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Uspět lze jen společně…

Vážení Klatované,
před několika dny se opět po
letních prázdninách otevřely
dveře našich škol a stovky
žáků zahájily nový školní rok.
Pro mnohé starší žáky a studenty již věc všední, pro ty
nejmladší to však byl den neobyčejný. Ostatně bývá tomu
tak vždy, když přicházíme
poprvé do nám neznámého
prostředí a potkáváme se
s novými lidmi. Jsme plni
očekávání, trochu i obav
z neznámého.

Měl jsem možnost navštívit
tři třídy prvňáčků a dobře viděl
v jejich očích onu zvláštní
směsici pocitů. Sváteční atmosféru jim pak podtrhla přítomnost rodičů a prarodičů.
Byli jim oporou ve chvíli, kdy
byli vrženi do nové životní
situace. Naslouchali totiž ženě
či muži, kteří je budou vším,
co je čeká, doprovázet a dobře
vést. Je to právě osobnost
učitele, jíž jste, vážení rodiče,
svoje děti svěřili.
Hodně se nyní o učitelích
psalo a mluvilo. Názory padaly různé, což je v pořádku.
Často byly podbarvené tím,
kam bychom je rádi „dotlačili“
a občas i přesvědčením, že
víme nejlépe, jak by to podle
nás měli dělat. Jen za tu
katedru bychom si před třídu
plnou malých osobností stoupnout nechtěli. Jako v každém
oboru tam patří lidé vzdělaní
a odborně zdatní. Dobře vím,
že můžete být klidní. Jsou
nejen učiteli, ale především
lidmi, kteří dělají svoje
řemeslo kvalitně a s jediným
cílem - připravit vaše děti na
jejich budoucí životní dráhu.
Prosím vás tedy, podpořte
je, byť ne vždy budete se vším

