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Vážení Klatované,
před čtyřmi lety jsme Vás oslovili s volebním progra-
mem, který byl inspirován mottem „Klatovy jsou naším 
domovem, místem, kde stojí za to žít“.  

Díky Vaší důvěře jsme svůj program mohli významnou mě-
rou naplnit praktickou činností, a to navzdory negativním 
vnějším vlivům (koronavirus, s ním spojené lockdowny, 
válka v Evropě), které zásadně ovlivnily naše životy. Pře-
konat do té doby neznámé a neočekávané situace neby-
lo vždy jednoduché. Dokázali jsme však na ně odpovídají-
cím způsobem reagovat, vyrovnali jsme se s nimi.

Vývoj společnosti a okolního světa nutně pozměnil 
i něk teré naše představy, plány a priority. Jedno, pro 
mne zcela zásadní, se nezměnilo. Náš bytostný vztah 
k našemu městu a úsilí, s nímž jsme připraveni podílet 
se na jeho správě a dalším rozvoji. Troufám si toto tvrze-
ní zdůraznit na základě svých zkušeností z práce sta-
rosty v uplynulých létech. Na sehraný tým svých kole-
gů a spolupracovníků jsem se mohl i v těžkých chvílích 
vždy spolehnout. Velmi si cením také pomoci Vás Klato-
vanů. Byla pro mne vždy „živou vodou“, motivací do dal-
ší práce. Ucházíme se o Vaši podporu a jsme připraveni 
pro Klatovy pracovat.

www.ods-klatovy.cz
www.facebook.com/KlatovskaODS



I. KLATOVY – NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV 

Základní myšlenky našeho programu 
jsou nadále platné:

•  Chceme, aby naše město směřovalo do budoucnosti, aby 
podporovalo aktivní přístup lidí k řešení životních situací, 
aby bylo přirozeným centrem regionu. Stále musí platit, 
že jsme městem, které se stará, pečuje, rozvíjí se. 

•  Věříme v poctivou, soustavnou, trpělivou, každodenní práci. 
Jsme přesvědčeni, že kvalitní spolupráce naše výsledky 
umocňuje.

•  Věříme v lidi, jejich zdravý rozum, empatii, sociální sou-
držnost. Město nejsou jen domy, parky a ulice, město jsou 
lidé. Město není „městský úřad,“ město jsme my všichni. 
Proto se o vás chceme i nadále opírat a pracovat v sou-
ladu s Vámi. 

Nejsme naivní, víme, že různí lidé mají různé plány, cíle, ambi-
ce. Věříme v sílu dohody, slušného kompromisu, postupných 
kroků při realizaci cílů. Jsme pro spolupráci. Naopak nevěříme 
v  tzv. rychlá řešení, rychlé úsudky, jednostranné nátlakové 
akce. Nikdy Vám nedáme nepodložené, nerealistické sliby.
Dobře víme, v  jakém městě žijeme. Známe jeho přednosti 

II. MĚSTO JAKO INTEGRÁLNÍ CELEK
Město jsou lidé. To je základ, na kterém stojí vše, co děláme. 
Město je rovněž i  „úřadem.“ Vykonává činnost samospráv-
nou, ale také se podílí na výkonu státní správy. 
Někdy je komplikované uvědomit si, co vše musí zastupitelé, 
rada a vedení města mít na zřeteli, chtějí-li město zodpověd-
ně vést a řídit. 
Stejně důležité je uvědomit si, že ne vše zajišťuje město. 
Malý příklad? Hlavní komunikace procházející městem (Plzeň-
ská, Tyršova, Puškinova, ul. 5. května, Domažlická ulice atd.) 
jsou ve vlastnictví státu. Jejich opravy a rekonstrukce zajiš-
ťuje ŘSD („ředitelství silnic a dálnic“). 
Důležitou roli hraje tedy zejména stát a  kraj. Naším úkolem 
je hledat s nimi možnosti spolupráce, usilovat o koordinaci 
jejich činnosti na území města, připomínat jim jejich roli a po-
vinnosti, hledat nové příležitosti a řešení. 
Koordinace činností je často mravenčím úsilím, stojí však za 
to. Každá stavba přináší omezení a  nepohodlí. Proto vždy 
chceme, aby proběhly i všechny doprovodné práce (např. re-
konstrukce sítí). 
Ti, kdo jménem města jednají, kdo ho vedou a řídí, musí být 
připravení, kompetentní, zodpovědní. Věříme, že jsme svou 
dosavadní prací prokázali, že víme nejen „co město“ je, ale i jak 
je vést a řídit, jak ho rozvíjet, jak hájit zájmy jeho obyvatel.

