
V období leden-březen 2009 
nebyl Klatovský zpravodaj 

vydáván 



Každoročně vypisované 
granty jsou jedním z pilířů 
podpory spolkové činnosti 
v Klatovech. Městský rozpo-
čet na ně pamatuje částkou 

300 tis. Kč. Účelem těchto 
prostředků je podpořit 
nejrůznější projekty, které 
jsou součástí pestré škály 
programů pro klatovské 
občany. Mnohdy však mají 
záběr daleko výraznější. 
Oslovují totiž i obyvatele 
širokého okolí  Klatov.  
Zároveň vytváří též nabídku 
p r o  j e j i c h  s e z ó n n í  
návštěvníky.  Grantová 
komise v minulých dnech 
posuzovala celkem 22 po-
daných žádostí. Na základě 
pečlivého zvažování se 
rozhodla přidělit dotaci 
19 z nich. Některým sym-
bo l i cky,  j iným měrou  
podstatnou. Rád bych zmínil 
alespoň pět nejvýznamněji 
podpořených projektů  
v souhrnné výši 172 tis. Kč. 
Jedná se především o pro-
jekty kulturního charakteru. 

O oblibě „Literárních 
a hudebních večerů“ v kla-
tovském Hifiklubu není 
pochyb. Pravidelní návštěv-
níci se tak mohou těšit na jejich 

pokračování i letos. 
V druhé polovině dubna 

se uskuteční již 3. ročník 
víkendové historické kon-
ference „Barokní jezuitské 
Klatovy“. Hlavním tématem 
bude nejen historie gymna-
ziálního školství (zapojeni 
budou i současní studenti 
gymnázia), ale i představení 
návrhu na záchranu a zatrak-
tivnění snad nejvýznamnější 
místní památky, tedy ka-
takomb. 

Pracovníci Domu dětí 
a mládeže Klatovy budou již 
tradičně hlavními pořadateli 
akce „Společně pro děti 
a mládež“, která je násled-
níkem úspěšných „Bambiriád“ 
z minulých let. Na pátek 
29. května se tak mohou těšit 
děti i jejich rodiče. Bohatá 
nabídka soutěží a aktivit 
p ř i p r a v e n á  v  p r o s t o r u  
městského parku jistě osloví 
všechny zúčastněné. 

Dobré jméno klatovských 
výtvarníků snad není nutno 
připomínat. Připomínají se 
totiž kvalitou svých prací 
sami. Určitým oceněním pro 
ně jistě bude finanční podpora 
účasti na velké podzimní 

výstavě ve francouzském 
Besanconu. Umělecká díla zde 
budou vystavovat společně 
s výtvarníky z našeho partner-
ského města Poligny. 

Není snad města, které by 
nemělo ve své historii „černé 
kapitoly“. Údobí, na která by 
nejraději zapomněla. Jsem 
však hluboce přesvědčen, 
že zapomínat na ně by bylo 
m i n i m á l n ě  n e š ť a s t n é .  
Židovské transporty jsou 
rozhodně jedním z nich. Ani 
Klatovy jich během druhé 
světové války ušetřeny nebyly. 
Magistrem Milanem Strnadem 
připravovaná kniha „Židé 
v dějinách města Klatov“ si 
však klade za cíl připomenout 
nejen toto utrpení židovských 
spoluobčanů. Autor chce 
především zachytit historii 
ž i d o v s k é  k o m u n i t y  
v Klatovech a její přínos pro 
rozvoj našeho města. 

Pevně věřím, že letošní 
rozhodnutí grantové komise 
pomůže narodit se projektům, 
které vás, vážení spoluobčané, 
osloví, poučí i potěší zároveň.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města 

Granty podporují především kulturu

starosta Mgr. Rudolf Salvetr a Ing. Václav Chroust, předseda o.s. klatovské 
katakomby - konference Barokní jezuitské Klatovy 2008
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v 19.00 hodin,

sál radnice

10. Mezinárodní festival
komorní hudby Klatovy 2009

díla budou představena v podání 
Slovenského kvarteta:

Juraj Tomka – 1. housle,
Eduard Pingitzer – 2. housle,

Julius Šoška – viola,
Martin Ťažký - violoncello
Zazní skladby: F. J. Haydna,

L. van Beethovena,
F. Mendelssohna – Bartholdyho.
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V uplynulých dnech jsem 
obdržel smutnou zprávu o 
úmrtí klatovského zastupi-
tele p. Ing. Václava Bauera.

Z p r á v u  t é m ě ř  
neuvěřitelnou, kterou však 
život přinesl a  nelítostně 
zasáhl nejen blízké, ale 
i všechny, kteří se zesnulým 
měli tu čest spolupracovat. Pan 
Václav Bauer začal pracovat 
jako člen zastupitelstva ve 
prospěch města po volbách 

v roce 2002. O zájmu, píli 
a důslednosti, s nimiž se anga-
žoval ve věcech veřejných, 
nejlépe vypovídá to, že svůj 
mandát obhájil i o čtyři roky 
později. S nesmírnou pečli-
vostí a cílevědomostí se 
věnoval zejména vedení 
kontrolního výboru. Při 
jednáních zastupitelského 
sboru uměl hájit nesmlouvavě 
svůj názor. Avšak i v případě 
názorových rozdílů vystu-

poval vždy zcela korektně. 
Na zasedání zastupitelstva 

v úterý 24. března zůstalo 
místo p. Ing. Václava Bauera 
osiřelé. Prázdné však bylo 
pouze toto místo. Za zesnulým 
je totiž vidět ohromný kus 
činnosti nejen ve prospěch 
úzkého kruhu rodiny, ale i nás 
všech, co v Klatovech žijeme. 
Právem mu za ni patří náš dík.

 Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Ing. Václav Bauer

Zastupitelstvo města rozhodlo:

1/ O dotaci v celkové výši 400 tis. Kč z programu Regenerace 
městské památkové zóny Ministerstva kultury ČR pro rok 2009 takto:

a) 300 tis. Kč na akci oprava fasády soklu objektu Základní 
školy Plánická,

b) 100 tis. Kč na akci oprava fasády objektu fary, II. etapa - 
Jirsíkova čp. 9, Klatovy I.

2/ O poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické církvi 
z rozpočtu města ve výši 286 tis. Kč na realizaci akce oprava fasády 
fary.

3/ O zařazení akce rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem 
Klatovy-jižní větev, 2. etapa, do rozpočtu města pro roky 
2009 - 2011 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
36 400 000,- Kč, s podílem dotace z veřejných rozpočtů ve výši
 19 926 000,- Kč a vlastními prostředky ve výši 16 384 000,- Kč. 

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města za rok 2008 
a odsouhlasilo celoroční hospodaření města a řízených příspěvkových 
organizací, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo vypsání architektonické soutěže 
o návrh stavby Parkovacího domu u Kulturního domu v Klatovech.

Informace z jednání Zastupitelstva
města Klatov dne 24. března 2009

Jednání Zastupitelstva města se zúčastnili mimo zastupitelů,
také pracovníci Městského úřadu a veřejnost.

Rada města na svém zasedání dne17.2., 3. a 17. 3. 2009 projednala 
64 bodů programu a mimo jiné přijala následující usnesení:

Rada města schválila zařazení úpravy povrchu vozovky v Aretinově ulici 
mezi jmenovité opravy komunikací v roce 2009.

Rada města projednala konání klatovské pouti v termínu od 10. 7. do 12. 7. 
2009 včetně zajištění uzavírek, odklonu dopravy, pořádání trhu a zajištění 
úklidu. 

Rada města odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč Pošu-
mavskému sportovnímu sdružení Klatovy na organizační zajištění akce 
„Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2008“.

Rada města schválila záměr podat projekt úprav a zpřístupnění rozhledny 
na Hůrce do dotačního programu Cíl 3. Partnerem projektu bude MAS 
Pošumaví z. s. p. o. a na německé straně sdružení Hoher Bogen.

Rada města v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí 
osvědčila, že pan Ing. Jozef Žerebák se stal dnem 13. března 2009 členem 
Zastupitelstva města Klatov.

Informace z jednání Rady města Klatov
Zastupitelé uctili památku kolegy minutou ticha.

NOVÝ ZASTUPITEL. Prvním bodem úterního jednání
klatovského zastupitelstva bylo složení slibu nového člena
za zesnulého Václava Bauera. Stal se jím Jozef Žerebák.
Slib složil do rukou starosty Salvetra.

(foto 2x Rudolf Lang, 1x Klatovský deník)
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řekl auditor k závě-rečnému 
účtu města a ostatní auditoři 
k finančním výsledkům 
řízených obch. organizací.

Př i  p rác i  s  měs t skými  
financemi je čas kolem první 
poloviny března věnován, mj. 
účetním závěrkám a rozborům 
hospodaření s rozpočtem 
města a jeho organizací za 

předcházející rok. Příslušné 
výsledky jsou podrobeny 
auditorskému zkoumání, dále 
jsou projednány ve finanční 
komisi ,  radě města,  ve 
finančním výboru a konečné 
slovo patří zastupitelstvu 
města.

Jaký vlastně byl ten finanční 
rok 2008?

Rozpočet města na rok 2008 
byl schválen zastu-pitelstvem 
města 18. 12. 2007 jako 
vyrovnaný v příjmové části ve 
výši 354 141 tis. Kč, ve 
výdajové části rozpočet na 
neinvestiční výdaje 246 330 
tis. Kč, na kapitálové výdaje ve 
výši 91 944 tis. Kč, na splátky 
úvěrů 15 867 tis. Kč, tj. celkem 
354 141 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními 
schválenými zastupitelstvem 
města a radou města byl 
v průběhu roku rozpočet 
příjmů upraven na 806 036 tis. 

Kč a ve výdajové části celkem 
1 160 932 tis. Kč. Vzniklý 
schodek hospodaření 354 896 
tis. Kč zvýšený o splátky úvěrů 
ve výši 15 867 tis. Kč měl být 
kryt přebytkem hospodaření 
z minulých let ve výši 210 763 
tis. Kč a přijetím úvěru ve výši 
160 000 tis. Kč na akci Klatovy 
- čisté město.

Skutečné příjmy za rok 2008 
b y l y  s p l n ě n y  n a  9 2 %  
upraveného rozpočtu (tj. 
743 602 tis. Kč proti 806 036 
tis. Kč). Rozpočet daňových 
a nedaňových příjmů byl 
p ř e k r o č e n ,  n e n a p l n ě n í  
rozpočtu je u kapitálových 
příjmů a dotací. Plánované 
k a p i t á l o v é  p ř í j m y  s e  
nepodařilo naplnit zejména 
proto, že v roce 2008 nebyl 
zahájen prodej pozemků pro 
západní obchvat Plzeňskému 
kraji. Plánované dotace nebyly 
naplněny u akce místní 
komunikace Pod Borem, 

výstavba 23 bj. a dotace ze 
strukturálních fondů na akci 
Klatovy - čisté město.

Rozpočet neinvestičních 
výdajů byl čerpán na 93%, 
rozpočet kapitálových výdajů 
n a  5 7 % .  S c h v á l e n ý  
a nevyčerpaný rozpočet na 
jednotlivé akce byl převeden 
do rozpočtu 2009 (upravené 
výdaje se předpokládaly ve 
výši 1 160 932 tis. Kč, 
skutečnost byla 820 938 tis. 
Kč).

Z á p l a v u  č í s e l  u z a v ř u  
následujícím konstatováním: 
výsledkem hospodaření města 
v roce 2008 byl přebytek ve 
výši 117 543 tis. Kč. Jak 
s tímto přebytkem a dalšími 
finančními prostředky naložil 
rozpočet roku 2009 - o tom si 
povíme příště.

Ing. Jan Vrána

místostarosta města

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ R. 2008 - BEZ VÝHRAD

Město Klatovy pokračuje s výstavbou

Cyklotrasy č. 38 ve městě a obci Tajanov

V jarních měsících tohoto 
roku počítá město Klatovy 
s pokračováním výstavby 
akce, na kterou obdrží dotaci 
z fondů Evropské unie s náz-
vem „Cyklotrasa Mnichov - 
Praha úseky Deggendorf 
a Klatovy“. První objekt této 
rozsáhlé investiční akce, před 
areálem Technických služeb 
v místě napojení na stávající 

cyklostezku, byl vybudován 
již na podzim loňského roku. 
Všechny další objekty se 
vybudují v letošním roce. 
V samotném městě Klatovy se 
počítá s převedením cy-
klotrasy č. 38 do dopravně 
bezpečnějších míst podél 
Drnového potoka. Jedná se 
o části v ulicích Krejčího 
nábřeží - napojí se na vydláž-
děnou cestu vybudovanou 
v loňském roce soukromým 
investorem, Tylovo nábřeží - 
zde bude součástí akce i vý-
stavba nové zastřešené lávky - 
p a v i l o n u ,  k t e r á  b u d e  
vystavena v místě, kde dříve 
již lávka stála (naproti 
Bezručově ulici) a nábřeží 
Kpt. Nálepky v rozsahu mezi 
dvěma zrekonstruovanými 
lávkami před průmyslovou 
školou a v parku s vyústěním 
do ulice Nádražní v místě 
u bývalé ČSAD.

V obci Tajanov bude 
c y k l o t r a s a  z p e v n ě n a  
a s f a l t o v ý m  p o v r c h e m  
v rozsahu od křižovatky se 
silnicí III. třídy přes les Husín 
s vyústěním až na silnici 

Andělice-Svrčovec. Protože se 
počítá s tím, že cyklotrasu 
budou používat nejen cyklisté, 
a l e  i  c h o d c i  n a p ř .  n a  
kolečkových bruslích, budou 
povrchy nově zhotovených 
úseků provedeny z asfaltového 
betonu. Pouze na Krejčího 
nábřež í  byla  podmínka  
správců sítí zde uložených 
v zemi, provést povrch ze 
zámkové dlažby.

Celá akce přijde město 
Klatovy cca na 24 mil. Kč.

Z této částky obdrží 
město dotaci ve výši do 85 % 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci 
programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 Česká 
republika-Svobodný stát 
Bavorsko 2007-2013.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovyilustrační foto - RL -
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V listopadu loňského 
roku prošli žáci a žákyně 
devátého ročníku naší školy 
testováním společnosti SCIO 
s  p o e t i c k ý m  n á z v e m  
STONOŽKA. V období  
postupného zavádění školních 
vzdělávacích programů, které 
nahrazují státem připravené 
a všem dobře známé osnovy 
učiva,  je  zpětná vazba 
odrážející úroveň schopností 
a dovedností žáků pro každou 
školu nezbytná. Pro nás bylo 
testování zajímavé také 
z hlediska srovnání úrovně 
znalostí dětí ze skupiny 
s prohloubenou jazykovou 
přípravou a vzorku vrstevníků 
z celé republiky. Stonožka 
byla složena ze čtyř testů. 
Základním dotazníkovým 
šetřením byly zjištěny obecné 

studijní předpoklady každého 
žáka. Na takto postavený 
základ pak navazovaly testy 
z českého jazyka, matematiky 
a anglického jazyka. Výsledky 
předmětových testů byly 
vztaženy k již zmíněným 
obecným studijním předpo-
kladům. Každý žák obdržel 
na konci 1. pololetí souhrnný 
výsledek s podrobnou analý-
zou silných a slabých stránek 

v jednotlivých předmětech. 
Z grafického vyjádření se 
dozvěděl, zda vědomosti 
a dovednosti odpovídají 
p ř e d p o k l a d ů m  a  j e h o  
možnostem, jsou-li nad či pod 
celostátním průměrem nebo je 
např. schopen lépe analyzovat 
obrazový nebo tex tový 
podklad. Jsem velmi potěšen, 
že mohu obecně konstatovat 
vysoce produktivní využití 
potenciálu jednotlivých žáků 
h l a v n ě  v  m a t e m a t i c e  
a anglickém jazyce. Výsledky 
v rodném jazyce nebyly tak 
výrazně nad hranicí studijních 
předpokladů, ale přesto je 
můžeme považovat za velmi 
dobré.

V září 2002 jsme na naší 
škole poprvé otevřeli jazyko-
vou skupiny, jejíž osnovy při 

výuce anglického jazyka byly 
upraveny podle vzdělávacího 
programu pro jazykové třídy. 
Byla to pro nás v té době velká 
neznámá, ale věřili jsme, 
že jazyková připravenost je 
pro život  mladých l idí  
důležitá, a chtěli jsme žákům 
tu to  př íp ravu  umožni t .  
V šestém ročníku se v rozvrhu 
objevil i druhý cizí jazyk, a tak 
v červnu letošního roku 

odejdou z lavic první žáci, 
kteří budou mít na svém kontu 
sedm let intenzivní přípravy 
v angličtině a čtyři roky 
v němčině. Že se sešla parta 
šikovných dětí, dokazují 
i  výs ledky  j azykových  
olympiád, kde se ti nejlepší 

úspěšně měří  i  s  žáky 
víceletých gymnázií. Mimo-
chodem několikanásobná 
vítězka okresních kol různých 
olympiád, která v současnosti 
získává vítězné vavříny pro 
klatovské gymnázium, byla 
žákyní právě této jazykové 
třídy. Výsledky v testu 
angl ického jazyka  řadí  
absolventy jazykové třídy 
m e z i  n e j l e p š í  t ř í d y  
n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  
v republice a mohou se měřit 
i s konkurencí na víceletých 
gymnáziích.  Rozbor výsledků 
testování ukazuje (viz obr. 1), 
že většina žáků dosáhla 
na vyšší absolutní hodnoty 
znalostí a dovedností, než jsou 
j e j i c h  o b e c n é  s t u d i j n í  
předpoklady. Svědčí to o jejich 
kladném vztahu k anglickému 
jazyku, ale i o vhodně 
zvolených metodách práce při 
výuce a profesionálně vedené 
dlouholeté přípravě dětí.