souhlasit. Neváhejte se jich
ptát, než vyřknete svoje soudy.
Začátek školní docházky
není jednoduchý. Troufnu si
tvrdit, že je pro děti naopak
nejtěžší. Vedle povinností pro
ně dosud neznámých se budou
muset rovněž naučit žít
a pracovat v novém kolektivu.
Vzpomeňme si sami na sebe,
jak nám je při nástupu do
nového zaměstnání.
Jsem stoprocentně přesvědčen, že pro dobrý výsledek při
vzdělávání vašich dětí nestačí
jen kvalitně vybavené učebny
(ty k dispozici mají). Nezbytná
je především vzájemná důvěra,
podpora a spolupráce mezi
všemi zainteresovanými, tedy
rodiči, žáky a učiteli. Ve třídách, které jsem navštívil,
jsem vás o toto požádal přímo.
V případě ostatních si to
dovoluji udělat prostřednictvím těchto řádek.
Vážení kolegové učitelé,
vážení rodiče, milé děti, přeji
vám úspěšný školní rok
a mnoho radosti ze společně
dosažených úspěchů.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Jak si město Klatovy „stojí“ v roce 2018
Vážené dámy,
vážení pánové,
Klatované,
blíží se konec volebního
období a různí lidé se mě
opakovaně ptají, jak si město
Klatovy „stojí“ v roce 2018, co
vše se podařilo či nepodařilo
a kam by měly Klatovy
směřovat dál. Dovolte mi tedy
formou fiktivního rozhovoru
odpovědět na otázky, které
byly položeny nejčastěji.
V jaké finanční pozici je město Klatovy v roce 2018?
Město Klatovy je ve velmi dobré finanční kondici. Sečtemeli zůstatky všech našich účtů, hotovosti a krátkodobých
finančních investic, disponujeme finančními zdroji na úrovni
300 mil. Kč, a to již delší dobu. Jinak (a stručně) řečeno, „na
hotovosti“ máme 300 mil. Kč. Na druhé straně snižujeme
postupně zadluženost města, zejména objem investičních úvěrů.
Za posledních osm let jsme splatili úvěry za více než
130 mil. Kč. V roce 2010 dosáhla výše úvěrů 203 mil. Kč,
koncem letošního roku bude již jen 67 mil. Podotýkám, že za
posledních osm let jsme nepřijali žádný nový úvěr a že úvěry
minulé byly, z mého hlediska, našimi předchůdci vzaty na
rozumné věci – na akci „čisté město“, kdy byla realizována
významná obnova vodovodu a kanalizace, ulic a chodníků
zejména v centru města a na pořízení bytových domů. Nikomu
nic nedlužíme, pečlivě se staráme o majetek města, máme zdroje
na financování budoucích projektů. Neznamená to však, že
bychom si mohli dovolit penězi plýtvat. Ba naopak! Zásobník
projektů, a to nejen investičních, převyšuje možnosti našeho
rozpočtu, musíme tedy i do budoucna uvážlivě rozhodovat
o tom, kam bude město Klatovy investovat.
Co Vás v minulém období nejvíce potěšilo a naopak co
nejvíce zklamalo?
Těch věcí, které mě potěšily, bylo násobně více než těch,
které mě zklamaly. Asi to souvisí s tím, že žiji a pracuji
v Klatovech a Klatovům se podle mě daří. Jsem přesvědčen, že
město se zdárně rozvíjí, ačkoliv samozřejmě vidím i to, co se
nepovedlo. Podstatné je, že se aktivita města propojuje
s aktivitou jeho občanů, že je u nás hodně lidí, kteří Klatovy
milují a také pro ně něco dělají – ve sportu, v kultuře, ve
spolkovém životě, a je toho opravdu hodně. Udělal jsem si malý
osobní „průzkum“ tím, že jsem si prošel reportáže místní
televize FILMpro, které i Vy snadno naleznete na youtube.com.
A víte, co mě mile překvapilo? Pozitivní duch, profesionální
reportáže o životě města a jeho občanů, spolků, institucí,
o proměnách města a okolí. Občas je skutečně vhodné
vzpomenout si, jak věci byly na počátku, a nehodnotit je jen ze
znalostí výsledku. Zklamání jsou dílčí – například, když vím,
kolik investic a úsilí jsme dali do oblasti odpadů a pak narazím
na kontejnery na bioodpad plné neskutečné směsi skla, plastů,
doslova všeho možného. Když vidím poškozené keře, stromy,
dopravní značky…