Oporou pro činnost vedení musí být moderní, vstřícný, profesi-
onální úřad. Drtivá většina zaměstnanců své povinnosti dobře 
zná a pracuje ve prospěch našeho města. V mnoha odborech 
vidíme obětavé a talentované lidi.

i jeho nedostatky. Přednosti chceme rozvíjet, nedostatky po-
stupně odstraňovat. V tomto duchu jsme cílevědomě praco-
vali v posledních létech.
Víme, že Klatovy jsou městem slušných, pracovitých a aktiv-
ních lidí, kterým není další osud jejich města lhostejný. To je 
to, co nás všechny spojuje. 
Uvědomujeme si, že ne všichni máme stejné podmínky, mož-
nosti, talenty a osudy. Místní znalost a sociální citlivost jsou 
pro nás důležité. Nejsme lhostejní k potížím druhých, společ-
ně tvoříme společenství lidí, kteří své Klatovy milují.
I  nadále budeme dělat vše pro to, aby Klatovy byly naším 
dobrým společným domovem, aby byly městem, kde skuteč-
ně stojí za to žít.

III. STRATEGIE PROVOZNÍ ČINNOSTI
Držíme strategii, že o  svou materiální, sociální, kulturní 
a vzdělávací infrastrukturu se staráme zejména prostřednic-
tvím svých organizací. Ty musí být ve spolupráci s  odbory 
úřadu města profesionálním „servisem“ pro náš každodenní 
život. Aby tomu tak bylo, musí vedení a rada města své orga-
nizace řídit a vést. 

Připomeňme si, že:

1. Město zřizuje čtyři základní školy (ZŠ Plánická, Masaryko-
va ZŠ, ZŠ Čapkova, ZŠ Tolstého) a mateřskou školu (s deví-
ti místně oddělenými školkami). Je to město, kdo poskytuje 
školám provozní příspěvek, kdo investuje do jejich rozvoje. 

Vynaložili jsme významné částky na opravy, údržbu a rekon-
strukcí škol. Většina budov je zateplena, obnovují se hřiště, 
tělocvičny, jídelny, kotelny. Aktivní přístup vedení a  učitelů 
jednotlivých škol umožňuje čerpat různé dotační prostředky 
na vybavení potřebné ke zlepšení možností výuky a výchovy. 
Klatovské základní školy navštěvuje více než 2.200 žáků, ma-
teřské školy téměř 900 předškoláků. 

Podpora škol patří k  našim hlavním prioritám. Jen celkový 
roční provozní příspěvek všem školám činí v roce 2022 část-
ku 26,5 mil. Kč. Je to jednoznačně správný vklad do budouc-
nosti města, tedy nás všech. Školákům zajistíme kvalitní, přá-
telské a hezké školy a školky. 

2. Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS) provozuje do-
movy seniorů v  Klatovech a  v  Újezdci, pečuje o  lidi 
s handicapem. Vedle terénní pečovatelské služby nabízí 
i  centrum denních služeb, poradnu pro rodinu a  man-
želství. Město jej zabezpečuje nejen provozním příspěv-
kem (cca 11 mil. Kč ročně), ale i  investicemi do budov, 
zařízení a vybavení. V posledních 10 létech se podaři-
lo mnohé opravit a  rekonstruovat. Díky výborné práci 
zaměstnanců i  vedení jsou jednotlivá zařízení funkční. 
Městský ústav sociálních služeb není malou organizací. 
O klienty zde pečuje více než 170 zaměstnanců. V do-
movech v Újezdci je více než 110 seniorů (průměrný věk 
přes 80 let), v domově pro seniory v Klatovech je 126 lidí 
v průměrném věku 83 let. Městský ústav sociálních slu-

žeb má za sebou nelehké „covidové“ období. Díkybohu 
ho přestál se ctí. S ohledem na charakter činnosti i na 
její rozsah je nutné MěÚSS řídit profesionálně, s lidským 
citem a pochopením souvislostí. V zásobníku budoucích 
investic stále pamatujeme na budovu bývalé klatovské 
porodnice. Ta, dle našich plánů, již měla být přestavěna 
na centrum boje s nemocemi stáří. Demografický a so-
ciální vývoj (včetně vlivu covidu) v  posledních létech 
tuto investici „přibrzdil.“ Oproti minulosti jsou dnes ve 
stávajících domovech i  volná místa. S  ohledem na to 
musíme záměr upravit. O jeho realizaci stojíme, protože 
je nedílnou součástí naší snahy revitalizovat areál Křes-
ťanského vršku. Péče o staré lidi, o lidi s handicapem, 
bude vždy na předním místě v seznamu našich úkolů. 

3. V  kulturní a  společenské oblasti město působí nejen 
prostřednictvím svého aktivního odboru kultury a ces-
tovního ruchu, ale také skrze Městské kulturní středis-
ko a  Městkou knihovnu. Obě organizace pracují s  pří-
spěvkem z  rozpočtu města. Ten je zásadním zdrojem 
jejich příjmů/výnosů. V  případě Městského kulturního 
střediska příspěvek ve výši 10,1 mil. Kč představuje více 
než 50 % výnosů, v  případě Městské knihovny (včet-
ně střediska refektář) příspěvek ve výši 12 mil. Kč kry-
je 90 % jejich výnosů. Z rozpočtu města jsou mimo to 
samozřejmě financovány investice do těchto zařízení. 
V poslední době byla rekonstruována střecha, fasáda, 
okna v  kulturním domě výdajem téměř 40 mil. Kč. Ob-
dobnou částku město vynaložilo na rekonstrukci refek-
táře jezuitské koleje, který se i díky úsilí, práci, píli a ta-
lentu zaměstnanců knihovny stal de facto další kulturní 
institucí města. Jak knihovna tak kulturní středisko mo-
hou těžit z finanční stability, kterou jim město poskytuje. 
Obě organizace se s odborem kultury podílejí na velkých 
akcích, jež město organizuje. Snad jen pro připomenutí 
několik z nich – přivítání nového roku, zahájení turistické 
sezóny, mezinárodní festival komorní hudby, klatovská 
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pouť, oslavy sv. Václava, Dny evropského dědictví, Ba-
rokní svatojánská noc, Avon pochod, akce s handicapo-
vanými Táhneme za jeden provaz, rozsvícení vánočního 
stromu a oslava Adventu a Vánoc. Vaše hojná účast na 
akcích je poděkováním organizátorům.

Každé zodpovědné vedení města chce, aby se rozvíjel spo-
lečenský, kulturní, sportovní a  spolkový život města. Proto 
nezapomínáme vložit dostatečné prostředky do fondu dotací 
(12 mil. Kč ročně) a do zlatého fondu. S ohledem na aktuál-
ní ekonomickou situaci země jsme v  červnu navýšili zdroje 
tohoto fondu o dalších 4,5 mil. Kč na celkových 16,5 mil. Kč. 
Z těchto peněž město podporuje širokou paletu sportovních, 
kulturních, společenských a spolkových aktivit. Dostatečný 
objem financí a jednoduchá, jasná a srozumitelná pravidla, 
jak je čerpat, dávají jistotu všem, kdo se na organizaci rozma-
nitého spolkového života podílejí.