Samozřejmě, že výsledky 
jazykové skupiny nás potěšily, 
ale upřímně řečeno se daly 
i z předchozích úspěchů 
očekávat. O to větší radost nám 
přinesly testy matematiky 
u nejazykové třídy. Více jak 
60% žáků skupiny bylo 

schopno překročit své obecné 
předpoklady a dosáhnout 
na výrazně lepší matematické 
dovednosti (viz obr. 2). 
I  v  c e l o r e p u b l i k o v é m  
porovnání výrazně překročili 
celostátní průměr. A co mladé 
muže a slečny z 9. A asi nejvíce 
potěšilo? Že předčili i své 
vrstevníky z jazykové třídy.

Za několik měsíců se 
budou deváté ročníky počítat 
do řad absolventů naší školy. 
V ý s l e d k y  S c i o  t e s t ů  
STONOŽKA ukázaly, že je do 
života středních škol a učilišť 
posíláme s velmi kvalitní 
výbavou a že se nemusí 
dalšího studia bát. Tedy 
za předpokladu, že u nás 
nabyté vědomosti budou i na-
dále rozvíjet.

 
Mgr. Vítězslav Šklebený

ředitel školy

Základní škola Klatovy, Tolstého 765

SCIO testy

Podrobnější analýzu najdete na .www.klatovynet.cz/zstolsteho

obr. 2

obr. 1
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CIVILNÍ OCHRANA 

INFORMUJE - díl 8.

KRIZOVÉ ORGÁNY
a) Integrovaný záchranný systém (IZS)
- Tvoří jej orgány státní správy, samosprávy a právnické 

osoby určené k řešení mimořádných událostí a krizových 
stavů (viz obrázek): 

Integrovaný záchranný systém (IZS)

b) Bezpečnostní rada (BR)
 - Krizový orgán starosty určené obce pro přípravu na krizové 

situace a mimořádné události. Její vznik umožňuje zákon 
č. 240/200Sb., o krizovém řízení, a nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5
uvedeného zákona č.240/200 Sb.

- BR zasedá podle plánu činnosti na rok. Navrhuje 
a projednává úkoly k zajištění připravenosti správního 
obvodu určené obce na řešení krizových situací včetně
návrhů opatření.

c) Krizový štáb (KŠ)
- Krizový orgán starosty obce pro řešení krizových situací *)

a mimořádných událostí.
- Vzniká podle krizové legislativy – zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení, a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 
k provedení krizového zákona a Směrnice Ministerstva vnitra 
č. j.: PO-365/IZS-2004, kterou se stanoví jednotná pravidla 
organizačního uspořádání KŠ obce.

- Je aktivován na pokyn starosty obce při vzniku krizové 

Struktura Bezpečnostní rady a krizového štábu města Klatovy

d) Povodňová komise (PK) města Klatovy
- Povodňový orgán starosty obce byla zřízena v souladu s § 78 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů 
(vodní zákon).

- Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další 
členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva 
a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé 
k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před 
povodněmi 

- Je aktivována na pokyn starosty obce při dosažení II. Stupně 
povodňové aktivity na vodních tocích protékajících správním 
územím obce (Klatovy – řeka Úhlava, Drnový potok).

- V případě vyhlášení krizového stavu na území postiženém 
povodní je začleněna do krizového štábu obce a plní 
povinnosti dle nařízení vedoucího krizového štábu - předsedy 
povodňové komise obce. 

Složení povodňové komise města Klatovy

Poznámka:
*) Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý 
z krizových stavů. Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu 
ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek 
nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného 
konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Závěr: Tímto dílem končí náš seriál informací CO. Děkujeme 
všem za zájem o námi zveřejňované informace k problematice 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Případné dotazy nebo vaše podněty k uvedené problematice 
můžete zasílat na tyto e-mailové adresy:

, nebo  .
Více informací z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
najdete na webových stránkách města Klatovy:

josef.dlesk@kt.hzspk.cz okapusta@mukt.cz

www.klatovy.cz/mukt/krizoverizeni.asp
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Informace MěÚ Klatovy – volby do Evropského parlamentu 2009
Volby do Evropského parlamentu se 

budou na území České republiky konat 
ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 
5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat 
od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6. června 
2009 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin.

Občan České republiky má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky 
za předpokladu, že nejpozději druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla 
u něj překážka ve výkonu volebního 
práva a je zapsán v seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje  na voličský průkaz. 
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu  
(hospitalizace voliče na infekčním oddělení zdrav. zařízení) nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům.

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu 
je zápis státního občana České republiky, který má právo volit, do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede příslušný 
obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu. Nejpozději 
do 26. dubna 2009 zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evro-
pského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů, který je průběžně veden 
a každoročně pravidelně upřesňován podle aktuální evidence obyvatel. Tímto 
způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu a má na území příslušné obce trvalý pobyt, zapsán 
automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti 
(jako při jiných volbách), bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností, 
ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem pro 
všechny druhy voleb na území České republiky do 26. dubna 2009, nebo 
od 27. dubna 2009 přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Od 27. dubna 2009 již nelze dopisovat do seznamu další voliče 
s trvalým pobytem v obci, zákon pouze dovoluje provedení změn u již 
zapsaných voličů do uzavření seznamu 2 dny před volbami (např. je možno 
provést změnu příjmení u provdané ženy).

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále 
nejpozději do 16. května 2009 zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu 
tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu jsou v nemocnici, 
porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, 
a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni správcem příslušného zařízení; ten 
zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento 
zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v ně-
kterém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v do-
psání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě 
jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Pokud si volič není jist, že ve dny voleb 
do Evropského parlamentu bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické 
požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, a jde-li o občana 
jiného členského státu Evropské unie, v místě svého pobytu, o vydání 
voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České 
republiky. Stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude 
přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do 
Evropského parlamentu. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení 
voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, 
obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský 
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu 
je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na 
území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti 
v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta zveřejní 
nejpozději do 21. května 2009 způsobem v místě obvyklým, které části obce 
náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost pomocí přenosné volební schránky, ale  pouze pokud se 
zdržuje v územním obvodu volebního okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů. 

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, to je do 2. června 2009. Pokud volič hlasovací lístky do uvedeného 
termínu neobdrží v místě trvalého pobytu, může si je vyzvednout před volbami 
na obecním úřadě nebo ve dny voleb ve volební místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat 
okrskové volební komisi tento průkaz.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. 
To neplatí pouze v případě, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a 
• je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně 

od 22. dubna 2009)
Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud má 
potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu 
na území České republiky. 
O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat na místně příslušných 
inspektorátech Cizinecké policie České republiky a o povolení k trvalému 
pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
(podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České republiky 
– infolinky: 974 841 356, 974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz).
Po vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu je 
občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel. 
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

1) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli 
hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního 
úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin, 
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; 
to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do sez-
namu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky 
již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 a od té doby 
nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon 
práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

2) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České 
republiky, podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu 
voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto 
žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, 
tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 16.00 hodin. 

Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Obecní úřad žadatele o zápis do 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho žádost 
vyřízena.
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upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 14. 4. 2009 do 4. 5. 2009 na 
území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích 
dle uvedeného rozpisu. Upozorňujeme občany města, že v případě 
nutné změny stanoviště kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou 
občané o změně informováni způsobem v místě obvyklým 
(např. oznámením na úřední desce, letáčkem).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady 
a výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, 
monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly 
znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel. Zároveň 
žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např. vyřazený 
nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Město Klatovy

Jarní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

14. 4. 2009 – 20. 4. 2009

21. 4. 2009 – 27. 4. 2009

28. 4. 2009 – 4. 5. 2009

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Nádražní – U váhy
Kounicova
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Na Bělidle

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice),
Štěpánovice, Točník, Otín,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice

Nové pracoviště Czechpointu funguje od dubna tohoto roku na adrese Plánická 174 
(budova bývalého gymnázia vedle kostela sv. Vavřince, nyní Regionální centrum sociální 
integrace a celoživotního vzdělávání).

Czechpoint nově v Regionálním centru

Na pracovišti Czechpoint můžete využít tyto agendy:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis ze Živnostenského rejstříku
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidičů
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Důvodem pro zřízení tohoto kontaktního místa je sjednocení 
stávajících roztříštěných pracovišť v budovách městského úřadu 
do jednoho místa. I přesto ale budou stávající pracoviště nadále 
poskytovat příslušné výpisy jako doposud, odpovídající vedené 

agendě:
• Výpis z Katastru nemovitostí bude i nadále možné získat 

na odboru rozvoje města (budova nám. Míru 62, 4. patro, 
č. dv. 28) 

• Výpisy ze Živnostenského a Obchodního rejstříku jsou 
k dispozici na živnostenském odboru (budova 
Vídeňská 66, 1. patro, č. dv. 23 a 25).

• Výpis z bodového hodnocení řidičů obdržíte na odboru 
dopravy (budova Mayerova 130 v bývalých kasárnách 
na Plánické ul.)

• Výpis z Rejstříku trestů je možné získat na odboru 
vnitřních věcí (budova nám. Míru 63, vchod z průjezdu, 
1. patro, č. dv. 62). 

Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové 
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.), 
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy, 
ředidla apod.

 Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:

pondělí - pátek: 12.00 - 19.00
sobota: 14.00 - 19.00
neděle: 14.00 - 20.00

Město Klatovy uskuteční ve dnech 16. 4. 2009 až 24. 4. 2009

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je 
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné. 
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu 
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní 
době. 
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy 
sběrného dvora.

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah 
k životnímu prostředí.

Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb. 
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
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64. výročí osvobození města Klatov

v úterý dne 5. května 2009

 oslavíme

projevy představitelů města 
a ostatních hostů zahájí uctění 
památky zesnulých v 13.30 
hodin u desky na budově 
radnice a poté se vydáme na 
památná  mís ta :  le t i š tě ,  
židovský hřbitov, městský 
hřbitov, hřbitov Luby, Pod 
Valy,  ves t ibu l  radnice .
4. pancéřová divize, složená 
z cca 30 historických vojen-
ských vozidel, přijede v pravé 

poledne na klatovské náměstí 
a účastníci budou součástí 
pietního aktu. Slavnostní 
koncert v podání absolventky 
klatovské ZUŠ, plzeňské 
k o n z e r v a t o ř e  
a současné studentky JAMU 
Brno sl. Dany Řeřichové 
zazní od 19.00 hodin v síni 
klatovské radnice. 

Dechový orchestr mladých 
Základní umělecké školy 

J. Kličky v Klatovech, pod 
vedením Františka Kubaně 
na oslavu Dne vítězství uvede 
svůj promenádní koncert 
dne 8. května 2009 v 10.30 
hod. na klatovském náměstí.

Zveme širokou veřejnost.

Za Město Klatovy

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka

Nejdříve uctíme památku po-
sledních obětí války na Zhůří. 
Pietní akt proběhne v 10.00 
hodin dopoledne. Slavnostní 

KULTURNÍ AKCE

MěKS KLATOVY
7.dubna 2009, kulturní dům, 19.30 hodin -
BANÁNOVÁ VELRYBA 

18.-19. dubna 2009 ve velkém sále kulturního domu -
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK

22. dubna 2009 ve velkém sále kulturního domu, 
začátek v 19.00 hodin - SOLASIDO 2009

24. dubna 2009, velký sál kulturního domu, 19.30 
hodin - KAMELOT - koncert 

25.dubna 2009, malý sál KD, 8.00-12.00 hodin - 
SBĚRATELSKÁ BURZA

29.dubna 2009, kulturní dům, 9.00-17.00 hodin - 
DEN PRO ZDRAVÍ 2009

do 13.dubna 2009,  atrium KD v Klatovech. denně 
od 10.00 do 17.00 hodin. - VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVA

KINO ŠUMAVA
3.-4.4./pátek-sobota/ 20.00 - POCHYBY - USA, 
titulky 

4 . -5 .4 . / sobota-nedě le /  17 .00  -  PŘÍBĚH 

-aneb nová show Haliny 
Pawlowské

O ZOUFÁLKOVI - USA, přístupno, česky mluveno

5.-6.4./neděle-pondělí/ 20.00 - SNĚŽENKY 
A MACHŘI PO 25 LETECH -ČR, přístupno

7.4./úterý/ 20.00 - NESTYDA - ČR, od 15 let

9.-10.4./čtvrtek-pátek/ 20.00 - AUSTRÁLIE - 
USA/Austrálie, přístupno, titulky

11.-12.4./sobota-neděle/ 17.00 - MADAGASKAR 2 
- USA, česky mluveno

11.-12.4./sobota-neděle/ 20.00 - VALKÝRA - USA, 
titulky, od 12 let

12.4./neděle/ 15.00 - POŽÁR V KOCOURKOVĚ - 
ČR 13.-14.4./pondělí-úterý/ 20.00 - MILK - USA, 
titulky

16.-17.4./čtvrtek-pátek/ 20.00 - SEDM ŽIVOTŮ - 
USA, titulky, od 12 let

18.-19.4./sobota-neděle/ 20.00 (v sobotu i od 17.00) - 
LÍBÁŠ JAKO BŮH - ČR, přístupno

19.4./neděle/ 17.00 - MĚSTO EMBER - USA, titulky

20.-21.4./pondělí-úterý/ 20.00 - HLÍDAČ Č. 47 - ČR

23.-26.4./čtvrtek-neděle/ 20.00 - VÉVODKYNĚ - 
USA, titulky, přístupno

/neděle/ 17.00 - NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ 
DNESKA NAROZENINY ? - ČR, přístupno

26.4./neděle/ 15.00 - BUDULÍNEK - ČR, přístupno

27.-28.4./pondělí-úterý/ 20.00 - AŽ TAK MOC TĚ 
NEŽERE - USA, titulky, od 12 let

30.4.-1.5./čtvrtek-pátek/ 20.00 - STRÁŽCI - 
WATCHMEN - USA, titulky,od 15 let

POZVÁNKA - MĚSTO KLATOVY
VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ TRH, 8. – 9. 4. 2009 
od 10.00 do 17.00 hod. na náměstí Míru v Klatovech

V prodejních stáncích se představí místní sdružení, 
řemeslníci a výrobci se svými výrobky. Kromě 
velikonočních pomlázek a kraslic bude k prodeji 
medový perník, loutky a maňásci, ručně točená 
keramika a kamenina, řezbářské, dřevěné a kovářské 
výrobky, svíčky, suchá vazba, pedig, výrobky z ovčí 
vlny a samo-zřejmě i stánky s občerstvením.

Program:

8. 4. 2009 od 14,00 - vystoupení dětí - MŠ Klatovy, 
Studentská 601, pěvecký sbor Karafiát, Klatováček 
pěvecký sbor, pěvecký sbor Sněženky a machři, 
pěvecký sbor při Základní škole Klatovy, Plánická ul. 
194, Žesťové kvinteto ZUŠ J. Kličky Klatovy,

9. 4. 2009 od 14,00 - Mažoretky MODERN, Taneční 
a pohybové studio KROK, Folklórní soubory 
Šumavánek a Šumava, pěvecký sbor Seniorky, 
Dechový orchestr mladých ZUŠ J. Kličky Klatovy



Konečně! Řekl jsem si, 
když se po velikonočních 
svátcích objevily stavební 
stroje na kruhovém objezdu 
u Lidlu. „Temelíny“, jak si je 
řada Klatovanů oblíbila 
nazývat, byly dlouhé měsíce 
pozůstatkem nedokončené 
práce. O kvalitě vozovky 
poznamenané navíc dvěma 
zimami psát nemusím. Kritiku 
na její stav jsem slýchal 
pravidelně. Vlastníkem této 
komunikace je stát. Město 
tudíž  do ní  nemůže 
jakýmikoliv zásahy vstupovat. 
Situace i pro vlastníka za-
stoupeného ředitelstvím silnic 
a dálnic však téměř neře-
šitelná. Spory o záruční 
opravy končily na neexistenci 
původní zhotovitelské firmy. 
Po mnoha zdlouhavých 
jednáních se  nám ve 
spolupráci s ing. Zdeňkem 

Kuťákem (ředi te l  ŘSD 
v Plzni) podařilo přesvědčit 
majitele Lidlu, aby přistoupil 
k nápravě. Bez částečné 
uzavírky to možné nebylo. 