Co považujete za tři nejdůležitější věci, které město
Klatovy udělalo pro své občany?
Já doufám, že těch věcí bylo více, nicméně mám-li
odpovědět stručně, pak:
1) Město Klatovy rozumně investovalo – do obnovy zeleně
a parků (těší nás, že jsme dokázali revitalizovat Mercandinovy
a Vrchlického sady. V minulosti mnozí a mnohdy o nutnosti
„něco udělat s parky“ hovořili, ale až v roce 2012 jsme skutečně
začali parky obnovovat), do komunikací (ročně jen na údržbu
dáváme 25 mil. Kč a máme za to, že to je již vidět. Silnice
a chodníky opravujeme ve spolupráci se správci sítí - voda,
kanalizace, elektřina, plyn, optické sítě – a hodláme v tom
pokračovat), do svého majetku (regenerace sídliště Pod
Hůrkou, rekonstrukce zimního stadionu, postupná obnova
letních lázní atd.). Není možné zde vyjmenovat všechny
investiční projekty a akce, snad si je připomenete vy sami. Je
třeba, aby i v budoucnu město a ti, kteří jej budou řídit, měli vůli,
schopnosti a chuť pracovat na tom, aby město vzkvétalo. Máme
jasný a snadný příklad – města a městečka v Bavorsku.
2) Město Klatovy nezapomnělo na nutnost vypracovat
a schválit dokumenty, které přesahují rámec „běžných“
povinností - dokázali jsme přijmout nový územní plán. Nyní
pracujeme na územních studiích, které řeší zejména otázky
veřejného prostoru. V Klatovech je tedy možné stavět,
investovat, rozvíjet se. Přijali jsme i strategii rozvoje města. Je
to dokument širšího rozměru, zdůrazňuje, mimo jiné, že za velmi
důležitý považujeme obchvat města. A samozřejmě i zkvalitnění,
chcete-li „zkapacitnění“, silnice I/27 (směr Plzeň, ale i Železná
Ruda), aby Klatovy byly napojeny na dálnici, aby odtud nebylo
nikam daleko. Oba dokumenty, územní plán i strategie rozvoje
spolu s mnoha dalšími dílčími dokazují, že jsme nahlíželi věci
nejen pohledem všedním, denním, ale i s ohledem na
budoucnost pohledem strategickým.
3) Město Klatovy a jeho občané, vědomě i mimoděk,
budují to, co starověcí Řekové označovali jako „polis“…
nejsme sice městský stát, ale jsme patrioti, bojujeme za své
město, přestože se leckdy různíme v názoru na to či ono. Není to
skvělé? Není úžasné, že své město, hodnoty našeho života
dokážeme sdílet a nadřadit třeba i osobním sporům? Pokud tomu
tak bude i nadále, není se třeba ničeho bát. Město Klatovy je po
Plzni druhým městem našeho kraje s kompletní a funkční
infrastrukturou, i to je příjemné a je na tom potřeba stavět i do
budoucnosti. Abychom byli schopni zajistit bezpečí nám všem,
pomoc a zázemí těm, kteří to potřebují, a příjemný, přátelský
život města. Pozor ale – nic není zadarmo, vše něco stojí - úsilí,
námahu a v neposlední řadě peníze. Jen dobré úmysly nestačí,
jakkoliv jsou zásadní, musíme vědět i co a jak.
S „čím“ jdete do voleb?
Této otázce se zpravidla bráním a „malinko“ se obávám, zda
sem patří, ale je častá. Takže stručně – s kvalitním programem,
se seriózními lidmi, s výtečným starostou, který se skutečně
o město stará, a s nadějí a důvěrou v budoucnost našeho města.
A protože jde o můj poslední příspěvek do Zpravodaje
v tomto období, rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům
za spolupráci a popřál městu Klatovy a Vám, jeho občanům, vše
dobré.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Připomenutí 100. výročí Československa v Klatovech
Vážení občané,
během září a října se koná řada
zajímavých akcí, kterými si
budeme připomínat v našem
městě 100. výročí vzniku
Československa. Vyzdvihneme na nich nejen významné
okamžiky
našeho
státu
v období sklonku RakouskaUherska a počátků první
republiky, ale i události, které
se odehrávaly v Klatovech
a okolí. Půjde o několik výstav,
přednášek, konferenci i koncerty. Rád bych Vás na tento
program pozval.
Začátkem září byla v Hostašových sadech instalována
výstava Republika československá 1918 – 1939. Výstava vzniká
ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu akademie věd
České republiky, Střediska společných činností AV ČR a s podporou vlády České republiky. Putovní výstava formou sedmi
oboustranných stojanů představuje nejvýznamnější milníky
Československé republiky v letech 1918 až 1939. Výstava je
osvětlená a prohlédnout si ji tak můžete i večer. K vidění zde
bude do 1. 10. 2018.