4. Technické služby Klatovy snad nejvýrazněji ovlivňují to, jak 
občané své město vnímají „na první pohled.“ Zda je čisté, 
udržované, opečované. Z celkových výnosů této organi-
zace, které oscilují okolo 100 mil. Kč ročně, tvoří příspěvek 
města částku 75,5 mil. Kč. Technické služby udržují, čistí 
a  drobně opravují ulice, chodníky, náměstí, parkoviště, 
pečují o veřejné osvětlení, sečou veřejnou zeleň. Záhony 
v parcích a na mnoha dalších místech osazují květina-
mi často vypěstovanými vlastními silami. Provozují však 
i sportovní zařízení - městské lázně včetně krytého pla-
veckého areálu s  návštěvností přes 130 tis. lidí ročně, 
dětská hřiště, venkovní veřejně přístupná sportoviště. 
Ta trvale přibývají nejen v  Klatovech, ale i  okolních in-
tegrovaných obcích. Nově se k  nim zařadila boulderová 
stěna a  pumptracková dráha. Starají se ale i  o  hřbito-
vy ve městě a  v  našich obcích, provozují krematorium. 
Možná Vás některá čísla překvapí. Jen zeleně je 130 ha, 
délka komunikací dosahuje 120 km, chodníků téměř 
100 km. Technické služby pracují v těsné koordinaci s od-
bory města a s dalšími jeho organizacemi – s odpadovými 
společnostmi, provozovatelem vodovodu a kanalizace, se 
správou nemovitostí. Město a jeho vedení věnují význam-

nou pozornost činnosti Technických služeb a  bude tomu 
tak i do budoucna. Technické služby musí zajistit v plném 
rozsahu a efektivním způsobem péči o území města.

5. Kromě organizací příspěvkových je město majitelem či 
spolumajitelem několika obchodních společností. K těm 
menším patří Správa nemovitostí Klatovy, která odbor-
ným způsobem pečuje o  bytový fond města a  o  ne-
bytové prostory. Své služby nabízí také společenstvím 
vlastníků bytových jednotek. Stará se o  Pavilon skla, 
Klatovské katakomby a Černou věž. Lesy města Klatovy 
hospodaří na cca 1.200 ha lesních porostů. Byť uplynulá 
dekáda nebyla pro jejich obor příliš příznivá, kůrovec ničil 
celé lesy, starají se o  svěřený majetek dobře. Budeme 
i nadále podporovat rozvoj obou těchto společností. Je-
jich činnost má pro město pozitivní přínos. 

6. Klatovská teplárna je akciovou společností ve 100 % 
vlastnictví našeho města. Část využívané infrastruktury 
sama vlastní, část si pronajímá od města. Kromě vlastní 
teplárny (zdroj o výkonu 17,3 MWh) provozuje 20 dalších 
kotelen o  celkovém výkonu necelých 12 MWh. Teplem 
zásobuje 4.151 bytů. Vytápí některé školy či areál klatov-
ské nemocnice. Už jenom tato čísla naznačují, že teplár-
na je významným dodavatelem tepla v  našem městě. 
S  ohledem na současnou energetickou situaci bude 
chod společnosti vyžadovat rozvážné a promyšlené kro-
ky. Investice do modernizace teplárenské infrastruktury 
(s vazbou na dotace) budou v dalším období hrát ještě 
významnější roli než doposud.