A opět…… Opět, zejména 
při páteční etapě Rally 
Šumava, se doprava zahltila. 
A spolu s ní i můj telefon. 

Po roce nekonečných,  
mnohdy nedůstojných tahanic 
bych však začátek prací 
a závazný termín dokončení 
30.04.  neodložil ani o den. Již 
v květnu odstartuje zahájení 
turistické sezóny celou řadu 
hojně navštěvovaných zá-
bavných a kulturních akcí. 
Jejich významným centrem 
bude i s křižovatkou sousedící 
kulturní dům. Připočítám-li 
brzké zahájení deset let 
odkládané kompletní rekon-
strukce havarijního stavu 
mostu v Dukelské ulici, jsem 
rád, že je kruhová křižovatka 
konečně opravena, byť kvalitu 
bych si představoval ještě 
trochu jinak.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Konečně……. Opět……..
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 19.5.2009 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba

Jednání Rady města

Úterý 12. 5. 2009

Úterý 26. 5. 2009

POZVÁNKA

Vybráno z obsahu:

Informace z Rady města 
zasedání dne 14. a 28.4.2009

str. 2
Zachraňme nejen Šumavu
výstava fotografií
Veřejná služba
Město využívá ze zákonna 
povinnou službu dlouhodobě 
nezaměstnaných, kteří pobírají 
dávky v hmotné nouzi.

str. 3
Zahájení turistické sezóny

str. 4
Prodej bytů
obálková metoda, nové byty

str. 5
Fond rozvoje bydlení
vypsání dalšího kola půjček

str. 6
Solasido
Pěvecká soutěž v Klatovech

str. 7
Úspěch mažoretek Modern
při Měks Klatovy
Kulturní akce
Měks Klatovy, Kino

str. 8

10. Mezinárodní festival
komorní hudby Klatovy 2009

Zazní skladby festivalového 
dechového kvinteta, od 

skladatelů W.A. Mozarta, 
D. Milhauda, F.J. Haydna 

a A. Rejcha

Jezuitský kostel

P. Marie a sv. Ignáce

Čtvrtek

28. května 2009 

v 19.00 hodin

Oprava kruhové křižovatky u Lidlu. Kontrolování stavu, nejen této lokality, bude náplní 
nově zřízené komise pro úklid a úpravu města. Více uvnitř zpravodaje.
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Na dvou posledních jednáních projednala RM celkem 
třicet šest řádných bodů.

Majetkoprávní záležitosti

�RM byla informována o záměru připravované rekonstrukce 
rozvodů kabelové televize, o stavebních úpravách některých 
plynových rozvodů v městských komunikací.

�RM ve své kompetenci schválila zřízení věcných břemen na 
městských komunikacích ve prospěch správců sítí a schválila 
uzavření či přípravu nájemních smluv k několika městským 
pozemkům a nemovitostem. Pro veřejnost asi nejzajímavější 
je přemístění holičství a kadeřnictví z budovy bývalé 
Jezuitské koleje. V uvolněných prostorách vznikne depozitář 
knihovny a do dalších o patro bude po úpravě přemístěn 
Odbor výstavby a územního plánování.

�RM doporučila Zastupitelstvu města schválit některé 
prodeje, výkupy a směny pozemků. Největší položkou je 
výkup pozemků v lokalitě Pod Borem za několik milionů 
korun.

�RM dále doporučila ZM schválit prodej bytů obálkovou 
metodou a dalších bytů podle Zásad prodeje městských bytů 
jejich nájemníkům. Tentokráte se jedná o domy s nebytovými 
prostorami, které si však město ponechá a bude je dále 
pronajímat.

�Podrobnější informace o majetkoprávních úkonech města 
jsou uvedeny na úřední desce.

Veřejné zakázky

�RM vyhlásila několik výběrových řízení na veřejné zakázky 
malého rozsahu, stanovila podmínky a kritéria výběru a jme-
novala komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící 
komise. Dále pak na základě závěrů hodnotících komisí 

Informace z jednání Rady města Klatov
rozhodla o vítězích ukončených výběrových řízení. 
Podrobnější informace lze opět nalézt na úřední desce a na 
internetových stránkách města. Mino jiné se jedná 
o odbahnění Čedíku, stavební úpravy v KD Družba, 
rekonstrukce podlahy v tělocvičně Na Vodojemu, úpravu 
povrchu v Aretinově ulici. výměnu parket v KD, stavební 
úpravy ve školní jídelně Masarykovy ZŠ a další úpravy 
povrchů městských komunikací.

Dotace

�Na návrh komise pro výchovu vzdělávání a sport rozhodla 
RM o přidělení dotace na pravidelnou činnost mládeže do 
osmnácti let. Byla tak rozděleno zhruba 750 tisíc korun. 
Stejná částka pak bude rozdělena na podzim. Dále byly 
poskytnuty dotace jednotlivým organizacím i jednotlivcům 
podle pravidel o poskytování dotací. 

Další vybrané body jednání

�RM projednala petici občanů Otína a uložila tajemníkovi MÚ 
na ni písemně odpovědět. V diskusi bylo konstatováno, že 
řešení některých připomínek nespadá do kompetence města 
v rámci jeho samostatné působnosti (samosprávy).

�RM se zabývala zprávou o přípravě výzdoby k oslavám 750. 
výročí založení královského města Klatovy.

�RM rozhodla na žádost Pravoslavné církve o zvýšení počtu 
bohoslužeb ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše v Lubech 
ze 12 na 24 za rok. 

�RM schválila návrh řešení elektrické přípojky na vnitřní 
plochu klatovského náměstí.

Příští jednání Rady města: úterý 12. 5. a 26. 5. 2009

Po skončení akce Klatovy 
čisté město nastal čas zabývat 
se nejen podzemím, ale i tím, 
co je v Klatovech na povrchu. 
Každý z občanů města jistě zná 
mnoho neupravených a ne-
uklizených zákoutí, která 
město zbytečně hyzdí. Přitom 
jejich úklid a úprava nejsou 
nijak finančně náročné, ale 
vyžadují trochu práce a dů-
slednosti.

Právě to vedlo Radu města 
ke zřízení komise pro úklid 
a úpravu města. Navíc byla 
zdůrazněna souvislost s pří-
pravami oslav 750. výročí 
založení královského města 
Klatovy. Členy této komise 
byli jmenováni David Kolář, 
Stanislav Míka – členové Rady 

města a starosta města Rudolf 
Salvetr. Komisi byl stanoven 
okruh činností a dány příslušné 
kompetence.

Vyhledávací činnost komise

Komise by měla vlastní 
kont ro lou  území  města  
zjišťovat zmíněná neupravená 
místa. V tom by ji měla 
pomáhat Městská policie, pra-
covníci městských organizací 
a především občané města.

Náprava

Shromážděné podněty 
bude komise pravidelně 
vyhodnocovat a projednávat 
z p ů s o b  n á p r a v y  s  o d -

p o v ě d n ý m i  m ě s t s k ý m i  
organizacemi. Samozřejmostí 
by měla být následná kontrola 
i péče o to, aby se upravený 
stav udržel. Je docela možné, 
že ten poslední úkol bude 
nejtěžší, ale snažit se o to 
musíme.

Výzva občanům

Bez spolupráce občanů to 
ale nepůjde. Musíme se více 
všímat svého okolí a nesmíme 
být lhostejní k tomu, jak 
vypadá. Většině Klatovanů 
vzhled jejich města lhostejný 
není, ale často neví kam se 
obrátit se žádostí o nápravu. 
Nabízíme proto několik 
možností.

�

obrátit na: 
�T S M K  ( p .  P o u r ,  
tel: 376 312 021) 
�O H  ( p .  I n g .  K r á l ,  
tel: 376 312 034)
�SNK (Ing. Adámková, 
tel: 376 314 697)
�Nově lze zaslat podnět na 
emailové adresy členů komise 
–  d k o l a r d @ c e n r u m . c z ,  
mikastanislav@seznam.cz, 
rsalvetr@mukt.cz
�Připomínky a náměty lze 
také podávat přímo v sekre-
tariátu starosty města písemně, 
ústně nebo telefonicky (Růžena 
Zýková tel, 376 347 213)

David Kolář,
Stanislav Míka,
Rudolf Salvetr

Jako dosud je možné se 

Klatovy – upravené a uklizené město
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Zachraňme nejen Šumavu
Putovní výstava fotografií 

„Zachraňme Šumavu“ zavítala 
v dubnu zcela příznačně do 
předsálí kina Šumava. Početné 
snímky ukazují výsledek 
rozhodnutí ponechat rozsáhlé 

horské plochy bez zásahu 
člověka. Kůrovec se z kala-
mitního dřeva masivně šíří 
všemi směry. Neúprosně 
a velmi rychle proměňuje 

kdysi malebně zelené hvozdy 
v suché lesní hřbitovy. 

Nesdílím radost mnohých 
ochránců přírody a pracovníků 
národního parku z toho, že si 
dozajista příroda i v drsných 

podmínkách poradí sama. 
Možná ano. Ale bude to doba 
neskutečně dlouhá. Navíc 
v jejich úvahách je lehko-
myslně přehlížena jedna 

významná skutečnost. Neměla 
by zde být pouze vědecká 
laboratoř. Na Šumavě i v jejím 
bezprostředním okolí totiž 
stále žijí lidé. Žijí pochopitelně 
zcela jinak než dřevaři a ho-

ralové z Klostermannových 
románů. Jedno společné však 
s nimi mají. Jsou na Šumavě, 
jejích krásách v podobě 
šumících lesů, zurčení dravých 

potoků a tajemných  jezerních 
ploch, existenčně závislí. 

Po čtyřiceti letech nepro-
dyšné ochrany západní hranice 
padly ploty. Na Šumavu začaly 
proudit davy natěšených 
turistů. Ruku v ruce s nimi se 
rodily zajímavé podnikatelské 
projekty i nové pracovní 
příležitosti. Bude-li je však 
vítat lesní poušť (či spoušť) 
a neustálé stavění překážek 
b rán í c í ch  rozvo j i  obc í  
a podnikatelského prostředí, 
znovu odejdou. A s nimi budou 
muset odejít i obyvatelé 
šumavských obcí. Možná 
navždy.

Takový vývoj si rozhodně 
nepřeji. Vždyť Šumava je též 
p r o  K l a t o v a n y  v e l m i  
o b l í b e n ý m ,  m i m o ř á d n ě  
atraktivním a snadno do-
sažitelným výletním místem. 
Doufám, že jím zůstane i pro 
ty, kteří se teprve narodí, či je 
zachrání  nově otevřený 
babybox v klatovské ne-
mocnici.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

foto Klatovský deníkZAHÁJENÍ VÝSTAVY.
Starosta Rudolf Salvetr a vedoucí odboru životního prostředí Ing. Libor Nebeský

Ještě než stačila zahájit 
svoji činnost nově ustavená 
komise Rady města pro úklid 
a úpravu Klatov, rozběhl se 
úklid veřejných prostranství 
formou veřejné služby. Město 
využilo zákonné povinnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných, 
kteří pobírají dávky v hmotné 
nouzi. Pokud ti nechtějí, aby 
jim byly dávky kráceny, jsou 
povinni odpracovat určitý 
počet hodin formou veřejné 
služby. Jako formu této služby 
město zvolilo právě zmíněný 
úklid veřejných prostranství. 
Sociální odbor vytipoval 

osmdesát vhodných adeptů 
z řad dlouhodobě neza-
městnaných. Z nich bylo 
uznáno schopnými provádět 
tyto práce čtyřicet devět, do 
práce jich nakonec nastoupilo 
dvacet. Jak vyplynulo z in-
formace tajemníka MÚ pro 
Radu města vykonali i v tomto 
malém počtu kus dobré práce, 
když uklidili prostranství 
na sídlišti Pod koníčky 
a Hostašovy sady. Podobné 
práce formou veřejné služby 
budou pokračovat, podněty 
pro ně vyplynou mimo jiné 
i z připomínek občanů.

Veřejná  služba

Ing. Stanislav Míka
člen Rady města www.kct-klatovy.cz

Klatovy - Sokolovna 7,00 – 10,30
Cíl: Klatovy kolonáda

  pořádají tradiční pochod

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SOKOL Klatovy

  
    

 
  

Mgr. Věry Tomaierové

Odbor TJ Start VD Luby
a 

pod záštitou místostarostky
Klatov 

23.05.200923.05.2009

Premiérové představení klatovského
šermdivadla CLATONIA

Pohádková Šumava Zdeňka Trošky 
z pohádkové chalupy v Mlázovech.
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Zahájení turistické sezóny 2009

než osmi stovkám pořadatelů. 
A le  p ř edevš ím  i  vám,  
tisícovkám diváků, kteří jste 
posádkám na trati ukázněně 
fandili. Ničím nenarušovaný 
průběh soutěže vám jistě 
přinesl  spoustu záži tků 
a vzpomínek. Doufám, že to 
budou právě ony, kdo vás 
spolu se zaburácením motorů 
přivede do Klatov i v příštím 
roce

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pod ě ko v á n í

N e j e n  n á z v e m ,  a l e  
i kulturními vystoupeními, 
zábavou a občerstvením Vás 
za město Klatovy dne 16. 
května zvu na náměstí, kde 
ve 13.00 hod. odstartuje 
oficiálně nová turistická 
sezóna. 

Po úvodním slovu starosty 
Mgr. R. Salvetra je pro Vás 
připraven bohatý program, 
ve kterém vystoupí: 
�

KROK při T.J. Sokol Klatovy
�Žáci ze ZŠ Čapkova ul. 
s pořadem „S Karafiátem na 
cesty“ 
�Integrovaná střední škola 
Klatovy s módní přehlídkou 
�Soubor TENNESSEE při 
MěKS Klatovy 

Taneční a pohybové studio 

S a m o z ř e j m ě  c h y b ě t  
nebude ani  doprovodný 
program a troufám si říci, že 
pro všechny věkové kategorie: 
v několika prezentačních 
stáncích na Vás už dovo-

lenkově dýchnou nabídky 
cestovních kanceláří, oko 
automobilového fandy jistě 
pohlédne  na  vys tavená  
vozidla, k zamyšlení nad naší 
„kondičkou“ nás přinutí 

studentky Střední zdra-
votnické školy v Klatovech. 

Další prostor vyplní DDM 
výtvarným koutkem pro děti, 
které jistě svůj temperament 
rády poté projeví i ve skákacím 
hradu. No a samozřejmě 
i k lehkému kroku s notou 
v ústech a úsměvem na tváři 
nás naladí klatovské hudební 
skupiny Pelíškové a F.R.C. 

Zlatým hřebem a zároveň 
zakončením, při pěkném 
počasí, bude prezentace na-
fouknutí balónu a jeho odlet 
přímo z klatovského náměstí. 
A jste zvědavi, kdo poletí? 
Přijďte se podívat!

Ing. Alena Kunešová, 
vedoucí OŠKCR

Nedávná tragédie při 
závodech rally na Moravě 
vzbuzovala oprávněné obavy, 
zda se podaří stihnout zajistit 
všechny zvýšené nároky na 
bezpečnostní opatření při 
Mogul Šumava rally Klatovy. 
Samotný její průběh a pře-
devším výborné hodnocení ze 
strany mezinárodních po-
zorovatelů ukázaly, že ano. 
Chtěl bych touto cestou 
poděkovat nejen klatovskému 
organizačnímu štábu a více 

Slavnostní start 44. ročníku Mogul Šumava rallye Klatovy
zleva: primátor města Plzně Pavel Rödl, hejtmanka Plzeňského
kraje Milada Emmerová a starosta Klatov Rudolf Salvetr

Výstava „ECCE LIBRIS“
galerie Městské knihovny Klatovy, II. N.P.

Práce členů České unie karikaturistů s podtitulem 
„S humorem do knihovny aneb Smích se lepí na paty“.Více 
než 50 kreslených vtipů vystavují např. Břetislav Kovařík, 
Miroslav Barták, Jaroslav Dostál, Roman Kubec, Lubomír 
Lichý a další …
Výstava potrvá do 29. května 2009.

Čtvrtek 14. května 2009 v 18 hodin,
společenský sál knihovny

„Z úst jak lidu roste“

Přednáška Karla Mráze k dvacátému výročí úmrtí předního 
českého znalce nářečí a klatovského rodáka 
PhDr. Jaroslava Voráče, Csc..

POZVÁNKA

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126

e-mail:reditel@knih-kt.cz
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rozpis: kuchyně 9,66 m , pokoj 8,92 m , pokoj 12,09 m , pokoj 16,34 m , 
2 2 2 2

předsíň 11,51 m , koupelna 2,88 m , WC 1,04 m , lodžie 5,72 m , sklepní 
2

kóje 2,88 m
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
pondělí 18.5.2009 –  7:00  -  8:00 hod.
úterý 19.5.2009 – 15:00 – 16:00 hod.   