Ve dnech 14. – 15. září město pořádá konferenci „100. výročí
vzniku Československa“ ve společenském sále městské
knihovny. Celý program najdete na této straně. V pátek 14. září
budeme začínat v 17.30 hodin a čekají nás první dvě zajímavé
přednášky – o úvod do problematiky se postará uznávaný
historik PhDr. Jiří Rak, který má připraveno ohlédnutí za
překotnými událostmi roku 1918. Následovat bude se svým
příspěvkem klatovský rodák, historik PhDr. Petr Koura, Ph.D.,
autor mnoha odborných publikací, který se například jako
odborný poradce podílel na tvorbě českého televizního seriálu
České století. V sobotu bude od 9 hodin následovat dalších pět
zajímavých přednášek.
Ve dnech 14. 9. – 26. 10. bude k vidění v atriu kulturního
domu výstava „TGM a armáda“, která byla připravena městským kulturním střediskem ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem 3. armády
Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy. V sobotu
15. 9. si můžete v době od 10.00 do 16.00 hodin prohlédnout
před kulturním domem i historický tank s osádkou a dobový
tábor prvorepublikové armády. O týden později, v sobotu 22. 9.,
si zde připomeneme 80. výročí mobilizace v září 1938, kdy zde
rota Nazdar postaví dobový tábor československé armády
1918 – 1938 „Hraničáři republice“. Navštívit jej můžete opět
v době od 10.00 do 16.00 hodin. Prezentovat se zde bude polní
ambulance, spojovací vojsko, ženijní vybavení, polní pošta,
ukázka zbraní a další techniky.
V rámci výstavy se uskuteční v kulturním domě i čtyři
tematické přednášky (20. 9., 27. 9., 4. 10. a 12. 10., vždy od
17 hodin), které navážou na konferenci v knihovně.
Město Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou
Klatovy pořádá 26. září v divadle varhanní koncert titulárního
varhaníka baziliky Sacré-Coeur na Montmartru v Paříži Gabriela
Marghieriho. Tímto koncertem chceme připomenout vztahy naší
republiky s Francií po roce 1918 a 26 let trvající partnerství mezi
Klatovy a městem Poligny ve Francii.
Koncert ke 100. výročí založení republiky v neděli 28. října
se tentokrát uskuteční v sále kulturního domu. Svůj písňový
recitál na něm představí operní pěvkyně Dagmar Pecková a Jan
Kučera, jako host zahraje na violoncello Vít Petrášek.
Věřím, že Vás program zaujme a že se na uvedených akcích
potkáme.
Dovolte mi, abych na závěr tohoto volebního období
poděkoval všem, se kterými jsem měl možnost spolupracovat na
projektech města i při přípravě akcí pro veřejnost - zástupcům
spolků a různých organizací působících ve městě i kolegyním
a kolegům z městského úřadu. Myslím, že město toho za
poslední roky realizovalo opravdu hodně - investičních akcí,
modernizací, oprav a vylepšení - a to jak v Klatovech, tak i v integrovaných obcích. Také přibyly nové možnosti pro trávení
volného času, kulturní a sportovní akce. Mnohé však stále zůstává rozpracované, což mě motivuje jít znovu do komunálních
voleb a ucházet se o Vaši podporu. Jsem rád, že do toho jdou se
mnou znovu i lidé, které dlouhodobě znám jako slušné a pracovité občany, kteří mají své město opravdu rádi. Našemu městu
přeji do následujícího období rozkvět a Vám, ať se vše daří.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
14. – 15. 9. ǀpátek - sobota | Dny evropského dědictví |
– v tyto dny je vstup na Černou věž za snížené vstupné.
21. 9. ǀ pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
28. 9. ǀ pátek | 11.00 – 14.00 | náměstí Míru |
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda s kulturním programem.
11.00 – ZAHÁJENÍ + PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU:
taneční vystoupení ANIMATA – I. část,
hudební vystoupení dobové hudby GÓTHIEN I. část
12.00 – SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ - ZVON VONDRA
12.00 – PROGRAM PŘED RADNICÍ:
PŘÍJEZD DRUŽINY SV. VÁCLAVA A PRŮVOD
KONÍ, ŠERMÍŘI, TRUBAČI, TANEČNICE
12.30 – 14.00 – PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU:
hudební vystoupení dobové hudby GÓTHIEN II. část,
taneční vystoupení ANIMATA – II. část
28. 9. ǀ pátek | 18.00 | arciděkanský kostel |
ŠUMAVAN + HOSTÉ - MISSA JAZZ Jaromíra Hniličky,
pěvecký sbor ŠUMAVAN a hosté.
Koncert ke státnímu svátku.
VÝSTAVY:
VÝSTAVA HUB
VIII. ročník mykologické výstavy se neuskuteční z důvodů
nepříznivého počasí!
14. 9. – 26. 10. ǀ pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD,
vernisáž – 13. 9. ǀ „TGM A ARMÁDA“ - výstava k 100. výročí
založení republiky
15. 9. | 10.00 – 16.00 | Prezentace historického tanku s osádkou
a dobový tábor prvorepublikové armády před kulturním domem.
(VHÚ Praha a Klub vojenské historie posádkového velitelství
v Dobřanech).
22. 9. | sobota | 10.00 – 16.00 | Rota Nazdar – „Hraničáři republice“ u příležitosti 80. výročí úspěšné mobilizace v září 1938.
Prezentace - dobový tábor československé armády 1918 – 1938,
polní ambulance, spojovací vojsko, ženijní vybavení, polní pošta,
ukázka zbraní a dalšího vybavení.
Součástí výstavy budou i tematické přednášky před atriem KD:
20. 9. | 17.00 | „T. G. MASARYK A KLATOVY“ - Mgr. Lukáš
Kopecký
27. 9. | 17.00 | přednáška - Mgr. Tomáš Jakl VHÚ Praha
4. 10. | 17.00 | PŘECHOD OD MONARCHIE K REPUBLICE
v období 10/1918 - 7/1920 - Mgr. Jan Jirák
12. 10. | 17.00 | „ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI
1914 - 1920“ - Petr Tolar.
Výstava je připravena ve spolupráci s městem Klatovy, Československou obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem 3. armády
Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2018/2019 v kulturním
domě:
19. 9. | 17.30 | Sebeobrana (ne)jen pro ženy
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
23. 9. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ ZAHAJOVACÍ KURZ
MKS Klatovy přijímá přihlášky na podzimní „Taneční pro dospělé“
pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Termíny – neděle: 23. 9.; 30. 9.; 7. 10.; 14. 10.; 21. 10.; 28. 10.; 4.
11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11.