7. Velkou pozornost věnují zastupitelé i  vedení města 
společnosti Šumavské vodovody a  kanalizace. Ta je 
dobrým příkladem propojení veřejného a soukromého 
partnerství (PPP projektu). Ačkoliv je město minoritním 
vlastníkem, společnost plně akceptuje jeho požadav-
ky. Průběžně investujeme nejen do obnovy stávající 
vodohospodářské infrastruktury, ale postupně rozšiřu-
jeme vodovodní a kanalizační síť. Po napojení Dehtína 
a  Točníku je připraven k  realizaci přivaděč vody do 
Otína. Ročně spotřebujeme 2,0 mil. m3, do kanalizace 
odejde cca 2,7 m3. odpadních vod. Trváme na zajiště-
ní dodávek vysoce kvalitní vody při zachování rozum-
né ceny vodného a stočného. Klatovy patří k městům 
s nejnižší cenou „vody“ v České republice. Udržíme ji 
i v následujících létech. 

8. Na úklidu a čistotě města se výrazně podílejí i naše od-
padové společnosti: Odpadové hospodářství města Kla-
tovy a Pošumavská odpadová, v níž město drží majoritu 
a spolupracuje zde s více než 30 dalšími městy a ob-
cemi. Oblasti odpadů se dlouhodobě věnujeme velmi in-
tenzivně. Vybudovali jsme jeden z nejlepších sběrných 
dvorů v  republice včetně dotřiďovací linky. Dlouhou 
a  úspěšnou historii píše komunální skládka Štěpáno-
vice. S důrazem na životní prostředí ji po etapách cit-
livě rekultivujeme. Chceme, aby i  nadále byly odpady 
v Klatovech řešeny kvalifikovaně, efektivně s důrazem 
na moderní trendy (třídění, předcházení tvorbě odpadů). 
Poplatky, které občané platí za provoz celého systému 
odpadového hospodářství, jsme nastavili na nižší úrov-
ni. Stojíme si za tím. Služby v oblasti odpadů totiž vyu-
žíváme všichni, určitá míra dotace této služby ze strany 
města je tak spravedlivá a správná.
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IV. STRATEGIE ROZVOJE
Nežijeme jen přítomností, máme jasnou vizi do budoucnosti. 
Systematicky jsme pracovali na strategiích rozvoje našeho 
města. Prioritami jsou zejména investice, nepomíjíme ani 
otázky sociální, společenské, kulturní. Zdůrazňujeme, že 
město jsou především lidé, pro jejichž aktivní život vytvá-
říme kvalitní podmínky a  zázemí. Naše strategie vycházejí 
z praktické činnosti, zkušeností, ale i odborné analýzy. Opí-
rají se o znalosti. Strategie říkající „co,kdy, kde, jak a proč“ 
jsou již nyní promítnuty v analytických a strategických do-
kumentech, které jsme v minulém období ve spolupráci se 
všemi partnery v zastupitelstvu města zpracovali a schvá-
lili. Všechny naleznete na webových stránkách města. Připo-
meňme si ty základní:

•  Strategie rozvoje města Klatov 2017–2025 s  výhledem 
do roku 2030. Strategie vznikla za aktivní účasti obča-
nů. Z analýzy silných a slabých stránek města čerpáme 
při rozhodování o  budoucnosti. Pracujeme na tom, aby 
Klatovy byly příjemným městem pro bydlení a život. Sna-
žíme se o zlepšení dopravní situace. Na stavbu obchvatu 
navážeme dalšími opatřeními, která odkloní nežádoucí 
transit zejména nákladních vozů a rozšíří možnosti par-
kování. Usilujeme o to, aby Klatovy nabízely pestrou pa-
letu služeb, aby byly atraktivní pro občany, podnikatele 
i návštěvníky. Strategie je rozpracována do tematických 
oblastí a  obsahuje konkrétní návrhy a  opatření, které 
postupně uskutečňujeme.