Byt č. 631/6 v domě č.p. 631,632 v Klatovech IV, Suvorovova ulice, 
3. nadzemní podlaží

2
Celková podlahová plocha bytu č. 6, 4+1, I.kat., s přísluš.: 100,44 m  
Výchozí cena: 1.501.920,- Kč

2 2 2
rozpis: kuchyně 10,38 m , pokoj 14,50 m , pokoj 14,00 m , pokoj 12,16 

2 2 2 2 2
m , pokoj 20,10 m , předsíň 17,14 m , koupelna 2,56 m , WC 0,97 m , 

2 2lodžie 4,88 m , sklepní kóje 3,75 m
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
pondělí 18.5.2009 –  7:00  -  8:00 hod.
Úterý 19.5.2009 – 15:00 – 16:00 hod. 

Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu: 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01 
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Wolkerova 
ulice č.p. 407, Klatovy, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být 
čitelně napsáno jméno a adresa odesílatele.
Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené 
obálky budou vyřazeny!!

3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek: 
29.5.2009  ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: 3.6.2009 v 8.30 hod.

Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. 
Žádáme, aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají 
skutečný zájem o koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené 
byty, je důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně 
obálku označit!

Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou 
naleznete na stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. 

,  na stránkách města Klatovy 
 nebo na vývěsce Městského úřadu Klatovy.

2 2 2 2

www.snklatovy.cz
www.klatovy.cz

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
I. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí 
Klatovy s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže 
uvedené byty. Prodej bytů obálkovou metodou je nabízen 
v souladu s ustanoveními platných „Zásad prodeje bytového 
fondu z majetku města Klatov“, které byly schváleny 
Zastupitelstvem města Klatov dne 16.12.2008, a nabyly 
platnosti 1.1.2009.Uvolněný byt je nabízen všem žadatelům, 
kteří mají ke dni ukončení podání nabídek evidovanou žádost 
o nájem bytu na Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. nejméně jeden 
celý rok  a zároveň projevili zájem o zařazení na seznam žadatelů 
o koupi bytu.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší 
cenovou nabídkou.

1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa 
nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, 
Tel. spojení: 376 311 786 - ústředna

2/ Předmět návrhu:
Byt č. 407/7 v domě č.p. 407, 408, 409 v Klatovech II, Wolkerova ulice,
3. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 7, 1+1, I.kat., s přísluš.: 42,32 m  
Výchozí cena: 440.320,- Kč

2 2 2 2rozpis: kuchyně 8,96 m , pokoj 17,54 m , spíž 1,48 m , předsíň 4,39 m , 
2 2koupelna 2,45 m , WC 0,98 m2, sklepní kóje 6,52 m

Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
pondělí 18.5.2009 – 15:00 - 16:00 hod.
úterý 19.5.2009 – 7:00 – 8:00 hod.

Byt č. 669/1 v domě č.p. 669 v Klatovech III, Sídliště U Pošty, 
1. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 1, 3+1, I.kat., s přísluš.: 68,49 m  
Výchozí cena: 822.110,- Kč

2 2 2rozpis: kuchyně 10,85 m , pokoj 12,07 m , pokoj 9,36 m , pokoj 21,80 
2 2 2 2 2m , předsíň 9,03 m , koupelna 2,40 m , WC 0,88 m , sklepní kóje 2,10 m

Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
pondělí 18.5.2009 – 15:00 - 16:00 hod.
úterý 19.5.2009 – 7:00 – 8:00 hod.   

Byt č. 787/13 v domě č.p. 786,787 v Klatovech II, Jiráskova ulice, 
5. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 13, 3+1, I.kat., s přísluš.: 71,04 m  
Výchozí cena: 965.400,- Kč

Město Klatovy v současné 
době dokončuje výstavbu 23 
bytových jednotek v Plánické 
ulici. Bude se jednat o byty, 
které budou trvale nájemní 
a město se zavázalo, že ani do 
budoucna nepřevede vlast-
nictví domu na jinou osobu. 
Tři byty jsou upravitelné pro 
potřeby tělesně postižených 
osob a budou přiděleny  
žadatelům s ohledem na jejich 
postižení. Nájem 20 bytů bude 
nabídnut občanům, kteří již 

Nové nájemní byty
mají podanou žádost o nájem 
městského bytu. 

Na výstavbu domu byla 
městu poskytnuta dotace 
z prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení. Podmínky 
dotace stanoví, že nájemní 
smlouva může být uzavřena 
pouze s osobami, jejichž 
průměrný čistý příjem za 
posledních 12 měsíců nepře-
sáhne u jednotlivce 0,8 
násobek a u více členné 
domácnosti 1,5 násobek 

průměrné měsíční mzdy v ČR 
za r. 2008.  Nájemní smlouva 
může být uzavřena pouze na 
24 měsíců s tím, že je možno ji 
o p a k o v a n ě  p r o d l o u ž i t  
v případě, že po celou dobu 
n á j m u  b u d o u  p l n ě n y  
podmínky řádného užívání 
bytu. 

Rada města rozhodla, že 
výběr budoucího nájemce 
bude proveden losováním 
z řad občanů, kteří mají 
podanou žádost o nájem 
městského bytu před 1. lednem 
2007. Těmto žadatelům budou 
v průběhu května rozeslány 

přihlášky, kde uvedou po-
třebné údaje a doloží výši 
příjmů za předchozích 12 
měsíců. Z přihlášených ucha-
zečů pak budou vylosováni 
budouc í  ná j emc i  by tů .  
Losování proběhne v červenci 
za přítomnosti notáře a komise 
jmenované radou města 
a budou se jej moci zúčastnit 
všichni přihlášení uchazeči, 
p ř ípadně  da lš í  č lenové  
domácnosti, kteří budou byt 
užívat. 

Nájemci se budou moci do 
nového bytu nastěhovat 
v průběhu září 2009.
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Město Klatovy vypsalo dne 6.4.2009 další, v pořadí již 
XXVII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude 

vybudována bytová jednotka 
formou nástavby nebo vestavby 
a nachází se na území města 
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub 
a územního obvodu města 
Klatov. Dům musí být starší 10 
let, pouze u titulu Zateplení 
obvodového pláště domu musí 
být starší 5 let.

Na  žádos t i  mus í  bý t  
vyplněny všechny potřebné 
náležitosti uvedené v tiskopise, 
který obdrží každý zájemce 
o poskytnutí půjčky. V případě 
stavby vyžadující stavební 
povolení musí mít žadatel 
v době podání žádosti o půjčku 

alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky 
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních 
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP 
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo 
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá 
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři 
měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Lhůty splatnosti půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší 
lhůta splatnosti půjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací 
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376347234. 

Uzavírka podání žádostí  XXVII. kola je do 29.5.2009.

Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do 
15.6.2009.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 200 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 40 tis. Kč 
na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprchového koutu v bytě,
kde dosud není

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 300 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 350 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo 
rekonstrukce plynové 

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo 
rekonstrukce vodovodní 

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo 
rekonstrukce kanalizační 

2 roky 3 % do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a 
balkónových dveří v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce výtahu v 
domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanali-
zace, plynu a topení v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05-
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u 
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

do 50 tis. Kč 
/dům-čp.
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Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěžobchodní veřejnou soutěž
na prodej nemovitostí

– domu čp. 57 se stavební parcelou č. 498
v kat. území Klatovy

Uzavírka nabídek: 15. červen 2009, 10:00 hodin
Místo podání nabídek:
Městský úřad Klatovy, odbor rozvoje města MěÚ,
4. patro, č. dveří 29
nám. Míru 62/I, 33920 Klatovy (osobně, poštou)

Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových
stránkách města Klatovy:  
složka Městský úřad Klatovy
složka Prodeje, pronájmy, dražby, soutěže

www.klatovy.cz

Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo osobně vydány
bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti,
podané písemně poštou, faxem či e-mailem.

Tisková zpráva
Rekonstrukce plynovodu a povrchu

vozovky ve Voříškově ulici
Na město Klatovy se obrátila firma Západočeské plynárny 

s žádostí o provedení rekonstrukce středotlakého a nízko-
tlakého plynovodu z důvodu jejího špatného technického 
stavu ve Voříškově ulici. Jedná se o úsek od Nádražní ulice po 
železniční přejezd. Hlavní řady jsou ve vozovce uloženy 
vlevo ve směru k železničnímu přejezdu. Plynárny počítají též 
s rekonstrukcí přípojek. 

Na základě zpracovaného projektu budou práce na plyn-
ovodech probíhat za provozu s částečným omezením po 
jednotlivých etapách. Objízdná trasa proto není stanovena. 
Termín provedení plynovodů je předběžně stanoven na 
období od 1.5. do 19.6.2009. Poté bude následovat 
odfrézování zbylé části vozovky a provedení nové asfaltové 
vrstvy s termínem dokončení do 30.6.2009. Na provedení 
nového asfaltového koberce se budou finančně spolupodílet 
město a Západočeská plynárenská.     

   HO MěÚ Klatovy 

SOLASIDO - pěvecká soutěž v Klatovech
dělat a jak postupovat.

Finále se vydařilo, 
o čemž svědčil i napl-
něný sál KD, kde 
„fanoušci“ fandili 
a několik z nich mělo 
připraveno i nápadité 
transparenty. Zpěváky 
doprovázeli učitelé 
a večer i rodiče. 
Učitelům bychom 
chtěli poděkovat za 
přípravu žáků, ředi-
telům některých škol 

za podporu k tomuto pořadu. 
Škoda, že jediná ZŠ Plánická 
ulice nebyla nikým za-
stoupena, neboť i tam se zpívá, 
ale zpěvu se asi nepřeje, neboť 
poprvé pěvecký sbor z této 
školy se ani nepředstaví na 
m á j o v é m  k o n c e r t u  j i ž  
XII. ročníku „PŘEHLÍDKY 
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH 
SBORŮ“ v Klatovech.

Výsledky „SOLASIDO 09“:
�

umístila Eva Petrová, na 
2.místě Miroslava Preňková -
obě ze ZŠ Klatovy, Tolstého 
ul., na 3.místě Michaela 
Kostková - Masarykova ZŠ
�Ve II.kategorii se na 1.místě 

V I.kategorii se na 1.místě 

Ve středu dne 22.dubna 
2009 se uskutečnil v Kul-
turním domě v Klatovech 
finálový večer soutěže mla-
dých zpěváků „SOLASIDO“, 
kdy spolupořadatelem bylo 
studio DETO v čele s panem 
Justichem. Jeho nezdolná chuť 
a energie v práci a vztahu 
k mladým zpěváčkům je 
příkladná a obdivuhodná, 
neboť k této soutěži před-
cházel náročný konkurz 
spojený s výběrem školních 
žáků, takže několik dnů 
předem zněly v prostorách 
kulturního domu písně všeho 
druhu a pan Justich tzv. 
“mixoval“ hudební dopro-
vody a radil uchazečům co 

Lahůdkou pro muzikanty bude určitě koncert 20. května od 
19:30 hodin v podání Ondřeje Havelky a Melody Makers pod 
názvem „Zavřete oči, přicházíme“

Ondřej Havelka-známý český herec,režisér, tanečník 
a zpěvák se tentokrát představí jak o frontman skupiny Melody 
Makers, která se zabývá autentickou interpretací populární 
h u d b y  o b d o b í  r a n é h o  a  v r c h o l n é h o  s w i n g u  
od počátku let 30. až k raným letům 40.

umístila Nikola Pytlová - 
Masarykova ZŠ, na 2.místě 
Ivana Těžká ze ZŠ Klatovy, 
Hálkova ul., na 3.místě Marie 
Matějková - Masarykova ZŠ
�Ve III.kategorii se na 
1 . m í s t ě  u m í s t i l a  J a n a  
Popelíková za ZŠ Čapkova ul., 
na 2.místě Jitka Císařová - 

Masarykova ZŠ, na 3.místě 
Barbora Bejvlová ze ZŠ 
Klatovy, Tolstého ul.

Vítězům blahopřejeme!!!

Městské kulturní středisko 
v Klatovech zve širokou 
veřejnost na další hudební 
koncerty.

Foto ze soutěže SOLASIDO ze stránek ZŠ Tolstého.

POZVÁNKA
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Ve dnech 18. a 19.4. 2009 
v Kulturním domě v Klatovech 
proběhl „Národní šampionát 
Mažoretek ČR“ – Postupová 
soutěž a zemské finále – 
Čechy. Soutěže se zúčastnilo 

24 skupin z celých Čech. 
Kla tovy reprezentovaly  
mažoretky skupiny Modern 
MěKS Klatovy pod vedení 
Dany Grünerové. Trénink, 
snaha a píle byly po zásluze 

oceněny ve všech 
v y s t o u p e n í c h  
p o s t u p e m  d o  
„Mistrovství ČR sólo 
a  d u o  k l a s i c k á  
mažoretka“ 23. - 24.5. 
v  R o n o v ě  n a d  
Doubravou. Za vše 
hovoří  výsledky. 

První místa získaly 
a postupují:
�

�Denisa Horejšová,
�Michaela Lávičková,
�Michaela Staňková,
�Natálie Moravčíková.
Třetí místa a postupují: 
�Romana Kroupová,
�Dominika Horejšová 
Čtvrté  postupové místo
�Hana Hošková.

Kristýna Kodýtková,
Za 100%  úspěch zástupkyň skupiny 
patří poděkování jim samotným, ale 
ze jména vedoucí  paní  Daně 
Grünerové, která se věnuje  při MěKS 
Klatovy více jak 120 mažoretkám.

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS Klatovy

Úspěch mažoretek skupiny

Modern MěKS Klatovy

KULTURNÍ AKCE

MěKS KLATOVY
4.května 2009 * KD, 17.00 hodin

XII. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ

Tradiční přehlídka dětského sborového zpěvu konaná 
při příležitosti oslav osvobození ČR. Účinkují pěvecké 
sbory klatovského regionu ze základních škol 
Čapkova ul. Klatovy, Tolstého ul. Klatovy, 
Masarykova Klatovy, Měčín, Švihov a Plánická 
ul.Klatovy.

15.května 2009 * KD, 19.30 hodin

KLATOVŠTÍ DRAGOUNI - 30 LET

Koncert klatovské kapely Klatovští Dragouni - party 
nadšených muzikantů z Klatov a okolí, která svoji 
historii začala psát v roce 1979. V současné době tvoří 
její kmenový repertoár písně jihozápadních Čech 
a Pošumaví. Celý repertoár je však mnohem širší a vy-
bere si z něj každý milovník dobré muziky, a to nejen 
dechovky.

KINO ŠUMAVA
4.-5.5./pondělí-úterý/ 20.00 – NENAROZENÍ – 
USA, titulky, od 15 let, 87 minut, Kč. 70/80,-. Horor. 
Temné duše z říše mrtvých se chtějí vrátit zpět do 
života.

7.-8.5./čtvrtek-pátek/ 20.00 – EL PASO – ČR, 
přístupno, 98 minut, Kč. 80/90,-. Nový film režiséra 
Zdeňka Tyce o matce sedmi dětí a jejím boji s úřady. 
Neidealizovaný pohled do života romské komunity.

9.-10.5./sobota-neděle/ 20.00 (v neděli i od 17.00) – 
SEX DRIVE – USA,  titulky, od 15 let, 109 minut, 
Kč. 70/80,-. Teenagerská komedie o sexu ve stylu 
populárních „Prciček“.

11.-12.5./pondělí-úterý/ 20.00 – MARLEY A JÁ – 
USA, titulky, přístupno, 122 minut, Kč. 70/80,-. 
Romantická komedie s Owenem Wilsonem, Jennifer 
Anistonovou a jedním zlobivým labradorem.

14.5./čtvrtek/ 20.00 – PÁTEK TŘINÁCTÉHO – 
USA, titulky, od 15 let, 98 minut, Kč. 70/80,-. Nová 
verze legendárního brutálního hororu.

15.-16.5./pátek-sobota/ 20.00 – SPIRIT – USA, 
titulky, od 12 let,108 minut, Kč. 70/80,-. Film podle  
komiksu o mrtvém policistovi, který se ze záhrobí 
vrací bojovat se zločinem.

16.5./sobota/ 17.00 – MONSTRA VS. VETŘELCI – 
USA, česky mluveno, 94 minut, Kč. 70/80,-. 
Blondýna, lidský hmyz, ryba a želatina brání svět proti 
mimizemšťanům. Animovaná komedie pro celou 
rodinu.

17.5./neděle/ 17.00 a 20.00 – MILIONÁŘ Z 
CHATRČE – USA, titulky,

od 12 let, 120 minut, Kč. 70/80,-. Největší letošní 
oscarový hit. Příběh chudého indického mladíka, který 
se pokouší vyhrát hlavní výhru v soutěži „Chcete být 
milionářem?“.

18.-19.5./pondělí-úterý/ 20.00 – KURÝR 3 – USA, 
titulky, od 12 let,100 minut, Kč. 70/80,-. Už třetí volné 
pokračování adrenalinového akčního filmu s Jasonem 
Stathamem v hlavní roli.

21.-24.5./čtvrtek-neděle/ 20.00 (v neděli i od 17.00) – 
NORMAL – ČR, od 15 let, 93 minut, Kč. 80/90,-. 
Thriller o sériovém vrahovi, natočený podle skutečné 

události. V hlavních rolích Milan Kňažko, Pavel 
Gajdoš a Dagmar Veškrnová-Havlová.

