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Výhledy do nového roku …

Vážení Klatované,
na svém prosincovém jednání odsouhlasili klatovští
zastupitelé rozpočet města
pro následující rok 2020.
Velmi si cením jejich
věcného přístupu, protože
z mého pohledu nejdůležitější návrh roku byl
schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů. Není to
náhoda, ale výsledek dlouhodobé přípravy rozpočtu
města a celé řady jeho
projednávání v odborných
komisích a výborech, jichž
se zástupci jednotlivých
stran a uskupení velmi
pečlivě zúčastňovali. Díky
tomu umožnili nejen průběžné financování provozu
jednotlivých městských zařízení a organizací (mateřské
a základní školy, sociální
služby, kulturní zařízení
atd.), ale především pak
vyčlenili finanční prostředky

na obnovu městských komunikací a budov. Zahájení
některých akcí ještě bude
upřesňováno, neboť je vzhledem k finanční náročnosti
podmíněno získáním dalších
prostředků na jejich spolufinancování.
Již nyní mohu ale s jistotou napsat, že za prioritní
považujeme pokračování
rekonstrukcí místních komunikací ve shodě se správci
sítí tak, aby byly práce
v daných lokalitách provedeny komplexně a nemuseli
jsme se záhy do opravených
ulic vracet. Organizačně
velmi náročné práce záhy
započnou na Domažlickém
předměstí a pokračovat bude
další etapou rovněž i revitalizace „Podhůrčí“.
Těsně před zahájením
jsou i opravy významných
budov v majetku města. Na
několik etap byla rozdělena
úprava interiéru divadla
a letos by měla být celá
rekonstrukce dokončena obnovou jeho fasády. Poměrně
dlouho byla připravována
složitá oprava „Eroplánu“.
V tomto architektonicky
velmi zajímavém domě
budou postupně opravovány
jednotlivé byty a zároveň
bude celkově zateplen.
Pokračování prací předpokládáme i v krytém bazénu.
Po loňském vybudování
zázemí pro ženy dojde i na
kompletní opravu šaten
a sociálního zázemí pro
muže a děti.
Stranou pozornosti zastu-

pitelů nezůstanou ani veřejná
prostranství. Ostatně již
započaly práce na schodnicích křížové cesty pod
Křesťanským vrchem. Předpokládáme, že postupnými
úpravami této části města se
i ona stane zajímavým cílem
pro víkendové vycházky.
Jsem si dobře vědom, že
jakékoliv stavební práce
znamenají nemalý zásah do
života Vás, kdo v dané
lokalitě bydlíte. Budete
o nich včas informováni
pracovníky zodpovědnými
za jejich realizaci. Zároveň
Vás i žádám o toleranci
a vzájemnou spolupráci při
průběhu rekonstrukcí tak,
aby mohly být dokončeny co
nejrychleji a k Vaší následné
spokojenosti.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA
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Finance na počátku roku 2020
Vážení čtenáři,
počátek roku je zpravidla tím
obdobím, kdy bilancujeme
rok starý a zároveň dokončujeme plány do roku nového.
Nejinak je tomu v Klatovech.
Přestože rozbory hospodaření
města a organizací, které
město vlastní či zřizuje,
proběhnou až před koncem
února, známe samozřejmě již
nyní základní parametry
svého hospodaření. Na účtech
tzv. rozpočtové činnosti máme
ke konci roku 320,2 mil. Kč,
na účtech činnosti hospodářské 21,7 mil. Kč, celkem tedy
vstupujeme (jako město) do nového roku s 341,9 mil. Kč na
svých účtech. Hotovostní rezervy jsou tak o 46,3 mil. Kč vyšší,
než byly počátkem roku. Pozitivní výsledek umožnilo
zodpovědné hospodaření s rozpočtem, o němž budeme
podrobně informovat v rámci zmíněných rozborů hospodaření.
Dovolte mi již nyní zmínit několik údajů:
Inkaso sdílených daní dosáhlo částky 332,4 mil. Kč
(v rozpočtu jsme předpokládali částku 315 mil. Kč), což
představuje meziroční navýšení příjmů o 26,2 mil. Kč.
Investice, které město zrealizovalo v průběhu roku 2019,
přesáhly 182 mil. Kč. Připomeňme si některé - do komunikací jsme investovali 25,6 mil. Kč (dalších 35 mil. Kč šlo
z rozpočtu města na jejich opravy), rekonstrukce refektáře
jezuitské koleje nás v tomto roce vyšla na 32,7 mil. Kč,
rekonstrukce šaten v plaveckém bazénu stála 7,7 mil. Kč,
vybavení základních škol 6 mil. Kč, revitalizace
tartanového oválu ZŠ Plánická 3,9 mil. Kč, vodovod
a kanalizace v Točníku pak 34,5 mil. Kč. Zapomenout nelze
ani na to, že jsme profinancovali další kazetu na skládce ve
Štěpánovicích – 22,4 mil. Kč.
Ne všechny investice a ne všechny projekty, na které
rozpočet pamatoval již v roce 2019, jsou dokončeny. Práce
pokračují. Znamená to, že do nového rozpočtového roku
převedeme rozpočtové částky za 120 mil. Kč, aby vše,