•  Územní plán města jsme dokončili a  přijali v  červenci 
2016. Je stěžejním dokumentem pro rozvoj města, kte-
rý umožňuje občanům, firmám i  městu samému stavět, 
rekonstruovat, pečovat o  město a  jeho „materiální“ 
podstatu. Tak, jak se proměňují potřeby občanů, mění se 
příslušným způsobem a formou územní plán. Intenzivně 
využíváme územní studie, které se stávají účinným ná-
strojem hlasu města a jeho občanů. V letošním roce jsme 
zadali významnou územní studii řešící rozsáhlou oblast 
za klatovskou mlékárnou (36 ha), ale i menší rezidenč-
ní oblast ve Štěpánovicích (9 ha). Ve vazbě na soukromé 

projekty se v  Klatovech výrazně zvýší množství parcel 
vhodných k zástavbě. Územní plán je zpracován s roz-
myslem, s využitím moderních přístupů k urbanistické-
mu rozvoji města. 

•  Dílčí strategie a  generely: Vedle základní strategie 
a územního plánu jsme zpracovali a přijali i další strategie 
a generely, nezbytné pro život a rozvoj města. Dnes může-
me po diskusi s odborníky a občany jasně říct, jak se má 
město ubírat do budoucnosti. Některé strategie jsou pes-
trou paletou možností, z nichž můžeme vybírat variantní 
řešení, jiné naopak předepisují konkrétní postup. Opřít se 
můžeme o generel dopravy, generel zeleně, generel vod-
ního hospodářství, koncepci veřejného osvětlení, strategii 
rozvoje cestovního ruchu, strategii smart city, plán rozvoje 
sportu. Z nich vycházejí konkrétní projekty – např. regene-
race sídliště Pod Hůrkou, plány oprav a rekonstrukcí ko-
munikací, vodohospodářské a jiné infrastruktury. Snažíme 
se, aby naše záměry a plány byly transparentní i pro pod-
nikatelské subjekty, abychom mohli společně koordinovat 
například opravy komunikací.

• Zdravé finance: Strategie, územní plán, územní studie, 
projekty revitalizace, regenerace atd. by byly jen zámě-
ry, pokud bychom je nedokázali realizovat. Potřebujeme 
zdravé finance. A ty město Klatovy má. Dlouhodobě zod-
povědně hospodaříme. Za posledních 10 let jsme sníži-
li úvěrové zatížení města o 182 mil. Kč na současných 
21 mil. Kč. Zůstatky na našich účtech blížící se částce 
500 mil. Kč z  města Klatov dělají město nezadlužené, 
město schopné realizovat i složitější projekty. Provozní 
přebytky hospodaření využíváme na financování inves-
tičních a  jiných potřeb města. Naše finanční síla nám 
umožnila bez větších nesnází projít covidovým obdobím. 
Dává nám i určitou míru stability do nadcházejícího ne-
lehkého období. Netěší nás vývoj inflace. Mrzí nás, že 
část naspořených prostředků budeme muset věnovat 
na pokrytí inflačních vlivů. Díky kvalitnímu hospodaření 
jsme dobře připraveni. 

Milí Klatované, 

víme, co je potřeba a co chceme. Jsme tým lidí věkově rozmanitý. Na Klatovy hledíme očima profesně zkušenýma, ale i student-
skýma. Jsme zodpovědní, připravení a kompetentní. Stojíme o spolupráci, kontroverze a „okopávání kotníků“ k ničemu nevede. 
Nechceme říkat, kdo co neumí, hledáme partnery slušné a zdatné, kterým leží na srdci dobro našeho města. Připravili jsme plány 
a strategie, pracujeme s rozsáhlým zásobníkem investičních projektů a akcí. Inspiraci hledáme u těch nejlepších. Máme zdravé 
finance. Jsme trpěliví, umíme být konstruktivní i neústupní. A především jsme i nadále připraveni hájit zájmy města a jeho ob-
čanů, pracovat na jeho rozvoji. Víme, že ne vše jde hned, ne vše jde lehce. Nikdy však nevzdáváme své úsilí. Přejeme si, aby naše 
město bylo příjemné, přátelské, čisté, úhledné, abychom v něm nalézali společný dobrý domov.

