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Jednání rady města

Nejcennější tekutina

Vážení Klatované,
před prvním říjnovým víkendem jsme již mnoho dní dopředu poslouchali řadu komentářů,
že stávající nepříznivá epidemiologická situace silně poznamená volební účast v krajských
a senátních volbách. Nakonec
se ukázalo, že Vám tyto
„vedlejší“ volby lhostejné
nebyly a přišlo Vás k nim
téměř 39 %. Což je účast o 3 %
vyšší než před čtyřmi roky.
Patří Vám za to bezesporu
poděkování. Bez ohledu na to,

kteří kandidáti jsou Vám bližší,
považuji co nejvyšší volební
účast za důležitou. Minimálně
je jasným vyjádřením toho, že
Vám osud země, regionu či
města není lhostejný.
O tom, že lhostejnost není
převažující vlastností našich
občanů, svědčí i mediálně
určitě méně zajímavé, avšak
pro nás pro všechny zcela
zásadní příběhy, jež mnozí
píšete svým postojem a úctou
k životu. V minulých měsících
jsem vícekrát zmínil Vaše
nabídky rozmanité pomoci ve
chvíli, kdy nás sevřela obava
z neznámého viru.
Dnes si dovolím jedno postesknutí, jež s ním opět
souvisí. Současná opatření
neumožňují setkání většího
počtu lidí. A tak krom zrušení
celé řady kulturních akcí či
zajímavých přednášek, muselo
být zrušeno i tradiční ocenění
dárců krve. Představitelé
Českého červeného kříže ve
spolupráci s „městem“ je pravidelně zvou, aby jim mohli poděkovat a alespoň symbolicky
ocenit jejich nezištnost a částečně též odvahu. Ruku na
srdce. Kdo z nás jde rád

ZDARMA

k lékaři a absolvuje i jen pouhé
očkování. Mezi dárci jsou však
mnozí, u nichž se počty odběrů
krve počítají v mnoha desítkách. Přichází pravidelně po
dlouhé roky, aby darovali tu
nejcennější tekutinu. Darovali
kus sebe. Pomáhají tím druhým
ve chvílích, kdy to nutně potřebují, a byť by byli sebebohatší,
koupit si krev v onu chvíli
nemohou. Mohou pouze čekat
a doufat v záchranu.
Znám mnohé dárce z předchozích setkání. Troufnu si
tedy tvrdit, že se „nerozdávají“
kvůli zisku plaket prof. Janského. Dělají to skromně z přesvědčení a s vědomím, že
mohou pomoci komukoliv
v nouzi.
Vážení Klatované,
dovolte mi, abych i jménem
Vás všech poděkoval dárcům
krve za jejich nezištnost.
A Vám přeji, abyste se pokud
možno nikdy nedostali do situace, kdy na tuto nejdražší tekutinu budete v obavách čekat.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Povolební úvaha o městě a kraji
Dámy a pánové, milí Klatované, přátelé z Pošumaví,
je to jen chvíle, kdy proběhly
krajské volby. Chtěl bych
upřímně poděkovat za 919
preferenčních hlasů, které
jste mi dali, a za podporu
kandidátky, na níž jsem byl.
Velmi si toho vážím. Stejně
tak jistě smýšlí další
klatovští kandidáti, ať už ve
volbě uspěli, nebo neuspěli.
Za „Klatovy“ v novém
krajském zastupitelstvu budou, nepřehlédl-li jsem nikoho,
Rudolf Salvetr, Pavel Strolený a Marie Pošarová. Gratuluji.
Věřím, že všichni zvolení zastupitelé chtějí pro svůj kraj
pracovat, že si přejí, aby vzkvétal.
A právě volby a předvolební týdny mně přinesly několik
zajímavých podnětů. Dovolte mi, abych se s Vámi o tři
podělil:
1) Podnět první – Plzeňský kraj. Možná bychom si měli
všichni připomenout, co pro nás to sousloví znamená.
První odpovědí je jistě „doma, domov“. Zkuste se ale
malinko ponořit do svého nitra: skutečně se tu všude
cítíte doma? A pokud ne, proč je tomu tak? Mám-li začít
u sebe, musím připustit, že vlastně „vůbec neznám“
(myšleno důvěrně) Tachovsko, málo severní Plzeňsko,
Rokycansko…, byť jsem „tam“ mnohokrát na mnoha
místech byl. Že „doma“ pro mě začíná tam, kde vidím
panorama Šumavy s dominantním Ostrým. Opravdu
doma ale jsem, když vidím Černou věž. A jak to asi vidí
zvolení zastupitelé? Je skutečně Plzeňský kraj
ústrojným územním celkem a jeho obyvatelé jsou
„Plzeňácí“?
2) Podnět druhý – Šumava. Jakkoliv jsem v předchozím
odstavci zapochyboval o integritě, tedy určité
jednotnosti a celistvosti kraje jako celku, je tu jeden
pojem, který nás zřejmě všechny spojuje. Šumava. Tu
milujeme, ať přicházíme odkudkoliv. (Alespoň mně se
to tak zdá). A potkáváme-li se na svých procházkách
a túrách na šumavských horách, na české či německé
straně, vždy máme pocit, že my patříme k sobě, že?
3) Podnět třetí – genius loci konkrétních míst. Tento pojem
vymysleli staří Římané a my dodnes používáme latinu
pro jeho vyjádření: genius loci – duch místa. Je tvořen
dojmy, pocity, přesvědčením, skrývá se v něm láska,
práce, ostré city. Připadá mně, že je tu, v Plzeňském
kraji, mnoho míst, které mají výrazného ducha, a že
o tom (nejen my) málo víme. Není to škoda?
A proto bych si přál, pokud by noví zastupitelé, vedle
běžných starostí, práce a úkolů, mysleli i na to, aby:

a) Skutečně scelovali regiony a místa v jeden zajímavý
Plzeňský kraj. Aby po nich časem nezbylo jen líbivé,
ale do určité míry prázdné heslo: „Plzeňský kraj,
nejlepší místo pro život.“ Nechť se ono heslo stane
realitou.
b) Jako svoji dominantu, nejen výškovou, viděli Šumavu.
S vazbou na sesterský Jihočeský kraj a na Bavorsko,
které se snaží být přátelské. Žijeme totiž jen na různých
svazích jedněch hor. Marketingový potenciál Šumavy je
stále velmi nevyužitý, to krásně odhalil i zdařilý
televizní krimi seriál „Policie Modrava“.
c) Pomáhali nám nalézat a propagovat genia loci různých
míst. Budeme-li znát a připomínat si příběhy a osudy
lidí, měst a míst, nezapomene-li na to, že my dnes
stojíme na ramenou těch, co tu kdysi byli, a že naše
životy jsou stále ukotveny ve vazbách a vztazích, jež
jsou zdánlivě zapomenuty, otevře se nám cosi
podstatného. Pochopení minulosti i současnosti,
pochopení smyslu, sebe sama. Ten, kdo zdravě miluje
sebe, umí milovat i jiné.
Naplnění těchto tří pomyslných úkolů musí být
samozřejmě praktické. A tak by kraj, mimo jiné, měl
například opravovat a budovat nové silnice a dopravní
spojení. Tam, kde má konat stát, by měl kraj tvrdě lobovat za
naše zájmy. Například za přivaděč či vysokorychlostní
silnici od dálnice až do Klatov… Tím by se přiblížila (nejen)
Šumava.
Přeji hezký den, příště se „vrátím domů do Klatov“
a budu psát o rozpočtu na rok 2021.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
od Plzně-jihu, Klatovska po Šumavu
Každý týden Zprávy z regionu 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

