5. - 6. října

Proč jdeme jako hnutí Nestraníci
opět do volebního klání?
Žijeme ve městě, které máme rádi
a není nám tak lhostejné, co se v něm
děje. Všichni, kteří kandidují za hnutí
Nestraníci, mají svoje zaměstnání,
životní zkušenosti a jsou hmotně
zabezpečeni. Ve svých zaměstnáních
každodenně dokazují, že jejich slova
a činy mají význam a přináší přínos
nám všem.
To samé platí i o cílech našeho
hnutí Nestraníci: zlepšit život nás všech
v Klatovech. Někteří naši kandidáti již
znají práci v zastupitelstvu i v radě
města, protože byli zvoleni v minulém
volebním období a rádi by pokračovali
v započaté práci. Že to myslíme vážně,
dokazují výsledky v našich profesích,
znáte nás, nežijeme v anonymitě.
O Vaši přízeň a o hlasy v komunálních
volbách se Nestraníci ucházejí v Klatovech již po čtvrté.
A co vlastně chceme?
Otevřenou komunikativní radnici,
komunitní projednávání věcí s občany.
Bezpečnost ve městě. Kvalitní dopravu
včetně spolehlivě městské hromadné
dopravy, parkování, průjezdnost
města.
Volnočasové aktivity, spolkovou
činnost i v integrovaných obcích včetně
úprav prostor pro aktivity. Mnoho
dalších témat najdete v našem
volebním programu. Pokud se nám
podaří prosadit alespoň některé
z těchto našich předsevzetí, se kterými
jdeme do voleb, bude to ku prospěchu
všem.
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Program Nestraníků pro komunální volby 2018
Za našeho přispění toho bylo
v Klatovech a spádových obcích
vykonáno, opraveno a zřízeno
opravdu hodně. Máme na území
města funkční čističku odpadních vod,
dobrou a kvalitní pitnou vodu,
vyřešené odpady i centrální rozvod
tepla. Postupně se některé z těchto
potřeb budují i v jednotlivých
spádových obcích města. Jsme
zřizovateli mnoha mateřských a základních škol, kulturních zařízení,
zařízení volnočasových aktivit. Za
poslední volební období je poznat
největší rozkvět obnovy parků a zeleně, chodníků, osvětlení a mnoho

a budeme zlepšovat jejich součinnost.
Necháme provádět pravidelné kontroly alkoholu a drog u mladistvých.
Kamerový systém potřebuje modernizaci aby společně s obsluhou byl
ku pomoci městské i státní policii při
odhalování negativních jevů a nepřístojného či závadného chování určitých skupin či jednotlivců ve městě.

a také kraj. Představitelé města se
snaží o protlačení svých záměrů, ale
nemohou určovat pořadí možné
výstavby tolik potřebného obchvatu
a návazných komunikací. V přípravě
a výkupu pozemků jsme udělali vše
potřebné a další kroky už řídí někdo
jiný. Město nyní musí vytvářet tlak na
urychlení celé záležitosti.

NEJSLABŠÍM BUDEME POMÁHAT

dalšího. Rozvoj města je patrný na
každém kroku. Tento trend udržíme
a budeme jej nadále rozvíjet. Chceme
zdravé město aktivních a spokojených
občanů, do kterého se lidé rádi vrací.

ZLEPŠÍME ŽIVOT VŠEM
OBYVATELŮM MĚSTA. JAK?
Dětská hřiště rozšíříme, doplníme
o mobiliář a budeme je udržovat ve
výborném stavu. Zřídíme nové
možnosti trávení volného času –
úpravou lesoparku Hůrka, postupnou
modernizací letního koupaliště,
proměnou zanedbaného Křesťanského vrchu v místo, kam budete
chodit rádi na procházky. Obnovíme
křížovou cestu a vytvoříme udržovanou cestní síť s mobiliářem. Také
vybudujeme nové hrací prvky pro děti
na Vodojemu a vylepšíme tento park.
Ve středu města upravíme Divadelní
ulici na příjemné zákoutí náměstí.

Pustíme se do rekonstrukce poslední
části jezuitské koleje – nevyužitého
refektáře a přilehlých prostor, kde
vytvoříme multifunkční sál.
Zachováme počet bytů ve
vlastnictví města, zvláště byty sociální.
Rozvoj dalšího bydlení usnadňuje
schválený územní plán, který vytyčuje
místa, které lze zastavět bytovou
zástavbou. Pokračujeme v obnově
stávajících sídlišť, parkovacích míst,
úpravách hřbitova, rozšiřování
městské zeleně, dokončení obnovy
Mercandinových sadů.
Vzhled města je pro nás důležitý.
Víme, že je stále co zlepšovat.
Každoročně budeme investovat do
oprav a údržby chodníků a komunikací
ve městě a integrovaných obcí.
Důsledně budeme dbát o čistotu
města a jeho květinovou výzdobu.