Refektář jezuitské koleje.

o čem zastupitelstvo rozhodlo, bylo postupně realizováno.
Úvěry jsme snížili o dalších 16 mil. Kč, zůstatek úvěrů je
k 31. 12. 2019 dán částkou 52 mil. Kč. Od konce roku 2010,
kdy naše úvěry dosáhly svého maxima částkou 203 mil. Kč,
jsme tedy splatili 151 mil. Kč.
Počátkem roku 2020 vydala renomovaná agentura
Moody´s aktualizaci ratingové analýzy našeho města. V ní
nám přisoudila zatím nejlepší rating, který jsme kdy měli,
a to A1 mezinárodní a Aa2.cz národní, výhled ratingu pak
stabilní. Ve zdůvodnění svého hodnocení agentura zdůrazňuje
silné stránky našeho města, a to „solidní provozní výsledky,
díky uvážlivému řízení rozpočtu města, nízkou a klesající míru
zadlužení a vysoké hotovostní rezervy jako budoucí zdroj
kapitálových výdajů“. Jako slabinu pak vidí mírně nepříznivý
demografický trend města. Analýza by si zasloužila
podrobnějšího komentáře, který by ovšem přesáhl možnosti
tohoto příspěvku. Rating je pomyslnou známkou, kterou
agentura uděluje městům, firmám, státům dle stejných kritérií.
Máme „stejnou známku“ (tj. A1) jako například Třebíč,
Uherské Hradiště, Ždár nad Sázavou, ale také třeba Japonsko,
přesto je jasné, že naše ekonomická váha je s Japonskem
nesrovnatelná.
Nezaháleli jsme. Zastupitelé na svém posledním zasedání
v roce 2019 schválili rozpočet na rok 2020. Na svém prvním
jednání v tomto roce pak budou rozhodovat o převodech
projektů a investic do nového roku (již zmíněných 120 mil. Kč)
a také o nových investicích. Věřím, že podpoříme např. další
etapu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou (11,5 mil.
Kč), rekonstrukci budovy „Eroplánu“ (20 mil. Kč), snížení
energetické náročnosti divadla (11,7 mil. Kč), další rekonstrukci plaveckého bazénu (28 mil. Kč), že další významné
částky proinvestujeme do komunikací. Jsme teprve na počátku
roku, který zřejmě bude patřit k těm investičně náročným,
významným a zajímavým.
Přeji Vám hezké zimní měsíce.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Tartanový ovál ZŠ Plánická.
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Připomínáme si 760. výročí města
Vážení občané,
město Klatovy v letošním roce
oslaví 760. výročí od založení
města králem Přemyslem
Otakarem II. Přesné datum
založení neznáme, protože se
nám nedochovala zakládací
listina. Známe pouze datum
27. 12. 1253, kdy se připomíná
šlechtic z rodu Drslaviců,
Soběhrd z Klatova. Ten se
tehdy podepsal jako jeden ze
svědků pod donační listinu
krále Přemysla Otakara II.
kladrubskému klášteru. Jeho
predikát „z Klatova“ však
odkazoval ještě na původní trhovou ves, která předcházela
královskému městu. V roce 1267 však už do nového města
přichází dominikánský řád – tedy tento rok je poslední možný
pro vznik města. Už v době první republiky tuto situaci vyřešili
naši předchůdci umělým stanovením roku 1260, který určili jako
pravděpodobný a možný pro založení města. Osídlení klatovské
kotliny je však mnohem starší a dle archeologických nálezů sahá
až do pravěku. Existence vsi předcházející městu je doložena na
základě ojedinělého nálezu keramické aquamanile (nádobky
určené k obřadnímu umývání rukou) – na přelomu 10. a 11.
století. Podle dalších výsledků výzkumů lze však uvažovat