20. 10. – 25. 10. Šumavský sraz Dněpr a Ural
27. 10. – 1. 11. koncert Orion 35 let 1/2
3. 11. – 8. 11. koncert Orion 35 let 2/2
10. 11. – 15. 11. koncert „Michaela Kostková a Symfonický
orchestr při ZUŠ Klatovy“
17. 11. – 22. 11. Toulky po Šumavě - Jelení potok
24. 11. – 29. 11. koncert „Franta 70“ 1/3
1. 12. – 6. 12. koncert „Franta 70“ 2/3
8. 12. – 13. 12. koncert „Franta 70“ 3/3
Sledujte zdarma vysílání i na internetu - www.filmpro.cz
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Zahájili jsme třetí etapu komunitního plánování
sociálních služeb
Vážení občané,
město Klatovy v rámci obce
s rozšířenou působností
(ORP) se v roce 2006
zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních
služeb, v rámci kterého byl
vytvořen dokument, který
zmapoval sociální oblast na
území ORP. Šlo o zjištění
aktuální nabídky sociálních
služeb a těch, které v našem
regionu chybí. Zároveň byl vytvořen katalog poskytovatelů
sociálních služeb. Výstupy z komunitního plánování je však
nutné čas od času aktualizovat a třeba i trochu přehodnotit,
přece jen doba se mění a s ní i požadavky na určité typy
služeb a aktivit. Poprvé jsme se ke komunitnímu plánu
vrátili v roce 2014 a letos jsme tak učinili potřetí, abychom
mohli vyhodnotit aktuální potřeby místních občanů
a problémy v sociální oblasti.
V červnu byl na Klatovsku odstartován dvouletý projekt
zahajující 3. etapu komunitního plánování sociálních služeb.
Hlavním cílem projektu je aktualizace stávajícího
Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Klatovsku a nastínění optimálního rozvoje sociálních
služeb na celém území obce s rozšířenou působností Klatovy
pro období let 2023–2025. Dle zjištěných výsledků budou
následně hledána řešení v zajištění potřebných služeb dle
situace v jednotlivých obcích a možnosti financování. V září
byla ustanovena řídící skupina komunitního plánování
složená z několika zástupců samosprávy na území ORP
Klatovy, poskytovatelů sociálních služeb a dalších
odborníků. Jako první krok byla vytvořena anonymní
anketa, kterou budeme zjišťovat spokojenost občanů
s životem v našem regionu. Budeme rádi, když se zapojíte.

Anketu můžete vyplnit buď elektronicky na webových stránkách města pod ikonou Komunitní plánování, nebo
v papírové podobě (tu najdou občané na území ORP
v průběhu října ve své poštovní schránce) – v tomto případě
je třeba anketní list donést do schránky v našem
informačním centru (náměstí Míru 66/I), či v případě občanů
z okolních obcí na svůj obecní úřad. Postupně budeme
organizovat i různá tematická setkání a zveřejňovat dílčí
výsledky.
Ještě dodám, že projekt realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem
Klatovy a za finanční podpory z ESF a ze státního rozpočtu
ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Omezení kulturních akcí
Bohužel, po 23. září, kdy vešlo v platnost mimořádné
nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, jsme omezili, či
zcela zrušili dlouhodobě připravované městské akce. Týkalo
se to zejména prodlouženého víkendu 26. – 28. září, kdy
jsme plánovali oslavy města u příležitosti 760. výročí jeho
založení. Nuceni jsme byli zrušit i zajímavé přednášky
k historii města, které jsme chystali v říjnu v refektáři bývalé
jezuitské koleje. Tyto aktivity bychom chtěli uspořádat
v náhradních termínech v příštím roce. V době, kdy píši tyto
řádky, se chystají nová nařízení, která ovlivní pořádání
kulturních akcí v nejbližších týdnech.
Přeji Vám pevné zdraví a hodně sil.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Lesy města Klatov, s.r.o.
nabízejí za výhodné ceny
jehličnaté palivové dříví v délce od 2 m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570
nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.

Omezení provozu
Městského úřadu Klatovy
Ve středu 21. 10. 2020
v době od 7.30 do 15.30 h
bude přerušena dodávka elektrické energie
do budovy Mayerova 130.
Tato odstávka se v uvedené době dotkne provozu
celého odboru dopravy – dopravního úřadu.