ZEFEKTIVNÍME DOPRAVNÍ
SITUACI
Město musí větší pozornost věnovat například zlepšení průjezdnosti
sídlišť a systému parkování. Důležité
je i hledat možná řešení pro bezpečnější přecházení, například v Domažlické ulici. Budeme také pokračovat
v opravách ulic a chodníků v majetku
města včetně osvětlení a stále zlepšovat návaznost městské hromadné
dopravy na ostatní dopravu.
Některé problémy, které je nutno
řešit nás provázejí řadu volebních
období. Proč už nejsou vyřešena?
Město na ně není totiž samo.
Například doprava. Téma všech
komunálních voleb a všech subjektů,
kandidujících ve volbách. Zde je
hlavním partnerem města jednak stát

Víme, že v naší společnosti přibývá seniorů, kteří potřebují odbornou
péči. Chceme vybudovat nové zařízení pro seniory v objektu bývalé porodnice – domov se zvláštním režimem,
zároveň soustavně zlepšovat a rozšiřovat poskytování sociálních služeb
v městských zařízeních pro seniory
a handicapované.

PODPOŘÍME AKTIVNÍ OBČANY
Budeme podporovat sportovní
kluby a spolkovou činnost i další
zájmovou činnost našich občanů.
Zapomínat nebudeme ani na podporu
našich sborů dobrovolných hasičů
a organizací, které dlouhodobě v našem městě dobře působí pro rozvoj
našich dětí – například základní
umělecké školy, dům dětí a mládeže,
klatovských skautských organizací, ...
Stálou spoluprácí se všemi institucemi a podnikatelskými subjekty
zajistíme příležitosti pro mladé lidi.
Nechceme, aby po vystudování škol
odcházeli za prací z města.

CHCEME BEZPEČNÉ MĚSTO
Zaměříme se také na ochranu
občanů před živelnými pohromami,
zejména na budování protipovodňových opatření. Aktivně budeme
spolupracovat na protidrogových
opatřeních ve městě. Podpoříme
spolupráci městské a státní policie

MODERNIZACI ZAJISTÍME RUKU
V RUCE S VÝVOJEM TECHNOLOGIÍ
Smysluplně budeme digitalizovat
úřad. Chceme občanům co nejvíce
usnadnit vyřizování jejich záležitostí.
Zavedeme W I F I pokrytí dalších
veřejných prostor Klatov, například
v Mercandinových sadech. Rozšíříme
městský web o stránku věnovanou
možnostem trávení volného času.

PŘEJEME SI MĚSTO, DO
KTERÉHO SE LIDÉ VRACÍ
Více podpoříme zájem domácích
turistů, aby se Klatovy staly zajímavým
doplňkem jejich dovolené na Šumavě.
Například budeme pokračovat v tradici
prázdninových oživených prohlídek
města, které atraktivní formou seznamují s historií Klatov. Systematicky
a cíleně budeme město propagovat,
zejména v bavorském příhraničí.
Vytvoříme naváděcí systém, který
návštěvníkům z Čech i zahraničí
usnadní parkování poblíž centra.
Podpoříme vznik dalších cyklostezek
a obnovu cest, které vycházejí z města
do okolní přírody. Více budeme propagovat symboly města – například klatovské karaﬁáty. Podpoříme v našem
městě zajímavé akce.

BUDEME PEČOVAT O FINANČNÍ
ZDRAVÍ MĚSTA
Zefektivníme vynakládání ﬁnančních prostředků města a budeme
udržovat jeho dobrou ﬁnanční kondici.
Výběrová řízení budou vždy transparentní. Budeme v maximální možné
míře vyhledávat dotační zdroje Evropské unie pro podporu smysluplných
projektů města.

Přijďte nás podpořit v komunálních
volbách 5. a 6. října 2018, volte č. 5.