i o starší vsi, vzniklé nejpozději v průběhu 9. století. Jak vidíte
sami, s osídlením našeho města to není tak úplně jednoduché.
Možná nám nové souvislosti poodhalí i některá z přednášek
historiků a dalších odborníků, které v letošním roce
připravujeme v rámci přednáškového cyklu k výročí města
v bývalém jezuitském refektáři. Oslovili jsme například znalce
pravěkých a středověkých cest Ing. Pavla Bolinu, Ph.D., a Mgr.
Tomáše Klimka, Ph.D., o zakladateli města pohovoří PhDr.
František Kubů, o klatovských dragounech PhDr. Jiří Rak,
o klatovském gymnáziu v 19. století PhDr. Václav Maidl,
o událostech v roce 1945 bude besedovat spisovatel a ředitel
nakladatelství Academia Jiří Padevět, či o krajině okolí Klatov
a usazení města v ní esejista a geolog RNDr. Václav Cílek, CSc.
Další zajímavá jména zatím ještě neuvedu a necháme si je jako
překvapení. Půjde o cyklus cca 10 přednášek, které se budou
konat v květnu, červnu, září a říjnu tohoto roku.
Ti z Vás, kteří byli na náměstí na Nový rok, měli možnost
zhlédnout čtyř a půl minutový film o našem městě, který nyní
najdete na facebookovém profilu města. Video natočila
regionální televize Filmpro a komentář k němu namluvil herec
a dabér Martin Stránský. Bylo nám velkou ctí, že novoroční
zdravice u příležitosti výročí města natočili čestní občané města,
pánové František Wiendl a Jiří Suchý. Během celého letošního
roku se můžete setkat s upraveným logem města, které pro účely
výročí bylo doplněno o číslovku „760“.
Oslavy výročí města budou soustředěny zejména v červnu na
Barokní svatojánskou noc a na víkend 26. – 27. září se svátečním
svatováclavským pondělím 28. září. K výročí Klatov budou
uzpůsobeny také srpnové oživené večerní prohlídky městem.
Menší akce pak budou během celého roku. O podrobném programu, termínech přednášek a dalších akcí Vás budeme průběžně informovat v kulturních přehledech, na webových stránkách
města, ve zpravodaji a prostřednictvím regionálních médiích.

foto: Jiří Strašek
Zahájení Tříkrálové sbírky
Stalo se už dobrou tradicí, že Oblastní charita Klatovy
zahajuje Tříkrálovou sbírku v prostoru městského informační
centra v přízemí domu čp. 66/I. Na programu zahájení 8. ledna
bylo vystoupení dětského sboru Berušky Základní školy
Čapkova ul. Klatovy a koledníkům požehnal emeritní biskup
plzeňský Mons. František Radkovský.

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně lásky
a řadu úspěchů.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
24. 1. | 19.00 | KD Klatovy |
FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA TIE BREAK
– Půlstoletí s kytarou
František Nedvěd je jednou z nejvýznamnějších osobností české
country, folku a trampské písně. Těšit se můžete také na skupinu
TIE BREAK.
26. 1. | 15.00 | KD Klatovy |
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY
Interaktivní písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich
rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí na
hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček,
tancováním, dováděním a sladkými odměnami.
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK
25. 1. | sobota | 14.00 a 16.00 | loutková scéna KD |
ĎÁBLOVY PILULKY
Pohádka o tom, kterak Kašpárek vandroval světem a nejednu
taškařici provedl lidem. Repríza pohádky Antonína Pruchy.
Vchod od OD Lidl.