25.-26.5./pondělí-úterý/ 20.00 – RYCHLÍ A 
ZBĚSILÍ – USA, titulky, od 12 let,107 min., Kč. 
70/80,-. Adrenalin, rychlá auta a V. Diesel v hlavní roli.

28.-31.5./čtvrtek-neděle/ 20.00 (v neděli i od 17.00)  
– ANDĚLÉ A DÉMONI – USA, titulky, od 12 let, 140 
minut, Kč. 80/90,-. Nový dobrodružný film podle 
knižního bestselleru Dana Browna, autora „Šifry 
mistra Leonarda“.

Pokladna kina otevřena ve všední dny od 18.00 hodin, 
o víkendech vždy hodinu před představením. 
Předprodej večer v kině Šumava (tel. 376311342) 
a přes den v Informačním centru na náměstí
(tel. 376 347 250). Pokud chcete dostávat program kina 
s předstihem, pošlete svoji mailovou adresu na

FILMOVÝ KLUB
6.5./středa/ 20.00 – GOMORA – Itálie, titulky, od 15 
let, 137 minut, Kč. 50,-. Pseudodokumentární pohled 
na jednu odnož italské mafie.

13.5./středa/ 20.00 – NEZVANÝ HOST – USA, 
titulky,přístupno, 104 minut, Kč. 50,-. Drama o 
smutku, přátelství, porozumění a africkém bubnu.

20.5./středa/ 20.00 – J.C.V.D. – Belgie/Francie, 
titulky, od 15 let, 96 minut, Kč. 50,-. Bývalý akční 
hrdina Jean-Claude Van Damme v téměř neakčním a 
téměř autobiografickém filmu.

27.5./středa/ 20.00 – BAADER MEINHOF 
KOMPLEX –  Německo, titulky, přístupno, 150 
minut, Kč. 50,-. Dramatická rekonstrukce historie 
německé teroristické skupiny RAF.

 
kino@klatovsko.cz



Pozvánky s tímto jedno-
duchým záhlavím dostávám 
poměrně často. A pokud to 
jen trochu jde, „otevřené“ 
organizace a podniky rád 
navštívím. Je to pro mne 
ostatně nejlepší příležitost 
seznámit se s tím, co se 
povedlo, či co naopak trápí 
jejich vedení i zaměstnance.

Den otevřených dveří 
pořádá 29.06.2009 také 142. 
prapor oprav Klatovy. 
Navenek možná nenápadná 
vojenská posádka sídlící 
v Dragounských kasárnách. 
Bližší seznámení s její činností 
mne však rychle utvrdilo 
o pravém opaku. Příslušníci 
místního praporu jsou do-
konale odborně vyškolení, 
jazykově vybavení a fyzicky 
zdatní profesionálové. Mo-
derní dílenské vybavení jim 
umožňuje provádět kompletní 
opravy těžké vojenské tech-
niky. Jejich schopnosti však 
naplno vyniknou teprve při 
plnění úkolů přímo v terénu. 
Vojáci jsou pravidelně za-
řazováni do jednotek meziná-
rodních mírových sil. Plně 
obstáli ve složitých bojových 
podmínkách v Iráku i na Bal-
káně. Podílí se též na misích 

v nekonečnou válkou zmí-
taném Afghanistánu. Při 
ostrých akcích je většina z nás 
zřejmě nikdy nespatří. Mnozí 
jsme však již dozajista někdy 

navštívili, případně viděli na 
televizních obrazovkách, 
tradiční „Bahna“. Ani tato nej-
větší prezentační akce Armády 
ČR by se bez týlové podpory  
klatovských vojáků neobešla.

Na příslušníky vojenského 
praporu se však dívám ještě 
i z trochu jiného pohledu. 
Klatovy jsou v současnosti 
jediným městem Plzeňského 
kraje, kde vojenská posádka 

zůstala. Jsem tomu upřímně 
rád. Mám pro to několik 
důvodů. Obrovský areál Dra-
gounských kasáren nechátrá. 
Naopak. Velení v čele s ing. 
Róbertem Sdurkem dbá na 
jeho promyšlenou údržbu 

a rozvoj. Zanedbatelný 
rozhodně není ani počet pra-
covních míst vyžadujících 
vysokou úroveň odborné 
kvalifikace. Velmi si vážím též 
spolupráce vojáků se složkami 
integrovaného záchranného 
systému (hasičský záchranný 
sbor, zdravotnická záchranná 
služba, Policie ČR). Dobře 
totiž vím, že v případě mimo-
řádných situací nás, Klatovany, 
na holičkách nenechají.

Snad nejlepším důkazem 
mnou napsaných řádků je 
pocta, které se místní posádce 
letos dostane. Prezident repu-
bliky udělí 142. praporu oprav 
Klatovy bojový prapor se 
znakem města Klatov a čestný 
název útvaru „Klatovští dra-
gouni“. Předání se uskuteční na 
klatovském náměstí v rámci 
oslav státního svátku 28. října. 
Jsem si jist, že tam své vojáky 
společně podpoříme.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK I. ČERVEN 2009 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 30.6.2009 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba

Jednání Rady města

Úterý 9. 6. 2009

Úterý 23. 6. 2009

POZVÁNKA

Vybráno z obsahu:

10. Mezinárodní festival
komorní hudby Klatovy 2009

Zazní skladby Jahanna 
Sebastiana Bacha

Učinkuji: Hansgeorg 
Schmeiser – flétna, 

Ingomar Reiner - cemballo

Arciděkanský kostel

Narození P. Marie

Čtvrtek

25. června 2009

v 19.00 hodin

Budova jednotek praporu.

Den otevřených dveří

Udělení medailí 29. 6. 2006 na náměstí v Klatovech.
Po návratu z mise EUFOR v Bosně a Hercegovině.

Informace z Rady města 
zasedání dne 12. a 26.5.2009

str. 2
Usnesení zastupitelstva
kompletní znění

str. 3
Nové partnerské město
Polevskoj

str. 4
Síť soc. služeb v Klatovech
azylový dům a noclehárna pro 
bezdomovce

str. 5
Městská policie Klatovy
Informace z knihovny
trocha statistiky

str. 6
Informace Živnostenského 
odboru změny pro soukromé 
zemědělce
Práce na komunikacích

str. 7
Slavnosti hudby a piva 2009
program slavností
Kulturní akce
Měks Klatovy, Kino

str. 8
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Na programu Rady města 12. května 2009 bylo 33 řádných 
bodů, navíc k nim přibylo několik aktuálních záležitostí.

Majetkoprávní úkony města

�Odbor rozvoje města předložil k projednávání čtrnáct úkonů. 
Z toho se tři týkaly pronájmu, tři výkupu, dvě prodeje 
nemovitostí, tři zřízení věcného břemene, jedna 
bezúplatného převodu a jedna ponechání nefunkční 
kanalizace. ( Převody, prodeje a výkupy nemovitostí jsou 
v konečné kompetenci Zastupitelstva.)

�Žádost o ponechání nefunkční kanalizace na obecních 
pozemcích byla důkladně zvažována, nakonec však byla 
v souladu s obvyklou praxí zamítnuta. Obsáhle se 
diskutovalo o požadavcích několika firem na umístění 
fotovoltaické elektrárny. Vhodná lokalita se nachází 
v průmyslové zóně poblíž letiště. Největší požadavek byl na 
pronájem nebo prodej šesti hektarů. Rada rozhodla 
o vyhlášení záměru tyto pozemky pronajmout. Příslušná 
výzva k podání nabídek je zveřejněna na oficiálních 
stránkách města. V úvahu přichází i prodej, pokud by se 
ukázal jako výhodnější. O tom by však muselo rozhodnout 
Zastupitelstvo.

Veřejné zakázky

�Rada vyhodnotila tři veřejné zakázky malého rozsahu 
a vyhlásila jejich vítěze. Jediným rozhodovacím hlediskem 
byla výše nabídkové ceny. Zájemci ale museli vyhovět všem 
vypsaným požadavkům a souhlasit s městem předloženou 
smlouvou o provedení díla. Dále vyhlásila Rada dvě nové 
veřejné zakázky, schválila složení komise pro otevírání 
obálek s nabídkami (komise kontroluje úplnost nabídek) 
a jmenovala členy hodnotící komise.

Doporučení Zastupitelstvu města

�Rada města doporučila Zastupilelstvu schválit změnu 
zřizovacích listin městských příspěvkových organizací 
a zařazení nových investičních akcí do rozpočtu, Kladné 
stanovisko zaujala Rada také k návrhu smlouvy o partnerství 
s ruským městem Polevskoj.

Zápisy komisí a dozorčích rad

�Byly projednány zápisy bytové komise, komise pro výchovu, 
vzdělávání a sport a komise pro úpravu a úklid města. Byly 
zamítnuty nebo schváleny jejich návrhy především pak 
přidělení dotací některým neziskovým organizacím 
působícím ve městě v celkové výší 115 tisíc korun. Na 
vědomí byly vzaty zprávy dozorčích rad Klatovské teplárny 
a Správy nemovitostí Klatovy s tím, že v prvním čtvrtletí se 
jejich hospodaření vyvíjí příznivě.

Rada města 26. 5. 2009 se zabývala 16 body programu.

�Po zahájení a kontrole plnění usnesení vyslechli radní zprávu 
o činnosti Městského ústavu sociálních služeb. Převážná část 
zprávy se zabývala vysvětlením změn, které přinesl nový 
zákon o sociální péči. 

Veřejné zakázky

�Vyhlášením vítěze s nejvýhodnější nabídkou bylo uzavřeno 
vývěrové řízení na provedení rekonstrukce podlahy ve školní 

Informace z jednání Rady města Klatov
tělocvičně Na Vodojemu. Bylo schváleno vyhlášení 
podlimitní veřejné zakázky na dodávku vozidla na sběr 
a odvod komunálního odpadu. Tak zvaná podlimitní veřejná 
zakázka se na rozdíl od zakázky malého rozsahu musí při 
zadávání řídit poměrně přísnými zákonnými pravidly. 
Dokládá to i příslušný návrh, který byl předložen na osmnácti 
stránkách.

Úprava rozpočtu

�Místostarosta a zároveň předseda finanční komise Ing. Vrána 
předložil návrh na použití zvýšeného příjmu rozpočtu ve výši 
808 tisíc. O tuto částku je totiž vyšší plánovaný milionový 
příjem z části výnosu výherních hracích přístrojů 
provozovaných na území města. Podle zákona musí být tyto 
finanční prostředky použity na sociální, zdravotní, sportovní, 
ekologický, kulturní nebo jiný veřejně prospěšný účel. 
Členové rady doporučili zastupitelům, aby schválili 
převedení uvedeného příjmu do fondu dotací, Z tohoto fondu 
je např. dotována sportovní činnost mládeže, protože jinak by 
se většina sportovních subjektů ocitla v obtížně řešitelných 
problémech.

Zprávy komisí 

�Na základě návrhu bytové komise schválila Rada několik 
nových nájemních smluv, prodloužení nájemních smluv, 
vyhověla žádostí o přenechání části bytu (podnájem 
obecního bytu na dobu určitou) a žádosti o společný nájem 
bytu. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu obecního bytu ale 
Rada zamítla, protože žadatelka dosud přes četná jednání 
nezaplatila dlužné nájemné.

�Zápis z jednání nebytové komise obsahoval mimo jiná návrh 
na dočasné snížení nájemného v domě, kde se provádí oprava 
fasády. Tento návrh byl jednomyslně schválen, protože 
nájemce obchodu je po dobu opravy objektivně 
znevýhodněn.

�Komise pro úklid a úpravu města předložila Radě řadu 
připomínek a podnětů. Jednalo se o žádost o umístění dalších 
odpadkových košů na Rozvoji, upozornění na skládku 
pneumatik Činově, oznámení o díře v chodníku u pošty, dotaz 
na zajištění péče o pozemek mezi OBI a ulicí V Řekách, 
upozornění na neposekané trávníky u chodníků nově 
rekonstruovaných ulic zejména Tyršovy a o kritiku letos 
pomalejšího sekání městských travnatých ploch. V usnesení 
se uvádí: „ Rada města ukládá vedení města předat 
odpovědným pracovníkům podněty obsažené ve zprávě 
komise s tím, že odpovědní pracovníci do deseti dnů předloží 
písemné stanovisko. To musí obsahovat zejména posouzení 
skutečného stavu, návrh řešení a případný termín realizace.“

Významná dohoda

�Rada města projednala a schválila dohodu o spolupráci mezi 
Městskou policií, Policií ČR a městem Klatovy. Podrobnosti 
přineseme v příštím čísle.

Příští jednání Rady města: úterý 9. 6. a 23. 6. 2009

Zpracoval Stanislav Míka.
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I.
Zastupitelstvo města zvolilo ve smyslu §84 odst. 2 písm. l/ zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění  Ing. Jozefa Žerebáka za člena 
Kontrolního výboru ZM.

II.

Zastupitelstvo města v rámci projednávání majetkoprávních 
záležitostí rozhodlo o realizaci protipovodňových opatření v k. ú. 
Luby - západ v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Klatovy – 
Luby – úkon č. 13 (str. č. 11 zprávy). Odbor rozvoje města předloží 
Pozemkovému úřadu dostupné p o d k l a d y  k p l á n o v a n é m u  
propojení silnic Luby – Janovice. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

III.

Zastupitelstvo města  
1/ schválilo realizaci akcí a zajištění vlastních finančních prostředků 
k následujícím projektům, určeným ke spolufinancování z ROP 
NUTS II Jihozápad:
a/  Výstavba místní komunikace Za Čedíkem – III. etapa, Klatovy.

Oblast podpory 1.5. – rozvoj místních komunikací. 
Celkové  předpokládané náklady – 20 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 3 mil. Kč. 

b/ Rekonstrukce modernizace místní komunikace Za Kasárny,Klatovy.
Oblast podpory 1.5. – rozvoj místních komunikací. 
Celkové předpokládané náklady – 20 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 3 mil. Kč. 

c/ Stavební obnova, revitalizace a dostavba centrální části města – 
Tylova nábřeží.

Oblast podpory 2.2.  – rozvojové projekty spádových center.
Celkové předpokládané náklady – 30 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 4,5 mil. Kč. 

d/  Stavební obnova veřejného prostranství v MPZ – Divadelní ulice. 
Oblast podpory 2.2. – rozvojové projekty spádových center. 
Celkové předpokládané náklady – 8 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 1,2 mil. Kč. 

e/ Výstavba objektu pro SDH Štěpánovice včetně společenského 
zařízení. 

Oblast podpory 2.2. – rozvojové projekty spádových center. 
Celkové předpokládané náklady 9 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 1.350 tis. Kč. 

f/  Zatraktivnění letního kina v Klatovech. 
Oblast podpory 2.2. rozvojové projekty spádových center nebo 
3.1. rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 
Celkové předpokládané náklady – 17 mil. Kč.
Celkový podíl města – 2.550 tis. Kč. 

g/  Výstavba venkovního sportoviště  pro ZŠ Čapkova. 
Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství. 
Celkové předpokládané náklady 15 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 2.250 tis. Kč. 

h/  Rekonstrukce ZŠ Tolstého, Klatovy, I. etapa.
Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství. 
Celkové předpokládané náklady 60 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 9 mil. Kč. 

i/  Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy. 
Oblast podpory 3.1. – rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 
Celkové předpokládané náklady – 2,5 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 0,375 mil. Kč. 

j/ ZŠ Tolstého – modernizace a vybavení školy a zajištění výuky 
v letních měsících. 

Oblast podpory 2.4. – rozvoj infrastruktury školství. 
Celkové předpokládané náklady – 2 mil. Kč. 
Celkový podíl města – 300 tis. Kč. 

2/ Zastupitelstvo města prohlašuje, že finanční prostředky k zajištění 
podílu města k vyjmenovaným projektům jsou zajištěny v rozpočtu 
města Klatovy v letech 2009 – 2011. 

Výpis z U s n e s e n í
z 20. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 19. května 2009

v 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Klatovech

IV. 

Zastupitelstvo města schválilo pro bytový dům 242/IV, Tyršova ulice 
výjimku z článku A  „Zásad prodeje bytového fondu z majetku města 
Klatov“ a ukládá Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. realizovat prodej 
domu dle těchto Zásad. Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

V.

Zastupitelstvo města 

1/ schválilo zařazení akce „I/22, I/27 okružní křižovatka Klatovy“ do 
rozpočtu investičních akcí roku 2010 do výše 8 mil. Kč včetně DPH 
v případě, že tato akce bude připravena k realizaci ze strany ŘSD. 

2/ schválilo
- závazné prohlášení města Klatovy o převzetí dokončených objektů 

do svého majetku a správy,
- smlouvu o právu provedení stavby na pozemcích města Klatovy, 
- smlouvu o právu provedení stavby na pozemcích ŘSD ČR, 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro 

ZČP Net z důvodu přeložky plynovodu, 
- smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku 

vlastníka z důvodu napojení kabelu veřejného osvětlení. 

VI. 

