozornost věnujeme
vzdělávání a zdravotně postiže-

Možná vás to překvapí, ale poslední statistické údaje potvrzují, že dopravní specialisté, kteří
doporučili při rekonstrukci některých ulic v Klatovech, v souvislosti s akcí Čisté město, jejich zúžení, měli správný názor.
Domácí řidiči, kteří byli zvyklí,
že se snadno míjeli například ve
Vídeňské ulici s protijedoucím
automobilem i v případě, že u
chodníku stojí dodávka a vykládá
zboží pro místního obchodníka,
novým zúžením silnice příliš
nadšeni nejsou. Stejně tak někdy
hubují i na kruhové objezdy, které se jim zdají příliš „těsné“ pro
rychlejší průjezd.
Určitě je ale potěší, že podle listopadového vyhodnocení dopravní
bezpečnosti, kterou již čtyři roky

sleduje Česká pojišťovna ve 13
krajských a 59 okresních městech naší republiky v rámci projektu ČP Index bezpečnosti, se
Klatovy již třetí rok posouvají na
vyšší pozici stále bezpečnějšího
města. V roce 2006 to bylo 22.
místo, v roce 2007 již 13. místo a
letos dokonce 8. místo.
ČP index vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných při nehodách v silničním provozu se
zvláštním důrazem na nehody
zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti všech hodnocených měst ve vztahu k počtu
tamějších obyvatel. Je tedy velmi
objektivním měřítkem zklidnění
dopravní situace ve městě a menšího počtu nehod.
(bá)

Výstavba místních komunikací Město Klatovy podpořilo sbírku
Bílá pastelka
v průmyslové zóně Pod Borem
Město Klatovy v současné
době dokončuje akci Výstavba
místních komunikací v průmyslové zóně Pod Borem.
Po dlouhých peripetiích s výkupem pozemků od armády a po
vybudování propojovací komunikace silnice I/27 se silnicí II. třídy v Koldinově ulici mohlo město
přistoupit k výstavbě inženýrských sítí a místních komunikací
v průmyslové zóně.
Stavba byla zahájena 1.července 2008. Obsahuje vybudování vodovodu, dešťové a splaškové
kanalizace, plynovodu, veřejného
osvětlení,
sadovnických
úprav, chodníků, stezek pro pěší
a cyklisty a místních komunikací.

Celkové finanční náklady na vybudování celého díla činí cca
50 mil. Kč.
Po vybudování tohoto díla budou moci zahájit výstavbu svých
areálů jednotlivé firmy, které zde
budou podnikat.
Na tento projekt město Klatovy získalo finanční prostředky
ze zdrojů strukturálních fondů
EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 14.1 Dostupnost center, oblast podpory
14.1.5 Rozvoj místních komunikací do výše 17 mil. Kč.
F. Kocfelda, vedoucí
HO MěÚ Klatovy

V součinnosti studentek
Střední zdravotnické školy v
Klatovech s pracovnicemi finančního odboru MěÚ proběhla na území města dobročinná
celonárodní veřejná sbírka Bílá
pastelka na podporu služeb pro

nevidomé a slabozraké. Dobrým
výsledkem této akce v Klatovech
byl výtěžek ve výši 18 865,- Kč.
Výnos bude jako v předchozích
létech použit na výukové programy pro nevidomé a slabozraké
osoby.
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