PŘIPRAVUJEME:
11. 2. | 13.30 | KD Klatovy |
MAŠKARNÍ SENIORŮ
Pořádá Klub seniorů, MěÚSS a MKS
Klatovy.
27. 2. – 19. 3. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD |
VÝSTAVA HELIGONEK
Výstava nejen krásných hudebních nástrojů.
Vernisáž 26. 2. 2020 od 17.00 hod.
DÁRKOVÉ POUKAZY MKS KLATOVY – darujte kulturní
zážitek! Poukazy na akce v KD a kině Šumava získáte v předprodeji
KD Klatovy.
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.

VÝSTAVY:
Do 31. 3. 2020 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD | ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT
- retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
Do 31. 1. 2020 | v době otevření kina | kino Šumava |
UDÁLOSTI V KLATOVECH V ROCE 1989.
Výstava fotografií.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ JARO 2020:
I. kurz:
17. 1. | pátek | 17.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
25. 1. | sobota | 19.00 | KD Klatovy | 1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
II. kurz:
17. 1. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
31. 1. | pátek | 19.00 | KD Klatovy | 1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ /JARO 2020:
MKS Klatovy přijímá přihlášky na Taneční pro dospělé pod
vedením zkušeného lektora Jiřího Hájka s partnerkou. Kurzy
budou zahájeny 19. ledna 2020. Kapacita je maximálně 40
párů na kurz. Kurzy nejsou věkově omezeny.
Začátečníci: 17.00 – 19.00
10 lekcí – jedná se o výuku základních kroků a jednoduchých
sestav standardních a latinskoamerických tanců + Blues, Polka.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00
10 lekcí - jedná se o rozšíření sestav a doplnění dalších prvků
určených pro pokročilé taneční páry.
Lekce: neděle | 2., 9., 16., 23. 2.; 1., 8., 15., 22., 29. 3. 2020.
Do kurzu mají přístup jen řádně zapsaní účastníci, kterým byla
vydána průkazka.
Informace na tel.: 376 370 919 nebo na e-mailu info@mksklatovy.cz.
PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY 2019/2020:
PLESY:
18. 1.
8. 2.
15. 2.
22. 2.
7. 3.

MASO WEST Klatovy
RALLY PLES ŠKODAteam
PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ BÁL
COUNTRY PLES

Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Akce v Městské knihovně Klatovy
Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

leden 2020
středa 29. 1., od 18 hodin, refektář jezuitské koleje
Dobrý až velmi dobrý večer – Přednášku pořádá Úhlava, o. p. s., ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a Rotary clubem Klatovy.

Čítárna:
Dřevořezba a kovářské práce – výstava prací Johany Melchrové.
Galerie knihovny:
Má vlast cestami proměn – výstava přináší svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině v Plzeňském kraji.
Výstava bude přístupná do 21. 2. 2020.

30. 1., 16–18 hodin, oddělení pro děti a mládež
Tvořím knihu – tvořivý kurz pro dospělé vede lektorka Tara Nová.
Kurzovné činí 450 Kč.
(2. část kurzu)

Pohádková zahrada – svá díla vystavují žáci Základní umělecké školy
Josefa Kličky. Výstava bude přístupná od 16. 1. do 21. 2. 2020.

čtvrtek 30. 1., od 18 hodin, společenský sál knihovny
Kapitoly z praktické genealogie – Co víte vy a co vím já o klatovských židech a jejich rodokmenech. O hledání předků i potomků,
pátrání v archivech a zajímavých setkáních bude vyprávět genealog
Julius Müller. Přednášku pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.

Přednášky

Oddělení pro dospělé čtenáře:

čtvrtek 23. 1., od 18 hodin, společenský sál knihovny
Křišťál – oslava výročí 13 let činnosti klubu Křišťál za doprovodu
recitace básní, hudebního vystoupení a výstavy děl členů klubu.

Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
20. 1., 13–16 hodin / Sněhulák
27. 1., 13–16 hodin / Ruličkování

čtvrtek 23. 1., 16–18 hodin, oddělení pro děti a mládež
Tvořím knihu – tvořivý kurz pro dospělé vede lektorka Tara Nová.
Kurzovné činí 450 Kč. Kurz je rozdělen do dvou dnů.