Zastupitelstvo města 

1/ vzalo na vědomí výsledky hospodaření města a příspěvkových 
organizací za I. čtvrtletí 2009

2/ uložilo ředitelům příspěvkových organizací prověřovat možnosti 
úspor a zadávat s rozvahou jmenovité opravy a jen v případech, kdy je 
to nezbytné. Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

3/ schválilo snížení příspěvků na provoz příspěvkových organizací 
a městskému úřadu v r. 2009 o 2%. 

4/ uložilo Finančnímu výboru připravit rozpočtový výhled na rok 2010. 
Zodpovídá: p. Ing. J. Kalivoda 

VII.

Zastupitelstvo města 

1/ projednalo návrh zadání  změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy, 
zpracovaného na základě požadavků ZM, konaného 4. 11. 2008, která 
reaguje na konkrétní zájmy města Klatov a občanů na využití 
pozemků, tj. nově vymezené plochy, plochy přestavby, oprava ÚP 
a úprava textové části obsahující 10 změn, 

2/ vzalo na vědomí, že odbor výstavby a územního plánování tento 
návrh zadání ÚPN – SÚ Klatovy vystavil k veřejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dnů  podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v této lhůtě 
mohl každý uplatnit své připomínky,

3/ konstatovalo, že v průběhu veřejného projednání nebyly ze strany 
občanů, fyzických a právnických osob ve městě podnikajících, jakož 
i ze strany vlastníků pozemků a staveb, uplatněny námitky 
k uvedenému návrhu zadání. Ze strany dotčených orgánů byla 
uplatněna 1 námitka – nesouhlas KÚPK ŽP odboru ZPF s lokalitou 
14.2 v k.ú. Kal u Klatov = zadání upraveno, lokalita vyloučena.

4/ schválilo návrh zadání změny č. 14 ÚPN – SÚ Klatovy v takto 
upravené podobě. Ukládá odboru výstavby a územního plánování 
zajistit zpracování návrhu změny. Vzhledem k rozsahu změny nebude 
zpracován koncept ani variantní řešení, bude zpracován přímo návrh 
řešení. Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík

VIII.

Zastupitelstvo města neschválilo novelu obecně závazné vyhlášky 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v před-
loženém znění. 

IX.

Zastupitelstvo města schválilo zřizovací listiny příspěvkových 
organizací města Klatov: 

-   Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, 

-   Městského kulturního střediska Klatovy, 

-   Technických služeb města Klatov, 

-   Městské knihovny Klatovy, 
(dokončení na straně 4)
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Klatovy mají čtyři partnerská města

Zastupitelé během svého 
jednání 19. května schválili 
partnerskou smlouvu s rus-
kým městem Polevskoj. 
Smlouvu velmi jednoduchou 
a ve srovnání s nedávnou 
minulostí zároveň výrazně 
odlišnou. Nevznikala totiž 
politicky „povinně“.

Vnímám ji jako potvrzení 
a završení již řadu let 
recipročně probíhajících 
kulturních a vzdělávacích 
projektů. Téměř profesionální 
úroveň dětského folklórního 
souboru Kolokol oceňovali 
diváci i ostatní účastníci 
tradičního „pouťového“ 
festivalu v roce 2007. Velký 
úspěch sklidila následně 
vystoupení tanečníků kla-
tovské Šumavy na vzdáleném 
Uralu.

Při předkládání a roz-
hodování se o podpoře této 
partnerské dohody pro mne 
byly stěžejní především dva 
aspekty. Dobře si totiž 
pamatuji dobu, kdy jsem 
neměl šanci přesvědčit se na 
vlastní oči o hospodářské, 
sociální a kulturní bídě 
západní Evropy. Ty časy jsou 
snad již nenávratně pryč. 

Mladí mají šanci cestovat, 
rozvíjet praktické cizojazyčné 
dovednosti a získávat vzdělání 
téměř bez omezení. Znalost 
Ruska a jeho reálií k o-
becnému přehledu bezesporu 
patří. Snad za ještě výz-
namnější považuji v danou 
chvíli tu část smlouvy, jež 
vyslovuje podporu  drobnému 
a střednímu podnikání. 
I v Klatovech jsou firmy (např. 
K&H Kinetic), kterým se 
podařilo proniknout na ruské 
trhy. Jak jsem se minulý 
podzim mohl v Jekatěrinburgu 
(družební město Plzně) osobně 
přesvědčit, jsou to právě ruské 
trhy, kde partnerské smlouvy 
stále pomáhají otevírat dveře.

V červnu roku příštího se 
poprvé společně potkají 
představitelé německého 
Chamu, holandského Heems-
kerku, francouzské Poligny 

i ruského města Polevskoj 
v rámci oslav 750 let od 
založení nám milých Klatov. 
Jsem si jist, že i s ohledem na 
hospodářkou úroveň a tradici 
všech našich partnerských 
měst nepůjde jen o setkání 
ryze společenské a formální.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

- Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126,

-   Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 

-   Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194, 

-   Základní školy Klatovy, Tolstého 765, 

-   Mateřské školy Klatovy, Studentská 601.

X.

Zastupitelstvo města schválilo partnerskou smlouvu mezi městem 
Klatovy a sdružením Klatovské katakomby o. s. 

XI.

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p/ zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválilo znění Smlouvy 
o partnerství  s městem Polevskoj v Ruské federaci. 

XII.

Zastupitelstvo města  uložilo vedení města zabývat se připomínkami 
vznesenými členy ZM v diskuzi. Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

   

(dokončení ze strany 3 - Usnesení zastupitelstva)

Mgr. Rudolf  S a l v e t r
starosta města

Mgr. Věra  T o m a i e r o v á 
místostarostka

Ing. Jan  V r á n a 
místostarosta 

Oznámení o částečné uzavírce Puškinovy ulice.
Město Klatovy bude v termínu od června do listopadu 2009 
realizovat akci "Klatovy - Čedík I. - odbahnění, výstavba 
bezpečnostního přelivu a vypouštěcího zařízení". 
Cílem akce je provést vyčištění a zkapacitnění retenčních schopností 
tohoto městského rybníku a postupné převedení případných 
přívalových srážek přes park do koryta DRnového potoka  Součástí 
akce bude provedení propustku přes komunikaci ulice Puškinova. V 
důsledku toho dojde k částečné uzavírce komunikace a tím k  
omezení provozu na jednu polovinu vozovky. 

Termín částečné uzavírky bude od června do srpna 2009.
Na tuto akci, jejíž investorem je město Klatovy bude bezprostředně 
navazovat akce Ředitelství silnic a dálnic, které zahájí rekonstrukci 
celé Puškinovy ulice. Bližší informace podáme v dalším čísle 
zpravodaje.  HO MěÚ Klatovy 

Jekatěrinburg a znak Sverdlovské oblasti.

Polevskoj.

Ve dnech 13.-14.6.2009 se 
v Klatovech, v prostorách stadionů 
Pod Hůrkou, koná Národní výstava 
psů. Po oba dva dny budou ulice pod 
zimním stadionem využívány 
k parkování účastníků a návštěvníků 
výstavy. Umístění Národní výstavy 
psů v Klatovech je pro město 
významná událost, proto prosíme 
obyvatele této lokality Klatov 
o určitou dávku ohleduplnosti k cizím 
návštěvníkům výstavy. 

Miroslav Šafařík
tajemník MěÚ

NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
KLATOVY 2009
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech

Máme již skoro letní 
období a tak mluvit o 
zabezpečení noclehů pro lidi 
bez přístřeší v zimních 
měsících se zdá naprosto 
předčasné. Ale není tomu 
tak. Městský ústav sociál-
ních služeb, který toto 
zařízení spravuje, hodnotí 
a bilancuje svoji činnost. 

V Radě města proběhlo 
pravidelné hodnocení této 
příspěvkové organizace města, 
které je vždy bráno zcela 
komplexně, tj. jak po stránce 

obsahové, tak i finanční. Rada 
města se zabývá otázkou, zda 
poskytované služby a činnosti 
jsou pro potřeby města 
v dostatečné míře naplňovány, 
zda rozmanitost posky-
tovaných služeb je vyhovující 

a mají zákonný rámec. 
MĚÚSS se zabývá mnoha 
různými činnostmi, provozuje 
různá zařízení sociálních 
služeb, o kterých jsme v prů-
běhu let naše spoluobčany 
informovali. Také již vyšla 
souhrnná informační brožura, 
ve které byly soustředěny 
veškeré sociální služby na 
území města Klatov a jejich 
kontaktní údaje. 

Přesto je důležité podstatné 
informace připomínat. A tak 
budeme opětovně informovat 
o síti sociálních služeb, 
provozovaných městskou 
organizací v Klatovech. 
Začínáme službou, která není 
pro celoroční využití a není 
v našich městech příliš častá.

Noclehárna pro bezdo-
movce poskytuje ambulantní 
služby mužům bez přístřeší, 
kteří mají zájem o využití 
hygienického zařízení a pře-
nocování. Noclehárna je 
určena pro muže – především 
občany města Klatovy, kteří se 
prokazatelně ocitli v sociální 

tísni a bez přístřeší. V případě 
volné kapacity lze přijmout 
i muže z okresu Klatovy nebo 
jiného okresu ČR.

Služba je poskytována za 
úhradu. Provozní doba je 
stanovena od 1. 10. běžného 

roku do 31. 3. následujícího 
roku. V tomto období posky-
tuje služby od 18.00 hodin 
do 6.00 hodin s tím, že nástup 
ubytovaného je nejpozději do 
21.00 hodin.

Klient, který žádá o přeno-
cování, nesmí být pod vlivem 
alkoholu a  jakýchkol iv  
omamných látek. Dále je 
zakázáno donášení a konzu-
mace alkoholu, popřípadě 
omamných látek, nebo jejich 
přechovávání v prostorách 
NpB. Služba je poskytována 
za úhradu, 65 Kč za noc 
předem. V případě potřeby si 
může klient vyprat své osobní 
prádlo. Za tuto fakultativní 
službu zaplatí 20 Kč za jednu 
dávku. Klientovi je umožněna 
příprava a konzumace jídla ve 
vybavené kuchyňce, dále je 
mu poskytováno ložní prádlo, 
ručník, mýdlo a toaletní papír. 
Noclehárna poskytuje také 
základní sociální poradenství. 

Sociální pracovník poskytuje 
klientům noclehárny potřebné 
informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé sociální 
situace.

Každému klientovi je 
nabídnuta pomoc při zajištění 
zaměstnání. Jestliže klient 
akceptuje nabídku a má zájem 
zlepšit svoji životní situaci, má 
možnost se přestěhovat do 
Azylového domu. Od roku 
2005 tuto nabídku přijalo 
9 klientů NpB.

Celkově lze konstatovat, že 
účel, ke kterému noclehárna 
má sloužit, byl v průběhu 
letošní zimy naplněn. Ubyto-
vání vyhledává denně čtyři až 
deset mužů. Vše je odvislé od 
počasí. Nicméně pokud se nám 
podaří zpřístupnit tuto službu 
byť jen jedinému potřebnému, 
má tato služba smysl.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka

Budovy Azylového domu v Koldinově ulici.
Azylové domy slouží občanům města Klatov a spádových obcí
k přechodnému ubytování maximálně na dobu šesti měsíců.
Součástí objektů je i noclehárna pro bezdomovce.

foto Rudolf Lang

Konec školního roku, sladký čas výletů, prázdnin 
a dovolených se nezadržitelně blíží

Konec školního roku, sladký čas výletů, prázdnin 
a dovolených se nezadržitelně blíží

Měsíc červen je typický nejen hřejivým sluníčkem, dlouho 
očekávanými výlety, ale i finišujícími kantory a žáky, kteří 
signalizují konec školního roku a čas prázdnin. 
Všem kantorům patří opět naše poděkování za pedagogickou 
činnost a významný přínos pro výchovu  a vzdělávání naší mladé 
generace. Poděkování patří i ostatním zaměstnancům ve školách 
a školských zařízeních za vykonanou práci, energii a trpělivost.

Pro informaci rodičům, žákům a studentům uvádím 
organizaci školního roku 2009/2010:

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve 
všech základních školách, středních školách a základních 
uměleckých školách v úterý 1. září 2009. První pololetí bude 
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 
30. října 2009. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 
a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna 2010. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 
2010. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Klatovy 
stanoveny od 22.2. – 28.2. 2010.

Přeji všem, aby odpočítávání konce školního roku bylo pro 
všechny co nejméně náročné, vysvědčení co nejvíce odpovídající 
přáním a znalostem,  prázdniny i dovolené plné úžasných zážitků 
a pohody.

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR
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Činnost Městské policie v dubnu 2009

O činnosti Městské policie 
je Rada města pravidelně 
informována každý měsíc. 
V úvodu svodky je vždy 
statistika případů, které byly 
v uplynulém období řešeny.

Přestupky na úseku 
dopravy

Bylo uděleno 108 pokut 
v celkové výši téměř dvacet 
tisíc korun. Bylo odesláno 326 
předvolání a 181 případů bylo 
řešeno domluvou.

P ř e s t u p k y  p r o t i  
vyhláškám města

Městská policie řešila 417 
případů neoprávněného stání 
na zpoplatněných parkovištích 
města a 300 v městských 

zónách s omezeným parková-
ním, identifikovala 17 vraků 
vozidel a odchytila 7 psů. 
Pokuty za to představovaly 
12.300 Kč. Bylo dáno 442 
předvolání a 13 oznámení. 
Ostatní záležitosti byly řešeny 
domluvou. Toto řešení bylo 
zvoleno v dubnu dvěstě-
devětkrát. 

Kontroly 

Nejvíce, a to 239 kontrol, 
bylo provedeno ve sběrném 
dvoře. Na různá další krizová 
místa se městští strážníci 
podívali téměř pětsetkrát.

Zajímavosti z písemné 
zprávy

Ve zprávě Městské policie 
je uvedeno 45 krádeží v obcho-
dních domech. Nejmenší 
hodnota zcizeného zboží byla 
deset korun a pokuta sto korun, 
následována krádeží za třicet 
osm korun ale pokutou tisíc 
korun. Největší hodnota 
neoprávněně přisvojeného 
zboží byla 4.495 Kč a pokuta 
také tisíc korun. Zjevný 
nepoměr lze vysvětlit opako-
váním stejného přestupku. 
Jako podnět pro nejmenované-
ho redaktora nejmenovaného 
regionálního periodika je: 
„Oznámení o muži, který se 
opaluje nahý nad Lomečkem 

u Větrovny. Hlídka na místě 
provedla kontrolu totožnosti 
a muže upozornila, kde se lze 
opalovat obnažený. Poté muž 
již oblečený místo opustil. Věc 
řešena domluvou.“

P o c h v a l u  s i  m ě s t š t í  
strážnici zaslouží za akci, která 
je v hlášení popsána: „ Žádost 
ženy v Kounicově ulici 
o pomoc s nemohoucím 
manželem. Hlídka na místě 
pomohla ženě manžela uložit 
do postele.“

Zaj ímavá př íhoda se  
odehrála u jedné klatovské 
herny. Zjevně podnapilý muž 

si stěžoval strážníkům, že mu 
obsluha odmítá vydat klíče od 
vozidla. Hlídka tyto klíče za 
souhlasu oznamovatele dala 
do úschovy jeho přítelkyni. 
Muž poté opustil hernu pěšky.

Trochu varuj íc í  j sou 
oznámení o porůznu ležících 
osobách. Mezi jiným také 
o muži ležícím ve vestibulu 
jednoho peněžního ústavu.

Městská policie řešila 
i několik závažných případů 
ve spolupráci s Policií ČR.

Výjezd městské policie.
Společný zásah s policií ČR. Ulice Kpt. Jaroše, narušení
veřejného pořádku 26.5.2009.

foto Rudolf Lang

Zpracoval
Ing. Stanislav Míka

Městská knihovna Klatovy 
vykazovala k 31. 12. 2008 
celkem 146.945 knihovních 
jednotek, což znamená o více 
než 1.200 jednotek oproti 
předchozímu roku. Nejedná se 
však vysloveně jen o knihy, 
neboť v knihovně je čtenářům 
k dispozici takřka 8.000 
zvukových dokumentů, ať se 
již jedná o CD, MC nebo 
zvukové knihy pro čtenáře se 
zrakovým postižením. Čítárna 
standardně nabízí 110 titulů 
periodik, které se průběžně 

mění podle zájmu čtenářů. 
Příznivá pro návštěvníky je 
i skutečnost, že přibližně 
112.000 knihovních jednotek 
je ve volném výběru, což 
znamená, že u více než 76 % 
dokumentů má čtenář možnost 
jej hned vidět a sám si vybrat 
bez nutnosti čekat na doručení 
ze skladu. Samozřejmě 
knihovnice rády poradí 
i s vyhledáváním dokumentů 
v on-line katalogu, kde si 
každý návštěvník může ověřit, 
že knížka, kterou hledá, je ve 

fondu knihovny, v kterém 
oddělení a zda není 
momentálně půjčena. 