Závěrečná lekce: 25. 11. 2018
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí:
19.00 – 21.00 hodin.
Cena kurzu: 2 000 Kč/taneční pár.
On-line přihlášky: www.mksklatovy.cz,
info: tel.: 376 370 919 nebo na e-mailu info@mksklatovy.cz.
PŘIPRAVUJEME:
6. 10. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
STO ZVÍŘAT ELEPHANTOUR – koncert na podporu handicapovaných sportovců LENOX z.s. Vstupenky v předprodeji.
17. 10. | středa | 17.00 | KD Klatovy | VČERA NEDĚLE BYLA
- odpolední posezení pro seniory s povídáním a písničkami.
Účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický. Vstupenky
v předprodeji od 21. 8. 2018.
20. 10. | sobota | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | KLATOVSKÝ
FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o. + RYBA NA
TALÍŘ (rybí ochutnávky zdarma).
20. 10. | sobota | 12.00 ǀ KD Klatovy |
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
IX. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.
26. 10. | pátek | 19.00 | KD Klatovy ǀ
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v českých
a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká další
porce koncertů, kam zavítá s repertoárem svých největších hitů
v akustickém aranžmá. Vstupenky v předprodeji.
27. 10. | sobota | KD Klatovy | PLES HANDICAPOVANÝCH 2018
Pořadatel Lenox z.s., spolupořadatel MKS Klatovy.
28. 10. | neděle | 19.00 | KD Klatovy | PÍSŇOVÝ RECITÁL
DAGMAR PECKOVÉ A JANA KUČERY
Koncert ke státnímu svátku.
29. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz. Z akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke
zhlédnutí na www.filmpro.cz
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude
postoupena k prověření České poště.
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Akce v Městské knihovně Klatovy
– září 2018
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Alena Kroupová – Výrobky z keramiky
Galerie knihovny:
Václav Sika – Obrazy z francouzské Provence
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Městská knihovna Klatovy připravila výstavu tří osobností, které
v letošním roce slaví kulaté výročí svého narození:
Karel Klostermann (1848 - 1923), Jaroslav Kvapil (1868 - 1950),
Ladislav Klíma (1878 - 1928), zpracoval Pavel Šot
13. 9. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál knihovny
PhDr. Leo Pavlát – Židovská komunita v Čechách a na Moravě
v období normalizace
Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze s následnou diskuzí se
bude zabývat vztahem státních institucí k židovským komunitám
v období 1969 - 1989...
18. 9. /úterý/ 18.00/ společenský sál knihovny
Představení knihy: Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků
(Sympozium, Klatovy 2018) 13. svazek edice Klatovy v prostoru a čase
27. 9. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál a galerie
Jan Jirák – Klatovský pivovar, 120. výročí zahájení provozu
V roce 2018 si Klatovy připomínají 120. výročí zahájení provozu
zmodernizovaného měšťanského pivovaru v prostorách bývalé
jezuitské koleje. Tomuto výročí, ale i všeobecně dějinám vaření piva a
pěstování chmele v Klatovech a blízkém okolí se bude věnovat výstava,
kterou připravila Městská knihovna Klatovy ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.
1. 10. /pondělí/ 18.00/ společenský sál knihovny
Dušan Kučera – představení knihy Klatovy za císaře pána, 1. díl,
humorné střípky

Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 3 míst strážníků
Městské policie v Klatovech.
Požadavky:
(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• věk minimálně 21 let,
• trestní bezúhonnost, spolehlivost,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• schopnost řešit konfliktní situace,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• aktivní znalost cizího jazyka podmínkou (němčina,angličtina).
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.
• souhlas se zpracováním osobních údajů
Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději
do 31. 10. 2018 na adresu:
Město Klatovy
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62
339 01 Klatovy
Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na
tel. čísle 376 347 208, 607 672 308.
Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Hledá pracovníky na pozici
Obsluha zařízení kotelny – topič
Požadujeme:
• praxi v některém z technických oborů,
• spolehlivost, odpovědnost, samostatnost,
• dobrý zdravotní stav,
• výhodou platný topičský průkaz kategorie 3.
Nabízíme:
• práci ve stabilní společnosti
• 12hod. směny (krátký, dlouhý týden)
• 37,5 hod. týdně
• příspěvky na obědy, příspěvek na životní a penzijní připojištění a další benefity.

Omezení provozu
Městského úřadu Klatovy v budově Mayerova 130
Ve středu 19. 9. 2018 v době od 9.00 do 12.00 hod. bude
přerušena dodávka elektrické energie do budovy
Mayerova 130. Tato odstávka se v uvedené době dotkne
provozu celého odboru dopravy – dopravního úřadu.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy

Nástup možný od října 2018

Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
11. – 16. 9. Cesta kolem světa za 80 dní
- tábor PS Rokycany Jih Divoká Orlice
18. – 23. 9. Projektový den Gymnázia J. Vrchlického Klatovy
25. – 30. 9. Akademie 35 - ZŠ Klatovy, Tolstého 1/2

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 602 647 365,
případně e-mailem: wirth@klatep.cz

Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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Opravy komunikací v září 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Oprava povrchu chodníků Tyršova ulice - oprava povrchu chodníků
v úseku Domažlická-Podbranská oboustranně.
Termín provedení: do 23. 9. 2018.

Stavba je prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem je zabezpečen. Příjezd bude umožněn po
domluvě se zhotovitelem stavby.

Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky
po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku,
propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec
zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16. 8. – 28. 10. 2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy
bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen
semafory.
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na
Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu
prací a uzavírkách budou občané informováni.

Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části
Nerudovy ulice – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. křižovatka před čp. 607.
Termín provedení: tři týdny během měsíce září a října
Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku.

Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí
(kolem pekárny) v Lubech.
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení
v ulici kolem pekárny.
Termín provedení: 15. 8. – 16. 9. 2018.

Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Komunální volby se blíží
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev
obcí, v Klatovech navíc souběžně s doplňovacími volbami do
Senátu Parlamentu ČR.
Volby do zastupitelstev obcí se v některých oblastech liší od
ostatních voleb. Např. tím, že v těchto volbách nelze hlasovat na
voličský průkaz; volič, který se v době voleb nebude zdržovat
v místě svého trvalého bydliště, nemůže ve volbách hlasovat.
Toto neplatí pro volby do Senátu, kde je možné hlasovat na
voličský průkaz, ale pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou
volby do Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehož
územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu.
Další specifikem komunálních voleb je, že pro volby do každého zastupitelstva je vytištěn jeden hlasovací lístek (i oboustranně), kde jsou uvedeny všechny strany, které podaly kandidátní listinu a byly registračním úřadem zaregistrovány. V Klatovech kandiduje do zastupitelstva města 10 volebních uskupení:
název volební strany

• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Klatovech je to 27 zastupitelů)
• Možnosti úpravy hlasovacího lístku:
1) Křížkem označit v rámečku před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno.
3) Kromě toho lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
lídr volební strany
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů
Zdeněk Svoboda
zastupitelstva
obce.
Pavel Strolený
• Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
Jaroslav Rehák
ani jednu volební stranu, ani žádného
JUDr. Jiří Štancl
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
Ing. Martin Kříž
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik
Ing. Marie Pošarová
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
Mgr. Igor Jakubčík
obce,
je jeho hlas neplatný. Stejně tak,
Bc. Karel Pučelík
pokud
křížkem
označí více kandidátů, než je
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
členů zastupitelstva anebo označí křížkem
Mgr. Rudolf Salvetr
více než jednu stranu. I v těchto případech je

KLATOVŠTÍ PATRIOTI – sdružení DSZ a NK
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Sdružení pro Klatovy
Nestraníci
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Společně pro Klatovy
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Kompletní kandidátní listiny jsou zveřejněny na webu města - www.klatovy.cz/mukt/volby.asp

Nejvýznamnější změnou z pohledu voliče je možnost, jakým
způsobem může upravit hlasovací lístek:

hlas neplatný.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Inform ace odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1) Dotace poskytované městem Klatovy
• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“
Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na
území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let,
mohou od 1. září do 30. září 2018 žádat o dotaci z výše
uvedeného programu.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury
a cestovního ruchu.
2) Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
• Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začalo ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý
30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince
2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2019.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2019.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro město
Klatovy určené na: 4. 2. – 10. 2. 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna
2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle
zákona, o státních svátcích.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019
do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020
začne v pondělí 2. září 2019.
Všem dětem, žákům, pedagogům i rodičům přeji
úspěšný start do nového školního roku.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– podzim 2018
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 1. 10. 2018 do 21. 10. 2018 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně
informováni oznámením na úřední desce a webových stránkách
města.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů. Objemný odpad je složka komunálního
odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do
sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky,
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou na stejných stanovištích
rozmístěny plastové kontejnery hnědé barvy o objemu
1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery jsou občanům
k dispozici až do 31. 10. 2018.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

Ing. Michael Skrbek
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Podzimní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
1. 10. 2018 – 7. 10. 2018
Lidická ulice,
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbal. hřiště - 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul.,
Kounicova ulice,
Cibulkova ul. (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí,
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

8. 10. 2018 – 14. 10. 2018
Luby (u jezu),
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště),
Sobětice,
Štěpánovice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky Markyta - 2 ks,
Točník - 2 ks,
Otín,
Vícenice,
Dehtín,
Čínov,
Chaloupky,
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

15. 10. 2018 – 21. 10. 2018
Tajanov,
Zahrádky za Lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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