úterý 21. 1., 15–16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.

pátek 24. 1., od 18 hodin, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Jonáš Zbořil. Setkání se současným
českým spisovatelem spojené s jeho autorským čtením. Vstupné
dobrovolné.

Připravujeme na únor:
Přednášky
úterý 4. 2., 18 hodin, refektář jezuitské koleje
Turecko – Turecko není jen Istanbul, prezident Erdoğan nebo pláže
Antalye. O tom všem a mnohem více přednáší PhDr. Jan Duchek.
Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 6. 2., 17 hodin, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Pavla Horáková. Setkání se současnou
českou spisovatelkou spojené s jejím autorským čtením. Vstupné
dobrovolné.
čtvrtek 13. 2., 18 hodin, společenský sál knihovny
Ruský sever – během přednášky navštívíme nepříliš známé regiony
evropského Ruska, například Povodí Severní Dviny. Přednáší Libor
Drahoňovský. Vstupné dobrovolné.
Oddělení pro děti a mládež
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
3. 2., 13–16 hodin / Fimo s Pavlou Škutovou
10. 2., 13–16 hodin / Valentinské srdíčko
13. 2., 13–16 hodin / Valentinské přání
10. a 11. 2., 9–11 hodin, oddělení pro děti a mládež
Tvořím knihu – kurz pro děti. Kurz vede lektorka Tara Nová.
Kurzovné činí 350 Kč.
10. a 11. 2., 11.30–13.30 hodin, oddělení pro děti a mládež
Techniky zdobení papíru – lektorka Ivana Sieberová. Kurzovné činí
100 Kč.
10. a 11. 2., 16–18 hodin, oddělení pro děti a mládež
Tvořím knihu – kurz pro dospělé. Kurz vede lektorka Tara Nová.
Kurzovné činí 450 Kč.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Realizované akce v rámci oprav a údržby
pozemních komunikací v roce 2019
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje
opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech
a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve
schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku
jsou postupně uskutečňovány.
Pro rok 2019 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční
prostředky v celkové výši 35 mil. Kč. Další finance ve výši
2,8 mil. Kč poskytli na opravy povrchů správci inženýrských
sítí.
Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké množství
vozovek a chodníků.

- oprava povrchu komunikace „pod hřbitovem“ v Lubech,
- oprava propustku v Soběticích,
- oprava povrchu komunikace „ke hřbitovu“ v Štěpánovicích,
- úprava nástupiště pro autobusovou zastávku v Křištíně.

Akce realizované ve městě Klatovy:
- Jungmannova ulice,
- ulice Kryštofa Haranta,
- část Nerudovy ulice v úseku Domažlická-Voříškova,
- část Voříškovy ulice v úseku Nerudova-Podhůrecká,
- část Podhůrecké ulice v úseku Domažlická-areál mateřské
školy.
Kollárova ulice.
V těchto ulicích došlo k celoplošným opravám povrchů
vozovek a chodníků, k obnově kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, rekonstrukci kanalizačních, vodovodních
Akce realizované v roce 2019 v rámci rozpočtu investičních
a plynovodních řadů.
akcí města:
- vozovka u sportovní haly v křižovatce ulic Čapkova,
- rekonstrukce Kollárovy ulice,
Machníkova,
- výstavba parkovacích ploch pro 27 OA v Mánesově
- část chodníků kolumbária v centrálním hřbitově,
a Zahradní ulici,
- část vozovky v Klostermannově ulici,
- rekonstrukce přístupové komunikace ke kapli Sv. Anny
- část chodníku v Pavlíkově ulici,
v lesoparku Hůrka,
- chodník v zadní části domů v Mánesově ulici,
- výstavba části Karafiátové ulice v úseku od Domažlické
- obnova mostu na vjezdu do zpracovny ryb,
ulice,
- „2. cesta“ v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou.
- rekonstrukce části ulice Maxima Gorkého,
- obnova povrchu dvou částí stezek pro pěší a cyklisty
Akce realizované v integrovaných obcích města Klatov:
u kulturního domu,
- oprava povrchu dvou komunikací v Tupadlech,
- obnova kabelů a sloupů VO v Nádražní ulici,
- prodloužení veřejného osvětlení v Točníku.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?