Společně s Vámi chceme pro Klatovy pracovat.

 KLATOVSKÁ ODS
www.facebook.com/KlatovskaODSwww.ods-klatovy.cz 

Město Vodné Stočné Celkem

Kdyně 35,55 29,94 65,49

Litomyšl 30,98 35,85 66,83

Sušice 26,57 39,91 66,48

Klatovy 38,57 30,03 68,60

Humpolec 48,79 22,00 70,79

J. Hradec 42,97 35,52 78,49

Pelhřimov 41,75 36,90 78,65

Nepomuk 42,00 37,00 79,00

Č. Budějovice 48,18 34,83 83,01

Písek 53,48 35,48 88,96

Prachatice 39,79 50,12 89,91

Benešov 46,82 43,15 89,97

Příbram 56,14 34,20 90,34

Domažlice 43,01 48,48 91,49

Rokycany 55,81 38,25 94,06

Český Krumlov 44,95 53,85 98,80

Cheb 48,40 50,60 99,00

Chrudim 52,76 46,88 99,64

Tábor 51,55 50,26 101,81

Plzeň 63,27 39,19 102,46

Praha 55,88 52,25 108,13

Strakonice 70,11 42,33 112,44

Vodné a stočné – vybraná města (údaje jsou v Kč/m3)

Město Vodné

Písek 440

Klatovy 450

Přeštice  600

Příbram  600

Domažlice 650

Tachov 750

Sušice 800

Poplatky za „odpady“ (údaje jsou v Kč na osobu a rok)

Investice – tis. Kč
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Výdaje na komunikace z rozpočtu města – tis. Kč
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KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS KLATOVY
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Martin Pytel
jednatel společnosti
52 let, ODS

Jan Bostl
pokladní, herní vývojář
24 let, ODS

Mgr. Tomáš Kanta
učitel
41 let, ODS

25 26 27

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta
58 let, ODS

Martin Mašek
jednatel firmy MzP Catering 
Klatovy, 43 let, ODS

Ing. Václav Chroust
místostarosta
59 let, ODS

Ing. Hana Kristová
ředitelka galerie
64 let, ODS

Petr Fiala
spolumajitel pekařství
46 let, ODS

MUDr. Miloš Chroust
lékař
52 let, ODS

1 2 3 4 5 6

Mgr. Lukáš Kopecký
učitel, historik
36 let, ODS

Ing. Václava Kiliánová
finanční ředitelka
50 let, bez PP

MUDr. Bohumil Kuneš
lékař, primář gyn. odd. 
Klatovy, 44 let, bez PP

Mgr. Vítězslav Šklebený
ředitel základní školy
55 let, ODS

Aleš Buriánek
učitel hudby
70 let, ODS

Ing. Josef Rubáš
ředitel společnosti
55 let, ODS

7 8 9 10 11 12

Ing. Vladimír Král, Ph.D
jednatel společnosti OHK
66 let, ODS

Tomáš Matějka
jednatel společnosti
46 let, bez PP

Ing. Stanislav Kopáček
jednatel společnosti
49 let, bez PP

Jan Netrval
student
21 let, bez PP

Jiří Kubát
ekonom
63 let, bez PP

Rudolf Lang
sládek pivovaru a vydavatel 
50 let, ODS

13 14 15 16 17 18

Ing. Kateřina Sieglová
ekonom
39 let, bez PP

Ing. Stanislav Míka
důchodce
81 let, ODS

Zdeněk Baselides
stárek pivovaru
49 let, ODS

Bc. Michael Sattler
krupiér
26 let, ODS

Michal Vondryska
technik
51 let, ODS

Bc. Václav Kosnar 
student, OSVČ
26 let, bez PP

19 20 21 22 23 24

5

volte č.

 KLATOVY – NÁŠ  

               SPOLEČNÝ DOMOV

KLATOVSKÁ ODS