„Naše město mám opravdu rád.
Narodil jsem se v Klatovech a celý

život zde žiji. Členem zastupitelstva
jsem nepřetržitě od roku 2006, od roku
2010 jsem členem rady města a v roce
2014 jsem se stal místostarostou, což
mě umožnilo aktivně pro Klatovy
pracovat.
Myslím, že město toho za poslední
roky realizovalo opravdu hodně –
investičních akcí, modernizací, oprav
a vylepšení – v Klatovech 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.“
Ing. Martin Kříž, místostarosta města

„Mé povolání je učitel, 16 let jsem byl
ředitelem školy, po jejím sloučení jsem

zástupcem ředitelky. V zastupitelstvu
jsem pracoval tři volební období, byl
jsem v kontrolním výboru, majetkové
komisi a ve svém volném čase jsem
i oddával. V majetkové komisi pracuji
dodnes. Svým zaměřením jsem
sportovec, proto bych rád pro různé
zájmové skupiny a spolky pomohl
i nadále zajišťovat kvalitní využití jejich
volného času. Další oblastí mého
zájmu je bezpečnost ve městě, je např.
třeba zajistit, aby se naši spoluobčané
nemuseli obávat, že lavičky v blízkosti
jejich obydlí se stanou shromaždištěm
popíjejících, fetujících a hlučících
partiček.“
Mgr. Jaromír Veselý, učitel

„V roce 1985 jsem se po výběrovém
řízení stal primářem očního oddělení
v Klatovech. Celý profesní život se
věnuji léčení očních nemocí všech
věkových kategorií. Mojí specializací
jsou operace šedého zákalu. I dnes
vypomáhám na očním oddělení
Klatovské nemocnice, kde mimo
operací předávám zkušenosti mladým
adeptům oční chirurgie.
Běžný život v Klatovech sleduji jako
občan se sportovním duchem a již
dvanáctý rok jako radní. V rámci svých
schopností rád přispěji k dalšímu
rozvoji našeho krásného města.
MUDr. Michal Janek, oční lékař, člen
rady města
Celý život se pohybuji v organizacích
nějak spjatých s kulturou. Jeden čas
jsem i soukromě pořádal různé akce
a koncerty.
Posledních 17 let pracuji jako vedoucí
kina Šumava (i nově rekonstruovaného letního kina).
Když jsem nastoupil, předsevzal jsem
si změnit chátrající kino v kino
moderní, kvalitou projekcí srovnatelné
třeba s multikiny, což se, myslím,
docela podařilo.
Podobně bych rád přispěl i k rozvoji
mého rodného města.

„Klatovy jsou moje srdeční záležitost.
Po příchodu do Klatov mě okamžitě

oslovil jeden ze symbolů města klatovský karaﬁát - a už pomalu 40 let
tuto nádhernou květinu pěstuji
a šlechtím. V Klatovech se za poslední
léta udělalo hodně pro zvelebení
a funkčnost města, především
v investování do oprav komunikací,
ale také v obnově městské zeleně parků. Je třeba si ale uvědomit, že
pouze regenerace vše nevyřeší. Je
nutné věnovat maximální pozornost
následné péči, aby se nově zrekonstruované parky za pár let nedostaly
do stavu před jejich obnovou. Z pozice
své funkce budu této záležitosti
věnovat maximální pozornost.“
Peter Pošefka, ředitel tech. služeb

„Profesní život mám spojený se
Základní uměleckou školou J. Kličky

Klatovy, kde od roku 2008 vyučuji
pěvecké sbory a další kolektivní
předměty. Od roku 2017 působím též
v roli vedoucího pracovníka této
organizace. Po dobu jedné sezóny
jsem byl sbormistrem dětského
pěveckého sboru Divadla J.- K.Tyla
v Plzni a ve volných chvílích jsem rád
tam, kde se konají zajímavé společenské akce.
Klatovy jsou krásným a pulzujícím
městem mnoha tváří, podob a barev.
Rád bych pracoval na zlepšení
a rozšíření kulturního vyžití obyvatel
všech generací.“
Mgr. Jaroslav Pleticha, ředitel základní
umělecké školy

„V minulém volebním období jsem se
jako člen Rady města a předseda
dozorčí rady Odpadového hospodářství Klatovy spolupodílel na dovybudování skládky ve Štěpánovicích a
nového sběrného dvora.
Dovoluji si říci, že naše město je po
technické stránce a vybavenosti dobře
připraveno na příští období.