Pro zrakově postižené 
čtenáře máme v knihovně 
takřka 4,5 tisíce kazet se 
zvukovými knihami, nově 
jsme začali odebírat zvukové 
knihy i ve formátu .mp3 
z Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé K. E. Macana. 
Těchto knih máme takřka 300. 
Kromě toho můžeme 
nabídnout i 21 knih psaných 
Braillovým písmem a 21 výu-

kových pomůcek k naučení se 
znakové řeči.

Skupina sama o sobě jsou 
uživatelé internetu. V loňském 
roce využilo internet v kni-
hovně 6.911 návštěvníků. 
V budově knihovny slouží 
uživatelům internetu momen-
tálně sedm počítačů, další tři 
jsou využívány jako on-line 
katalogy. Na pobočce oddělení 
pro děti a mládež v ZŠ Tols-
tého jsou pak k dispozici další 
dva počítače. 

V roce 2008 knihovna 
evidovala 4.267 čtenářů, což je 
takřka 20 % z celkového počtu 

Statistické střípky z klatovské knihovny

(dokončení na straně 7)
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Dnem 1. 5. 2004 nabyl 
účinnosti zákon č. 85/2004 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 252/1997 Sb., o země-
dělství, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato novela nově upravila 
vymezení zemědělské výroby 
a zemědělského podnikatele, 
stanovila podmínky a povin-

Informace živnostenského odboru
Zánik platnosti osvědčení vydaných soukromě hospodařícím rolníkům

podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

nosti fyzickým nebo právnic-
kým osobám, které chtějí 
podnikat v zemědělství 
a upravila postup pro jejich 
zaevidování. Evidenci země-
dělského podnikatele vedou 
obecní úřady obce s rozšířenou 
působností místně příslušné 
podle trvalého bydliště 
podnikatele. Úřad podnikatele 
zaeviduje na základě písemně 
podané žádosti a uhrazení 
správního poplatku ve výši 
jeden tisíc korun a za-
evidované osoby obdrží 
osvědčení o zápisu do této 
evidence. Doklady prokazující 
odbornou způsobilost a bezú-
honnost nejsou již ze zákona 
vyžadovány. 

Pro osobu, která provo-
zovala zemědělskou výrobu 
před 1. 5. 2004 podle starého 
zákona č. 105/1990 Sb., 
o soukromém podnikání 
občanů, tj. osobu, která byla 

zaevidována jako soukromě 
hospodařící rolník (SHR) na 
příslušném obecním úřadě, 
z této novely vyplynula 
povinnost se nově zaevidovat 
u příslušného obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. 

V souladu s přechodným 
ustanovením čl. II zákona 
č. 85/2004 Sb., bod 1, bylo 
stanoveno, že osvědčení 
vydané SHR podle zákona č. 
105/1990 Sb., platí 5 let ode 
dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. To znamená, 

Ing. Miluše Lejsková
vedoucí ŽO MěÚ Klatovy

že ke dni 
1. 5. 2009 končí pětileté 
období, kdy měli zemědělští 
podnikatelé možnost pokra-
čovat v zemědělské výrobě 
na původní registraci 
a dochází k zániku platnosti 
vydaných osvědčení soukro-
mě hospodařícím rolníkům.

V průběhu zimního období 
došlo k zásahům i do nově 
zrekonstruovaných povrchů 
komunikací v souvislosti 
s odstraněním havárií inženýr-
ských sítí a jiných podzemních 
vedení všeho druhu uložených 
v silničním pozemku místních 
komunikací. 

Dle technických podmínek 
pro povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací byla 
ze strany správců vedení 
provedena prozatímní obnova 
krytu tak, aby mohl být 
obnoven provoz na těchto 
komunikacích. Po ukončení 
sedání se krytová vrstva 
v potřebné tloušťce (včetně 
případných sesedlých míst 
v sousedící konstrukci) 
odfrézuje a provede se 
konečná úprava.

V současné době provádí 
správci vedení konečnou 

úpravu krytu. Ve všech 
případech bude u konečné 
úpravy rýhy  zajištěn přesah 
stmelené části nového 
vozovkového a chodníkového 
souvrství od hrany výkopu. 
Konečná úprava musí zajistit, 
aby původní vlastnosti kon-
strukce vozovky a to jak 
z hlediska únosnosti a vodone-
propustnosti, tak i z hlediska 
povrchových vlastností (rov-
nost, drsnost), byly obnoveny. 
Jedná se např. o tyto místní 
komunikace - ul. Vídeňská, 
Havlíčkova, Na Chmelnici, 
Dukelská, Kollárova, Ma-
charova, Pražská, Národních 
mučedníků, U Čedíku.

V průběhu června t.r. 
dojde k omezení provozu na 
těchto komunikacích:
Šmilovského ul. - provedení 
opravy povrchu vozovky 
v celé šíři 
Tylovo nábřeží - v úseku od 
křižovatky s ul. Kollárova ke 

křižovatce s ul. Nádražní – 
v souvislosti s realizací akce 
„Cyklotrasa Mnichov – Praha 
– úseky Deggendorf a Kla-
tovy“ dojde k úplné uzavírce 
tohoto úseku komunikace. Po 
dobu stavby bude zřízena 
náhradní zastávka v ul. Ná-
dražní, naproti obchodnímu 
zařízení BILLA. V souvislosti 
s touto akcí je prováděna 
výstavba cyklotrasy na 
Krejčího nábřeží a v obci 
Tajanov, směr Husín.
Voříškova ul. – v úseku od 
křižovatky s ul. Čechova ke 
křižovatce s ul. Nádražní –  
omezení provozu v tomto 
úseku komunikace v souvis-
losti s rekonstrukcí NTL a STL 
plynovodu a přípojek.
Budovcova ul. – v souvislosti 
s výstavbou nové komunikace 
v rámci akce „Klatovy – 
Budovcova ul.“ je omezen 
provoz úplnou uzavírkou.
Dukelská ul. – v úseku od 

křižovatky s ul. Masarykova 
ke křižovatce se silnicí II/186 
Koldinova ul. je prováděna 
oprava povrchu chodníku.
Masarykova ul. – v úseku 
od ul. Kollárova k ul. Úzká -  je 
prováděna oprava povrchu 
levostranného chodníku.
Karafiátová ul. – v úseku od 
ul. Mánesovy k ul. M. Horá-
kové je prováděna oprava 
povrchu levostranného chod-
níku.
Mánesova ul. – v úseku od ul. 
Domažlická k ul. Karafiátová 
je prováděna oprava povrchu 
levostranného chodníku.
Jateční ul. – v úseku od 
Koldinovy ul. k ubytovně je 
prováděna oprava povrchu 
levostranného chodníku.
Prusíkova ul. – dojde k úpravě 
povrchu vozovky včetně 
parkovací plochy pod 
restaurací SPARTA

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích

(dokončení ze strany 6)

obyvatel města. Převažují 
ženy (67 % čtenářů). Nejvíce 
čtenářů bylo ve věku do 15 let 
(takřka 22 %), celkově bylo 
přibližně 55 % registrovaných 
čtenářů ve věku do 30 let. 
Osob starších než 60 let jsme 
evidovali lehce přes 10 %.

Katalog a nabídku dalších 
služeb mohou zájemci využít 
na stránkách  
i z domova. V loňském roce 
jsme takto evidovali takřka 
60.000 přístupů.

Kromě základních knihov-
nických funkcí jsme v loňském 
roce navíc pořádali i 182 
kulturních akcí a 243 vzdělá-
vacích akcí, vydány byly dvě 
publikace. 

Knihovna je pro veřejnost 
otevřena každý den od devíti 
do dvanácti hodin a od třinácti 
do osmnácti hodin. Výjimkou 
je pouze středa, kdy je otevře-
no pouze odpoledne od třinácti 
do osmnácti hodin.

<sr>

www.knih-kt.cz
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KULTURNÍ AKCE

MěKS KLATOVY
10.června 2009, PŘEDSTAVUJÍ SE

 kulturní dům, 17.00 hodin, vstupné 40,-Kč - 
Vystoupení zájmových kroužků a kurzů, které pracují 
při MKS Klatovy - Kurz Zpíváme a tancujeme pod 
vedením p. Mgr. Hany Haladové, loutková scéna 
Brouček, vedoucí p. Oldřich Smola, pěvecký sbor 
Damia - vedoucí Michaela Šolová, Orientální a břišní 
tance - vedoucí L. Stupková, mažoretky a taneční 
skupina Modern, kurz taneční a pohybové průpravy - 
vedoucí Dana Grünerová a Dominika Horejšová, 
společenský tanec - vedoucí manželé Hájkovi, skupina 
Tennessee - vedoucí ing.František Čermák.

12.-14.června 2009, prostranství před KD

KLATOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI - SLAVNOSTI 
HUDBY A PIVA

Tradiční červnová akce pro příznivce a milovníky 
dobrého piva a dobré hudby. Svá piva představí 
pivovary BERNARD, BITBURGER, BUDVAR, 
GAMBRINUS, NEKTAR, STEIGER a SVIJANY.

16.června-12.července 2009, galerie A-atrium KD

TRIP - Výstava maleb a obrazů PaedDr. Zdeňky 
Dvořákové, učitelky Základní umělecké školy 
J.Kličky v Klatovech. Vernisáž výstavy se koná 
15.června v 18.00 hodin. Otevřeno denně 10-17 hodin.

KINO ŠUMAVA
8.-9.6./pondělí-úterý/ 20.00 – VÁLKA NEVĚST – 
USA, titulky, přístupno, 89 minut, Kč. 70/80,-. 
Komedie o dvou kamarádkách, jejichž přátelství 
projde ve svatební den těžkou zkouškou.

11.-13.6./čtvrtek-sobota/ 20.00 – X-MEN 
ORIGINS: WOLVERINE – USA, titulky, přístupno, 
107 minut, Kč. 70/80,-. Hugh Jackman se vrací v roli 
nelítostného mutanta Wolverina.

14.-16.6./neděle-úterý/ 20.00 – PROMĚNY – 
ČR/Itálie, od 12 let, 80 minut, Kč.70/80,-. Nový český 
film. Drama čtyř lidí, jejichž osudy se nečekaně 
protnou.

18.-21.6./čtvrtek-neděle/ 20.00 – TERMINÁTOR 
SALVATION – USA, titulky, od 12 let,116 minut, Kč. 
80/90,-. Další pokračování akční sci-fi.

22.-23.6./pondělí-úterý/ 20.00 – HOTEL PRO PSY 
– USA, titulky, přístupno, 100 minut, Kč. 70/80,-. 
Komedie pro celou rodinu.

25.-27.6./čtvrtek-sobota/ 20.00 – STAR TREK – 
USA, titulky, přístupno, 127 minut, Kč. 70/80,-. 
Výpravná sci-fi. Dobrodružné příhody posádky 
kosmické lodi Enterprise.

28.6./neděle/ 20.00 – DVOJÍ HRA – USA, titulky, od 
12 let, 125 minut, Kč. 70/80,-. Thriller s Clivem 
Owenem a Julií Robertsovou v hlavních rolích.

29.-30.6./pondělí-úterý/ 20.00 – HAPPY-GO-
LUCKY – Velká Británie, titulky, od 12 let, 119 minut, 
Kč. 70/80,-. Komedie o učitelce základní školy, která 
je tak velkou optimistkou, že tím provokuje celé okolí.

LETNÍ KINO
12.-13.6./pátek-sobota/ 22.00 – BÁJEČNÝ SVĚT 
SHOPAHOLIKŮ – USA, titulky, přístupno, 104 
minut, Kč. 80,-. Komedie o dívce, posedlé 
nakupováním.

19.-20.6./pátek-sobota/ 22.00 – GRAN TORINO – 
USA, titulky, od 12 let, 117 minut, Kč. 80,-. Drama s 
Clintem Eastwoodem v hlavní roli.

26.-27.6./pátek-sobota/ 22.00 – NOC V MUZEU 2 – 
USA, česky mluveno, přístupno, 107 minut, Kč. 80,-. 
Komedie. Ben Stiller a oživlé exponáty muzea.

Pokladna kina otevřena ve všední dny od 18.00 hodin, 
o víkendech vždy hodinu před představením. 
Předprodej večer v kině Šumava (tel. 376311342) 
a přes den v Informačním centru na náměstí
(tel. 376 347 250). Program kina na Váš email s 
předstihem žádejte na

FILMOVÝ KLUB
10 .6 . / s t ředa /  20 .00  –  OBČAN HAVEL 
PŘIKULUJE – ČR, přístupno, 80 minut, Kč. 50,-. 
Dokument o Václavu Havlovi a jeho práci v 
trutnovském pivovaru v polovině 70. let.

17.6./středa/ 20.00 – HEREČKY – Francie, od 12 let, 
90 minut, Kč. 50,-

Komedie/drama z divadelního prostředí.

24.6./středa/ 20.00 – DUEL FROST/NIXON – USA, 
titulky,od 12 let, 122 minut, Kč. 50,-. Nelítostná bitva o 
pravdu mezi  exprezidentem a televizním 
moderátorem.

KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA
21. ČERVNA – VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO 
KRAJE DÁVNÉ BITVY - Slavíkovice, Úsilov, 
Brůdek, Tannaberk. Doprava osobními auty. Sraz 
účastníků je v 8.30 hodin na parkovišti U hradeb 
v Jiráskově ulici v Klatovech.

27. ČERVNA – Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Tradiční akce pro rodiče s dětmi na Hůrce v Klatovech. 
Pro malé účastníky budou připraveny soutěžní 
disciplíny s pohádkovými postavami. Sraz účastníků 
je v 16 hodin u zadního vchodu  základní školy 
Tolstého.

 kino@klatovsko.cz

Na odpoledne 10. června 
připravuje MKS od 17 hodin 
přehlídku pod názvem 
„PŘEDSTAVUJÍ SE“, kde 
vystoupí kroužky, kurzy, 
skupiny, soubory, které pracují 
při městském kulturním 
středisku a úspěšně  podporují 
zájmové aktivity a prezentují 
městské kulturní středisko 
i město Klatovy na veřejnosti 
nejen ve městě a v České 
republice, ale i v zahraničí.

18. červen bude patřit 
prezentaci Městského kul-
turního střediska Klatovy 
ve Valdštejnské zahradě 
v Praze, kde budou vybrané 
skupiny vystupovat v rámci 
projektu: „Kulturní léto 
v Senátu“.

Od srpna 2009 budou opět 
přijímány přihlášky, v září 

připraveny zápisy dalších 
zájemců pro jednotlivé kurzy, 
zájmové skupiny, které budou 
rozšířeny o další aktivity, 

Městské kulturní

středisko

v Klatovech

neboť přes prázdninové letní 
měsíce bude v kulturním domě 
čilý stavební ruch, ze kterého 
vzejde nový víceúčelový sál.

Těší se a srdečně zve
Mgr. Hana Haladová

ředitelka MěKS
a KD v Klatovech



Ve čtvrtek 2. července 
byl slavnostně předán do 
užívání dům o 23 bytových 
jednotkách na Plánickém 
předměstí. Zcela zásadní 
roli při rozhodování zastu-
pitelů o jeho výstavbě 
sehrála přidělená státní 
dotace ve výši téměř 15 mil. 
Kč.

Považuji tuto stavbu za 
významný krok v oblasti 
sociální politiky města. 
Dotace je totiž ohraničena 
podmínkami, za kterých 
budou jednotlivé byty při-
dělovány. Měly by pomoci 
řešit bytovou otázku obča-
nům, jejichž příjmy jim 
v danou chvíli neumožňují 
dosáhnout na bydlení koupí 
bytu či vlastní výstavbou. 
Osloveni byli postupně 
zájemci o městský byt, jejichž 
žádosti jsou evidovány před 
31. 12. 2008. Velmi důležitou 
je i podmínka, která určuje též 
spodní hranici čistých mě-
síčních příjmů žadatelů. 
U samostatně žijících osob 
činí 8.000,- Kč, u domácností 
17.000,- Kč. Chceme tak 

předejít situaci, kdy by se 
správce nového bytového 
domu Správa nemovitostí 
Klatovy musel od počátku 
potýkat s případným nepla-
cením nájemného. 

O přidělení 20 bytů bude 
rozhodovat radou města usta-
novená komise. V případě 
zájmu, jenž by převýšil počet 
nabízených bytových jed-
notek, by došlo na veřejné 
losování z řad zájemců. Je to 
jednoznačný krok k zamezení 
pochyb a spekulací o způsobu 
jejich přidělení. 

Z mého pohledu je velmi 
důležité, že tři byty byly 
z tohoto režimu vyjmuty. Jsou 
to totiž byty lehce upravitelné 
dle individuální potřeby 
zdravotně postižených spo-
luobčanů. Žádosti o jejich 
přidělení budou posuzovány 
a doporučovány pracovníky 
odboru sociálních věcí s ohle-
dem na rozsah zdravotních 
obtíží žadatelů. 