STRANA 4

ŘÍJEN 2020

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
V souladu s nařízením vlády
jsou od pondělí
12. 10. 2020
zrušeny
veškeré kulturní akce
v kulturním domě a současně
jsou zrušena veškerá filmová
představení v kině Šumava.
Vstupenky na filmová představení
zůstávají v platnosti nebo je možno
vrátit v předprodeji KD
od 8.00 – 13.00 hodin.
Informace o konkrétních akcích
a vrácení vstupenek naleznete na
www.mksklatovy.cz, vstupenky@mksklatovy.cz.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY 2020:
TANEČNÍ PŘERUŠENO!
NÁHRADNÍ TERMÍNY OZNÁMÍME!
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Pokud by nebylo možné z vážných důvodů
taneční kurz v náhradním termínu dokončit,
na vyžádání Vám vrátíme poměrnou část kurzovného.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020:
TANEČNÍ PŘERUŠENO! NÁHRADNÍ TERMÍNY OZNÁMÍME!
Podzimní kurz tanečních pro dospělé proběhne v termínech: 4.; 11.; 18.;
25. 10.; 8.; 15.; 22. 11. 2020. Zahájení v 19.00 hod.
MKS děkuje za pochopení.
PŘIPRAVUJEME:
1. 11. | neděle | 19.00 | KD Klatovy |
LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK – recitál
Vstupenky v předprodeji.
27. 11. | pátek | 17.45 | náměstí Míru |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s kulturním programem.
29. 11. | neděle | 15.00 | KD Klatovy |
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí
stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na
světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát!
Pro zasílání programů se zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Opravy komunikací v říjnu 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy
Výstavba stezky pro pěší a cyklisty v úseku od silnice 2. třídy na
Janovice po MK Beňovy-Lomec, která povede napříč polnostmi po
pozemcích města. V koridoru stezky bude uložena chránička pro
budoucí výtlačný řad kanalizačního potrubí. Prodloužení chodníku
vedoucího podél Domažlické ulice a podél silnice II/191 včetně nového
veřejného osvětlení, výstavba ochranného ostrůvku přes silnici 2. třídy.
Termín provedení: 1. 9. – 31. 10. 2020.
Stavba ochranného ostrůvku bude provedena za omezení provozu
na silnici II/191 (kyvadlový provoz po polovinách silnice).

Parkoviště v Sídlišti U Pošty
Výstavba nového podélného parkovacího pruhu včetně odvodnění (cca
27 parkovacích stání) v úseku od hlavní pošty po Kollárovu ulici vlevo.
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 9. – 15. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace po
jednotlivých úsecích (křižovatkách), přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

Podhůrecká ulice - úsek od Nádražní po MŠ
Rekonstrukce silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení,
odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vyvýšených
a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic
Podhůrecká-Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka.
Termíny provedení: 13. 7. – 15. 11. 2020.
3. etapa: 10. 8. – 4. 10. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova a Prusíkova - MŠ,
částečná uzavírka úseku Cibulkova - Prusíkova, křižovatka
Podhůrecká -Cibulkova bude průjezdná.
4. etapa: 5. 10. – 15. 11. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Prusíkova, úsek Prusíkova - MŠ
bude průjezdný, dojde k výstavbě okružní křižovatky Podhůrecká
- Cibulkova.
Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškova,
Čechova, Nádražní a Hlávkova, po celou dobu stavby bude zajištěn
vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová
doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba
směry v Čechově ulici. Parkoviště u DD nebude po dobu stavby volně
přístupné z důvodu stavby podzemní nádrže a nutného prostoru pro
zařízení staveniště. Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan
Kodeš, tel. 376 347 284.
Divadelní ulice
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, veřejného
osvětlení, povrchu komunikací, architektonická úprava prostoru vedle
kostela.
Termín provedení: 12. 6. – 19. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík,
tel. 376 347 237.
Štěpánovice, MK směr Sekrýt
Výměna vodovodního řadu, provedení nového povrchu MK
s odvodněním části komunikace.
Termín provedení: 24. 8. – 31. 10. 2020.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky provozu. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Otín, MK směr Předslav
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: 7. 9. – 8. 10. 2020.
Stavba bude provedena za částečného omezení komunikace.
Domažlické předměstí, Karafiátová ul., ul. Fráni Šrámka
Rekonstrukce plynovodního potrubí.
Termín provedení: 5. 10. – 11. 12. 2020.
Stavba bude provedena za částečného omezení komunikace.
Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz,
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz,
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: tpopelik@mukt.cz.