Cenu za odvoz popelnic jsme pro
občany nemuseli měnit a nedojde-li
k prudkému navýšení poplatků za
ukládku (určuje vláda ČR) měnit
nebudeme.
Je dobře, že ekonomika v ČR roste,
ale ve velkých průmyslových aglomeracích nám prudce stoupá kriminalita.
Agenturní a zahraniční dělníci bydlí
často v nevyhovujících ubytovnách a
ve volném čase nám, už i v Klatovech,
začínají páchat nepřístojnosti. Tomu
musíme ze všech sil zabránit a udržet
Klatovy jako bezpečné, přívětivé
město pro obyvatele i pro příchozí
návštěvníky.” Ing. Jaroslav Nejdl,
ředitel společnosti, člen rady města

„Jako místní průvodce mám přehled
o stavu turistického ruchu v našem
městě. Klatovy se v poslední době
změnily a udělaly mnohé pro to, aby

byly turisticky atraktivnější. K tomu
jsem se snažil přispět jako člen komise
pro kulturu a cestovní ruch i jako autor
textů pro informační tabule turistického okruhu v centru Klatov. Tomuto
trendu bych rád nadále napomáhal,
především formou propagace našeho
města, a to jak v rámci Šumavy tak
i v sousedním Bavorském lese. V souvislosti se zatraktivněním našeho
města bych chtěl aktivně napomáhat
třeba ke zpřístupnění klatovské
synagogy.”
Mgr. Pavel Koura, průvodce, učitel
a hudebník

„Spíše než mě, budete asi znát akce
jako Škoda sraz Běšiny, Rally ples,
Autokino, pod kterými jsem jako

předseda Škodateamu podepsán. Za
17 let existence jsme tisícům mladých
lidí dali pocit že někam patří, dali jim
chuť se o něco snažit, dokázat.
Pořádání akcí i povolání „marketér”
mě učí přemýšlet nad tím co lidé chtějí,
jak je zaujmout, oslovit. Stejně by mělo
přemýšlet i město. Co trápí obyvatele?
Mají se kde bavit, kam na procházku,
kam s dětmi? Nechci jen bezpečné
místo k bydlení, chci město kde to žije,
město s lidmi v ulicích, dětmi na
hřištích, chci město které nás baví.”
Ing. Roman Schavel, předseda
Škodateam klubu, spec. marketingu

„Vzhledem k mému dlouholetému
působení v různých pozicích ve vedení

města Klatovy dobře vím, že pro jeho
fungování je třeba realistický přístup k
řešené problematice, vzájemný respekt a především racionální a odborně
fundovaná komunikace. Komunikace
nejen mezi zvolenými zastupiteli, ale
i podnikateli, neziskovými organizacemi a i jednotlivými občany. Zastupitel
řeší celou řadu agend a svými
znalostmi, zkušenostmi a kontakty
může přivést na svět mnohá pozitivní
řešení, které občany města zajímají
a jsou pro ně důležité. K dalšímu
zdravému rozvoji našeho města
můžeme takto přispět všichni.”
M g r. V ě r a To m a i e r o v á , M PA ,
právnička

Karel Kotěšovec, vedoucí kina
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Ing. Martin Kříž
místostarosta, 41 let

Mgr. Věra Tomaierová, MPA
právnička, členka rady města,
66 let

5

4
MUDr. Michal Janek
oční lékař, člen rady města,
69 let

10

12

JUDr. Jana Toušová, Ph.D.
advokátka, 48 let

Jan Piorecký
provozovatel bistra
Vlaštovka, 44 let

22

Karel Bárta
šéfredaktor, 61 let

23
Mgr. Jiří Nejdl
právník, 35 let

7
Karel Kotěšovec
vedoucí kina, 57 let

Peter Pošefka
ředitel technických služeb,
59 let

17

16

Mgr. Jaromír Veselý
učitel, 62 let

6

11

Mgr. Pavel Koura
průvodce, učitel
a hudebník, 41 let

KLATOVY

3

Ing. Jiří Gabriel
jednatel společnosti, 60 let

Ing. Markéta Vondrová
koordinátor obchodu, 45 let

Mgr. Jaroslav Pleticha
ředitel základní umělecké
školy, 32 let

13
MUDr. Tomáš Brada
zubní lékař, 48 let

18

19

Jiří Valenta
předseda automotoklubu,
podnikatel, 48 let

Jindřich Suchý
podnikatel v oboru elektro,
61 let

24

25

František Joachimsthaler
vedoucí pobočky pojišťovny,
46 let

Ing. Ladislava Kauerová,
DiS.
jednatelka společnosti, 28 let

8

9
Bc. Lukáš Helm
fyzioterapeut, 38 let

14
Ing. Roman Schavel
předseda Škodateam klubu,
specialista marketingu, 42 let

20
PharmDr. Jaroslav Voráč
lékárník, 65 let

26
Mgr. Jana Kasalová
učitelka, 54 let

Ing. Jaroslav Nejdl
ředitel společnosti,
člen rady města, 65 let

15
Ing. Jan Auermüller
projektant, 35 let

21
Ing. Stanislav Šlehofer
odborný poradce pro čerpání
dotací z fondů EU, 60 let

27
Jiří Jiřík
fotograf, 65 let