Voříškova ulice.

Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku
nebo kancelář tajemníka měst. úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc
bude postoupena k prověření distributorovi.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Město Klatovy
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje výběrové řízení
na místo velitele
Městské policie Klatovy
Pracovní náplň:
• Výkon funkce strážníka určeného k plnění některých úkolů při
řízení obecní policie (velitel městské policie).
Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů:
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, který
nesmí být starší 3 měsíců),
• spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, které nesmí být
starší 3 měsíců),
• zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka
obecní policie dle Vyhlášky 444/2008 Sb.).
Další požadavky:
• negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče naroz. po 1. 12. 1971),
• řidičský průkaz skupiny B,
• dobrá fyzická kondice, psychická odolnost, flexibilita,
• orientace v předpisech souvisejících s vykonávanou činností,
• dobrý slovní i písemný projev, komunikativnost, schopnost
pracovat samostatně i v týmu,
• uživatelská znalost práce na PC.
Výhodou:
• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů,
• zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
• praxe u obecní/městské policie nebo Policie České republiky,
• zbrojní průkaz sk. D.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém budou uvedeny 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,
• čestné prohlášení podle ust. § 4a zákona o obecní policii, ne
starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení podle ust. § 4b zákona o obecní policii,
ne starší než 3 měsíce
• uchazeči narození před 1.12.1971 ověřenou kopii negativního
lustračního osvědčení dle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., včetně
čestného prohlášení podle uvedeného zákona,
• souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výb. řízení.
Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového
řízení, nejpozději 1. 7. 2020.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 24. 1. 2020 na adresu:
Město Klatovy, k rukám starosty města Mgr. Rudolfa Salvetra
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení - velitel MP“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
17. 1. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora rodák z Křížovic u Klatov prožil dobrodružný život.
Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní
kůži pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na
východní frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze
stalinských gulagů do Československého vojska. I zápisky z této
knihy, kterou začal psát po válce, posloužily představitelům
tehdejšího komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku
stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho velkého bratra“ SSSR.
Koncem padesátých let proto jeden rok strávil v nápravním zařízení
ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie
výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová a je znám
jako její zakladatel. Nejvíce ho však lidé v Plzeňském kraji vnímají
jako malíře krajin a venkova z Pošumaví. Levorova malířská tvorba
zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy
z městských zákoutí, trhu a rušných ulic. Galerie Klatovy/ Klenová ve
spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a autorovými přáteli
v roce 2020, sto let od malířova narození, přináší výstavu
představující část jeho výtvarného díla jako poctu člověku, který se
zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík. Výstava potrvá do 15. 3. 2020.
Přednášky
31. 1. 2020, 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D : Archeologický
výzkum tábora v Letech
Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity
v Plzni realizovala v roce 2017 a 2019 archeologický výzkum tábora
v Letech v okrese Písek. Provedený archeologický výzkum prokázal,
že se pozůstatky takzvaného "Cikánského tábora" z let 1942-1943
z velké části velmi dobře dochovaly pod dnešním povrchem. Sondáží
byl odhalen půdorys tábora a relikty zástavby jeho jednotlivých částí.
Velké množství artefaktů nabízí detailní pohled do každodenního
života v táboře a nalezeny byly také osobní věci vězňů a vězeňkyň.
Menší odkryv identifikoval přesnou polohu hřbitova obětí tábora, kde
byl prozkoumán hrob dospělé ženy a hrob dítěte. Výsledky výzkumu
poslouží jako podklad pro plánovanou úpravu plochy průmyslového
vepřína a zřízení nového památníku holokaustu Romů a Sintů.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
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.