Dehtín - MK od viaduktu k silnici I/27
Rekonstrukce kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace,
povrchu vozovky.
Termín provedení: do 16. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Volby do krajského zastupitelstva 2020
účast voličů
číslo
okrsku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

počet
voličů

sídlo okrsku
Střední průmyslová škola
MŠ Koldinova
Střední průmyslová škola (bývalá ISŠ)
MŠ U Pošty
Tělocvična Vodojem
MŠ Studentská
ZŠ Masarykova
Gymnázium
HZS (Dragounská kasárna)
ZŠ Tolstého
MŠ Karafiátová
Reg. centrum soc. integrace
MŠ Máchova
Penzion pro seniory (ZŠ Tolstého)

účast
voličů

981
1014
961
1354
1002
1718
1351
412
521
903
1158
1517
1042
975

účast
%

391
350
348
482
377
696
636
159
203
366
507
315
410
359

číslo
okrsku

39,86
34,52
36,21
35,60
37,62
40,51
47,08
38,59
38,96
40,53
43,78
20,76
39,35
36,82

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

počet
voličů

sídlo okrsku

875
236
97
82
74
220
269
47
84
111
248
133
116
96
17597

Hřiště TJ Luby
Statek Sobětice s.r.o.
MŠ Kal
OV Kydliny
SDH Habartice
KD Točník
SDH Štěpánovice
KD Dehtín
KD Vícenice
OV Otín
OV Tajanov
Myslivna, Tupadly
SDH Drslavice
OV Křištín
Celkem 1 - 28

účast
voličů

365
88
43
30
33
99
146
33
44
36
127
67
58
32
6800

účast
%

41,71
37,29
44,33
36,59
44,59
45,00
54,28
70,21
52,38
32,43
51,21
50,38
50,00
33,33
38,64

hlasy pro volební strany v Klatovech (%)
35,00
32,64

30,00

25,00
22,75

20,00

15,00
11,23

10,00

8,74
6,40

5,72
4,52

5,00
2,85
0,43

0,33

0,24

0,18

0,47

Ro
zu
m
ní

0,93

20
20

0,13

2,43

AN
K

S
OD

Tr
iko
ló
ra

So
uk
ro
m
ní
ci
M
on
ar
ch
ist
é

KS
ČM

ST
AN

AN
O

ČS
SD

DS
SZ

Pi
rá
ti

SP
D

KD
U

DS
Z

BO
S

0,00
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Volby do krajského zastupitelstva 2020
zvolení členové krajského zastupitelstva
hlasy
abs.

hlasy
v%

strana

Kandidát - příjmení, jméno

SPD
SPD
SPD
Piráti
Piráti
Piráti
Piráti
Piráti
Piráti
Piráti
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Pošarová Marie Ing.
639
5,95
Šebesta Martin
264
2,45
Sekmilerová Drahuše
137
1,27
Špoták Rudolf
621
2,63
Hais Pavel
915
3,88
Ptáček Martin Ing.
423
1,79
Pek Jiří Mgr.
273
1,15
Sequens Filip Bc.
310
1,31
Hanousek Jiří Ing.
304
1,28
Chaloupka Milan JUDr. MBA, LL.M. 428
1,81
Grűner Ivo
1 087 10,68
Látka Jan
855
8,4
Emmerová Milada doc. MUDr. CSc. 753
7,4
Zarzycký Roman Mgr.
2 436 6,23
Vanka Petr
731
1,86
Záhoř Martin
830
2,12
Strolený Pavel Bc.
853
2,18
Fišer Petr
277
0,7
Šefl Kamil František Mgr. Bc.
391
1
Kroc Vladimír Ing.
220
0,56
Konvář František
205
0,52
Pressl Karel Bc.
156
0,39
Rutová Miloslava Mgr.
322
0,82

pořadí

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hlasy
v%

strana

Kandidát - příjmení, jméno

hlasy
abs.

ANO
ANO
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
STAN+Z+PROPLZEŇ
KSČM
KSČM
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09
ODS+TOP 09

Javorský Pavel
Kovařík Petr
Bernard Josef Ing.
Čížek Pavel Ing.
Opltová Michaela Ing.
Uhlík Jiří MBA
Picka Libor Ing.
Kylišová Jitka Bc.
Tichý Vladimír Ing.
Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. DBA
Bozděch Jan Ing. et Ing. Ph.D.
Baxa Martin Mgr.
Mauritzová Ilona doc. PaedDr. Ph.D.
Pikner Richard MUDr. Ph.D.
Salvetr Rudolf Mgr.
Ženíšek Marek PhDr. Ph.D.
Trylčová Radka Mgr.
Krejsová Marcela JUDr.
Šašek Jan Mgr.
Trůková Eva
Šašek Michal
Karpíšek Pavel Ing. Mgr.

326
0,83
180
0,46
4 123 15,93
1 753 6,77
1 168 4,51
1,81
471
2,75
712
1,13
294
1
259
8,62
821
6,54
623
3 373 9,14
3 023 8,19
2 265 6,13
2 188 5,93
1 957 5,3
1 327 3,59
1 036 2,8
1,74
644
0,72
267
1,45
537
1 148 3,11

pořadí

11
12
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Uzavření divadla - prohlášení
Vážení diváci,
vláda ČR s účinností ode dne 12. října 2020 svým usnesením ze dne 8. října 2020 zakazuje koncerty a jiná
hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení.
Sledujte webové stránky a FB divadla, kde Vás budeme průběžně informovat o náhradních termínech.
Po dobu uzavření divadla bude uzavřen i předprodej vstupenek.
Přeložená představení - vstupenky zůstávají v platnosti.
O nových termínech jednáme. Vše se snažíme přeložit do konce roku 2020.
Zrušená představení a koncerty - vstupenky budeme vracet po znovuotevření divadel a předprodeje.
Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení.
Stálá divadelní scéna Klatovy

Informace a celý program nalezete na www.divadlo.klatovynet.cz
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení
podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

na místo vedoucí(ho)
Finančního odboru
Městského úřadu Klatovy
Popis pracovní pozice:
• Řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení
finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava
rozpočtu města.
Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
v platném znění:
• je státním občanem České republiky, popř. cizím státním
občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,
• je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk.
2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem
č. 451/1991 Sb., v platném znění:
• Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zák.
č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
• Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto
zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d)
až h) čestným prohlášením.
Požadavky zaměstnavatele:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském (titul Mgr. nebo
Ing.) studijním programu se zaměřením na ekonomiku,
finance.
• Výborná znalost rozpočtových pravidel a účetnictví
územních samosprávných celků.
• Výborná znalost účetnictví podnikatelských subjektů.
• Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné
správy.
• Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat
s lidmi.
• Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá
schopnost formulování rozličných témat.
• Schopnost rychlé orientace v nové problematice.

• Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
• Organizační a rozhodovací schopnosti.
• Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
• Řidičské oprávnění skupiny B.
• Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.
• Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon
příslušných správních činností.
• Výhodou znalost cizího jazyka.
Platová třída odpovídající druhu práce: 12
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve
smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění.
Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá
uchazeč narozený po 1. 12. 1971,
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro
účely výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 10. 2020, obálku označte
heslem „Výběrové řízení - vedoucí FO - neotvírat“.
Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení
výběrového řízení.
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Ing. Milan
Jarošík, tajemník, nám. Míru 62, 33901 Klatovy.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
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