14. –
21. –
28. 1. –
4. –
11. –

19. 1. Habaďůra - divadlo Janovice 4/4
26. 1. Světáci - divadlo Schody Sušice 1/3
2. 2. Světáci - divadlo Schody Sušice 2/3
9. 2. Světáci - divadlo Schody Sušice 3/3
16. 2. životní příběh Františka Wiendla,
čestného občana Klatov

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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Stálá divadelní scéna Klatovy – leden 2020
17. 1. | pátek | 19.30 | divadlo Klatovy
SHIRLEY VALENTINE - Willy Russell
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. One woman
show Simony Stašové.
Toto představení nedoporučujeme dětem do 15 let.
Režie: Zdeněk Kaloč
Překlad: Pavel Dominik
Hraje: Simona Stašová
19. 1. | neděle | 15.00 | předplatné skupiny D | divadlo Klatovy
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ - Jana Galinová
Pohádka o tom, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat velké
věci a také o tom, že někdy je třeba otevřít 13. komnatu, abychom
našli tu pravou princeznu.
Režie: Antonín Klepáč
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Petr Kozák, Michal Žižka, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Robert
Stodůlka, Lenka Lavičková a ze záznamu Jana Galinová a Dušan
Matouš
23. 1. | čtvrtek | 19.30 | divadlo Klatovy
CAVEMAN – Rob Becker
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Honza Holík / Jakub Slach
26. 1. | neděle | 14.30 | 17.00 | 19.30 | divadlo Klatovy
MRAZÍK
ZUŠ J. Kličky Klatovy uvádí ve spolupráci se Stálou divadelní
scénou Klatovy muzikál Mrazík. Celý projekt navazuje na úspěchy
předchozích let a je v pořadí osmým muzikálem základní umělecké
školy.
Účinkují: Vladimír Kabrt, Eva Bartošová, Adéla Fleisigová a další,
Příležitostný orchestr, Fialky, H®oši, literárně dramatický, taneční
obor a hosté
Hudební nastudování: Jaroslav Pleticha
Scénář a režie: Markéta Lukášová, Vladimír Kabrt

www.divadlo.klatovynet.cz

Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena
tentokrát v muzikálovém podání.
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po
bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit
všechny špatnosti je velká práce i pro
kouzelné bytosti...
Autor a režie: Dana Pražáková
Divadelní společnost Julie Jurištové
Hrají: Jiří Krejčí / Radovan Snítil, Julie Jurištová, Hana Tunová,
Milan Duchek, Jiří Hána / Daniel Koťan / Kryštof Maliňák
4. 2. | úterý | 19.30 | předplatné skupiny S | KD Sokolovna Sušice
5. 2. | středa | 19.30 | předplatné skupiny C | divadlo Klatovy
FANTASTICKÁ ŽENA - Norm Foster
Komedie nejúspěšnějšího kanadského autora současnosti, jejíž
zápletka se točí kolem přátelských a hlavně partnerských vztahů.
Režie: Martin Vokoun
Agentura Familie
Hrají: Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová, Václav Krátký / Ondřej
Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna
6. 2. | čtvrtek | 17.00 | divadlo Klatovy
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019
OKRESU KLATOVY
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s. ve spolupráci se
společností SPORT ACTION s.r.o., SDS Klatovy a pod záštitou
starosty města Klatovy Vás zve na tradiční slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích a sportovních
kolektivů okresu Klatovy za rok 2019 s doprovodným kulturním
programem. Vstup zdarma.

28. 1. | úterý | 19.30 | předplatné skupiny B | divadlo Klatovy
29. 1. | středa | 19.30 | předplatné skupiny S | KD Sokolovna Sušice
ČARODĚJKY V KUCHYNI - Caroline Smith
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta
nenávidí, do televizní kuchařské šou? Urážky jsou pikantnější než
připravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra
hustější než bešamelová omáčka... Režie: Roman Štolpa
Hrají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil /
Ladislav Ondřej, Milan Duchek
29. 1. | středa | 19.30 | předplatné skupiny K | divadlo Klatovy
KLAVÍRNÍ RECITÁL TOMÁŠE HOSTÝNKA A PETRA
NOVÁKA
Oblíbené koncertní duo Petr Novák a Tomáš Hostýnek zahrají na dva
klavíry naproti sobě, na jeden klavír čtyřručně vedle sebe i každý
sólově díla Antonína Dvořáka a dalších českých a světových
skladatelů napříč hudebními obdobími.
PŘIPRAVUJEME na únor:
2. 2. | neděle | 15.00 | předplatné skupiny D | divadlo Klatovy
OBUŠKU Z PYTLE VEN
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