Jsem si jist, že se nejedná 
o poslední krok zastupitelů 
v oblasti bytové politiky. Na 
území města úspěšně působí 
soukromí investoři zabývající 
se výstavbou bytových domů. 
Město se snaží jejich záměry 
podpořit např. formou sdru-
žených investic do výstavby 
obslužných komunikací a in-
ženýrských sítí. Realizace 
těchto záměrů však ne-
pokrývá potřeby Klatovanů, 
kteří se dostali do mimořádně 
složitých životních situací. 
K jejich ulehčení by zjevně 
přispělo zvětšení kapacity 
bydlení v podobě sociální 
ubytovny. Domnívám se, že 
řešení této části bytové otázky 
bude patřit k velmi složitým 
a těžkým úkolům klatovského 
zastupitelstva.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK I. ČERVENEC 2009 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

POZVÁNKA

Vybráno z obsahu:

Řešení sociálního bydlení se město nezříká

Slavnostní otevření domu pro sociálně slabé v Plánické ul.
Ředitelka Správy nemovitostí Klatovy Jiřina Adámková
a starosta města Rudolf Salvetr.

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 8.9.2009 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba

Jednání Rady města

Úterý 7. 7. 2009

Úterý 18. 8. 2009

foto Klatovský deník

18. ČERVENCE 18.00 h.

DIVADLO NA HŮRCE

LIMONÁDOVÝ JOE

Klub přátel klatovska se snaží 
v upravené zřícenině kostela sv. 
Anny na vrchu Hůrka v Kla-
tovech obnovit přerušenou 
tradici ochotnických diva-
delních představení. Tentokrát 
se zde představí ochotnický 
soubor z Dešenic s hrou 
Limonádový Joe. Představení 
se uskuteční pouze za pěkného 
počasí. Občerstvení zajištěno!

Nový velitel Městské policie
Městská policie informuje, 
práce na komunikacích

str. 2
Nové nájemní byty,
Síť soc. služeb v Klatovech
azylový dům

str. 3
Klatovská pouť
přehled akcí

str. 4
Informace z Rady města 
zasedání dne 9. a 23.6.2009

str. 5
Usnesení zastupitelstva
kompletní znění

str. 6
Fond rozvoje bydlení
vypsání dalšího kola půjček

str. 7
Koncert pro mládež
Info: Měks, Městská knihovna

str. 8

Další představení 1.8. od 18 h. 
Kdo vystoupí je překvapení. 
Sledujte další informace v tisku.
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Nový velitel Městské policie Klatovy
Zastupitelstvo města na 

svém jednání 30. června 
2009 pověřilo řízením Měst-
ské policie Ing. Františka 
Kacerovského. Nečeká ho 
úkol rozhodně jednoduchý. 
Ostatně velmi často dostávám 
od vás, spoluobčanů, upo-
zornění na nešvary, které nám 
všem ztrpčují každodenní 
život. Nepořádek na veřejných 
prostranstvích, hluk z re-
stauračních zařízení, ničení 
majetku jejich návštěvníky při 
cestách zpět, blokování ulic 
neukázněnými řidiči jsou snad 
nejčastější z nich. A většinou 
s dovětkem „měla by je vyřešit 
městská policie“. Před rokem 
jsem slíbil zavedení pěších 
hlídek. Pěší hlídky jsou, 
nemohou však být všude 
a hlavně musí při řešení 
nastalých situací dodržovat 
platné zákony. 

V posledních týdnech jste 
mohli zaznamenat též hlídky 
smíšené spolu s příslušníky 
Policie ČR. Velmi dobře byly 
viditelné v ranních hodinách 
na přechodech u školních 
zařízení. Je to jedna z forem 
spolupráce s PČR, kterou 

považuji za velmi významnou. 
Ostatně jak městští strážníci, 
tak policisté jsou většinou 
našimi spoluobčany a zájem 
o pořádek ve městě mají 
společný. Spolupráci by měla 
prohloubit i Koordinační 
dohoda, kterou jsem  podepsal 

se zástupcem ředitele Kraj-
ského ředitelství PČR v Plzni 
plk. Mgr. Vratislavem Hub-
kou. Pominu-li vzájemnou 
informovanost a podílení se na 
nejrůznějších akcích ve městě, 
považuji za zcela stěžejní 
rozdělení města na jednotlivé 
okrsky, za které bude zod-
povídat konkrétní policista. 
Předpokládám, že tím získá 
nejen dokonalý přehled o dění 
v rajonu, ale stane se též jeho 
známou a tím  pro vás důvě-
ryhodnou tváří.

Byl bych velmi rád, 
kdybychom jim práci svým 
chováním a vztahem k našemu 
městu výrazně usnadnili. 
Pokud k tomu společně  ne-
přispějeme, nebude nám stačit 
ani celá armáda policistů. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

O činnosti Městské policie 
je Rada města pravidelně 
informována každý měsíc. 
V úvodu svodky je vždy 
statistika případů, které byly 
v uplynulém období řešeny.

Přestupky na úseku dopravy

Bylo uděleno 69 pokut 
v celkové výši téměř patnáct 
tisíc korun. Bylo odesláno 169 

předvolání a 128 případů bylo 
řešeno domluvou.

Přestupky proti vyhláškám 
města

Městská policie řešila 239 
případů neoprávněného stání 
na zpoplatněných parkovištích 
města a 163 v městských 
zónách s omezeným parko-
váním, identifikovala 10 vraků 
vozidel a odchytila 14 psů. 
Pokuty za to představovaly 
8 500 korun. Bylo dáno 255 
předvolání a 3 oznámení. 
Ostatní záležitosti byly řešeny 
domluvou. Toto řešení bylo 
zvoleno v červnu stotři-
cettřikrát. 

Kontroly 

Nejvíce, a to 42 kontrol, 
bylo provedeno ve sběrném 
dvoře. Na různá další krizová 
místa se městští strážníci 
podívali třistašedesttkrát.

Ing. František Kacerovský
velitel MP

Městská policie Klatovy.
Společná fotografie se starostou města. První zleva nový velitel
Ing. František Kacerovský.

Činnost Městské policie

v červnu 2009
Šmilovského ul. - provedení 
opravy povrchu vozovky 
v celé šíři.
Tylovo nábřeží v úseku od 
křižovatky s ul. Kollárova ke 
křižovatce s ul. Nádražní – 
v souvislosti s realizací akce 
„Cyklotrasa Mnichov – Praha 
– úseky Deggendorf a 
Klatovy“ dojde k úplné uza-
vírce tohoto úseku komu-
nikace. Po dobu stavby bude 
zřízena náhradní zastávka 
v ul. Nádražní, naproti ob-
chodního zařízení BILLA. 
V souvislosti s touto akcí je 
prováděna výstavba cyklo-
stezky podél Drnového potoka 
v lokalitě U Pazderny.
Dále budou dokončeny práce 
na Krejčího nábřeží a v obci 
Tajanov ve směru na Husín.
Voříškova ul., v úseku od 
křižovatky s ul. Čechova ke 
křižovatce s ul. Nádražní – 
omezení provozu v tomto 
úseku komunikace v sou-
vislosti s prováděním opravy 
železničního přejezdu a opra-
vy povrchu vozovky v celé 
šíři.  Objízdné trasy: Nádražní, 

Cibulkova, Podhůrecká.
Procházkova ul. – zřízení 
parkovacího stání u hotelu 
Rozvoj včetně úpravy při-
lehlého chodníku
Balbínova ulice - provizorní 
zpevnění ploch k parkování 
nad hradbami
Dukelská ulice – rekon-
strukce mostu přes Drnový 
potok. Po dobu provádění 
prací bude most uzavřen. 
Objízdná trasa: Masarykova, 
Kollárova , Nádražní
Máchova, Týneckého ul. – 
v těchto ulicích pokračuje 
rekonstrukce plynovodního 
potrubí, následně bude pro-
vedena oprava povrchů 
dotčených výkopy.
Dále pokračují práce na 
rekonstrukci kabelové televize 
na Domažlickém předměstí a 
v sídlišti Rozvoj.
Technické služby města 
Klatov provádí postupně 
opravy výtluků na městských 
komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Práce na komunikacích
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech
V minulém čísle Zpra-

vodaje jsme Vám slíbili, že 
Vás budeme informovat o síti 
sociálních služeb, provo-
zovaných městskou organizací 
v Klatovech. Začali jsme 
službou, která není pro 
celoroční využití a také není 
v našich městech příliš častá -  
noclehárnou pro bezdomovce.

Další službou, kterou 
poskytuje Městský ústav 
sociálních služeb Klatovy, 
a která rovněž patří mezi 
služby sociální prevence, jsou 
Azylové domy v Klatovech. 

Cílem služeb azylového 
domu je poskytnutí ubytování 
a pomoci osobám k překonání 
jejich nepříznivé sociální 
situace spojené se ztrátou 
bydlení. Cílem této služby je 
motivovat ubytované 
k aktivnímu řešení vlastní 
situace a minimalizovat jejich 
závislost na systému sociální 
pomoci.

Cílovou skupinou jsou 

muži, ženy, matky s dětmi 
a rodiny v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou 
bydlení, jejichž situace 
vyžaduje poskytnutí poby-
tových služeb na přechodnou 
dobu. Objekt 276/II je ob-
sazován především matkami 
s dětmi anebo rodinami, neboť 
jsou zde buňky s vlastním 
zázemím – kuchyňka a so-
ciální zařízení a objekt 277/II 
je obsazován především 
jednotlivci, neboť jsou zde 
pokoje a společné příslu-
šenství.

Pobytové služby pos-
kytované v AD obsahují tyto 
základní činnosti: ubytování 
na dobu maximálně l roku, 
vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu stravy 
a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních zá-
ležitostí. 

Činnost Azylových domů 
v Klatovech zajišťuje sociální 

pracovník. Zájemce o službu 
může přímo kontaktovat a 
navštívit sociálního pra-
covníka azylových domů  
anebo sociální pracovnici 
MěÚSS Klatovy, kde jsou mu 
poskytnuty potřebné infor-
mace a pokud je služba pro 
něho vhodná a jeho zájem trvá, 
je mu předána žádost o tuto 
službu. Žádosti přijímá so-
ciální pracovník a ten dle 
pravidel MěÚSS zařadí tuto 
žádost do pořadníku čekatelů. 
Zájemce může také požádat 
město Klatovy o zpro-
středkování možnosti pos-
kytnutí sociální služby anebo 
o zprostředkování kontaktu 
s poskytovatelem. Sociální 
pracovník spolupracuje 
s odborem sociálních věcí 
Městského úřadu v Klatovech.

Když se uvolní místo 
v Azylovém domě, je 
sociálním pracovníkem AD 
kontaktován zájemce o službu, 
který je na řadě. Sociální 

pracovník informuje zájemce 
o sociální službu o všech 
právech a povinnostech, které 
pro něho vyplynou ze smlouvy 
o poskytování sociálních 
služeb, o způsobu poskytování 
služeb a úhradách za tyto 
služby.

O poskytnutí pobytové 
sociální služby v AD se 
uzavírá písemně smlouva mezi 
Městským ústavem sociálních 
služeb Klatovy a uživatelem 
služby.

Azylové domy (dříve 
známy pod názvem sociální 
ubytovny) vždy poskytovaly 
služby osobám, které se ocitli 
v krizové situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Služba je 
v Klatovech poskytována od 
r. 1994. Tato služba je 
využívána, což dokládá i to, že 
je zde v současné době  
ubytováno 51 osob.

Bc. Alena Kleinerová
Ředitelka MěÚSS Klatovy

Město Klatovy dlouhodobě 
usilovalo o získání dotace ze 
Státního fondu rozvoje byd-
lení na výstavbu bytového 
domu s nájemními byty. 
Žádost byla úspěšná až v roce 
2007, kdy bylo rozhodnuto 
o přidělení dotace z tohoto 
fondu a to na I. etapu výstavby 
nájemních bytů již dle nově 

stanovených podmínek tohoto 
dotačního titulu.

Byty jsou určeny pro 
příjmově vymezené skupiny 
osob, jejichž čistý příjem na 
domácnost nepřesáhne zhruba 
1,5 násobek průměrné měsíční 
mzdy.

Výběrové řízení na 
zhotovitele bytového domu 
vyhrála Klatovská stavební 
společnost s.r.o., Klatovy, 
která zahájila výstavbu 
v březnu 2008 a stavbu 
ukončila v květnu 2009.

V bytovém domě je 5 bytů 
2+k.k.. 8 bytů 3+k.k., 10 bytů 
1+k.k. (kuchyňský kout).

Z těchto bytů lze upravit tři 
na takzvané upravitelné byty, 
které mohou sloužit osobám 
s omezenou schopností po-
hybu a orientace.

Cena díla 38 690 093 Kč 
včetně DPH, z toho 14 490 000 
Kč tvořila dotace SFRB.

Dne 2.7.2009 proběhlo 
slavnostní ukončení výstavby 
za účasti zástupců města, 
zhotovitele a dalších 
zúčastněných osob.

Byty budou přidělovány 

v průběhu měsíce září 2009 
a to z pořadníku dle předem 
stanovených pravidel.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Nové nájemní byty v Klatovech

Bytový dům v Plánické ulici čp. 836.
Příjemné místo pro bydlení dotváří pěkně upravené okolí domu.

foto Rudolf Lang
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Srdečně zveme všechny na 
Klatovskou pouť, která v letošním 
roce proběhne od 10.7. do 12.7. 
Co je pro Vás připraveno?

V prostoru náměstí Míru bude 
postaveno hlavní pódium 16. roč-
níku mezinárodního folklórního 
festivalu. Festivalový galaprogram 
se uskuteční v sobotu od 19.30 h. 
v budově Stálé divadelní scény. V 
neděli se můžete těšit od 10.00 h. na 
slavnostní průvod s ukázkami tanců 
zúčastněných souborů v trase od 
budovy sokolovny Tyršovou ul., 
Plzeňskou ul., Rybníčky, Pražskou 
ul. na náměstí Míru. V rámci MFF 
vystoupí soubory z České re-
publiky, Slovenska, Německa, 
Indonézie, Argentiny, Srbska, 
Kypru, Řecka, Norska a Tchaj-
wanu. Slavnostní zahájení festivalu 
se uskuteční v pátek od 16.30 h. na 
hlavním pódiu.

Na celé ploše náměstí Míru pro 
Vás bude připraven „Staročeský 
jarmark“, kde můžete mimo jiné 
shlédnout i některé ukázky starých 
uměleckých řemesel. 

Ostatní prodejní stánky budou 
situovány po celé délce Plánické 
ulice, a to až k areálu bývalých 
kasáren. V prostorách nádvoří 
bývalých kasáren budou umístěny 
pouťové atrakce. Provoz atrakcí 
bude zahájen ve čtvrtek 9.7. od 
16.00 hodin. Na parkovišti 
u hlavního vchodu do kulturního 
domu si můžete zazpívat na setkání 
heligonkářů s názvem Klatovské 
(Pouťové) Heligonky, které bude 
započato v sobotu od 10.00 h. - 
předpoklad ukončení ve 02.00 h. 
Vneděli od 10.00 cca do 16.00 h.

Ve výstavní zahradě u muzea se 
milovníci květin mohou těšit na 
tradiční výstavu klatovských 
karafiátů, která bude otevřena za 

dobrého počasí již od 3.7. a potrvá 
cca do 17.7. 

V areálu "Na Pazderně" za 
střední průmyslovou školou se 
uskuteční tradiční výstava 
drobného zvířectva v pátek od 
13.00 do 18.00 a v sobotu od 08.00 
do 18.00 hodin. 

U příležitosti 324. výročí 
zázraku proběhne v sobotu od 
15.00 h. v arciděkanském kostele 
Koncelebrovaná poutní mše svatá 
spolu s průvodem městem s obra-

zem P. Marie Klatovské. Průvod 
začne v 16.30 h. Od 18.30 h. vy-
stoupí v kostele klatovská skupina 
Zebedeus, která bude zpívat 
spirituály a jiné folkové písně ve 
vícehlasých úpravách u příležitosti 
sedmi let trvání skupiny.

Příznivci šachové hry se mohou 
těšit na turnaj „O pohár města 
Klatov“. Ten se odehraje v sok-
olovně ve dnech od 4. do 12.7. 
Začátky jsou stanoveny od 14.00 h.

V areálu firmy Investtel AUTO 
Klatovy si fandové automobilů jistě 
nenechají ujít akci s názvem 
„Motoristická pouť Investtel 

AUTO“ v sobotu od 09.00 do 18.00 
hodin.

V průběhu celého dne budou 
probíhat hry a soutěže pro děti a 
další atrakce : Eko Rallye - soutěž na 
vyznačené trati o dosažení nejnižší 
spotřeby, Jízda na motokárách 
a čtyřkolkách, Simulátor nehody - 
převrácení vozidla, Výstava auto-
mobilů s předváděcími jízdami, 
Ukázka zásahu hasičů, Modely aut 
RC - ukázka, WRC simulátor, 
Taneční vystoupení a módní 
přehlídka, pro ženy - ukázka líčení, 
manikúra, vizážistka.

V budově Vlastivědného muzea 
Dr. Hostaše se kromě stálých výstav 
mohou milovníci historie podívat 
i na výstavu s názvem Apatyka 
Jednorožec. Jedná se o náhradní 
expozici barokní lékárny z náměstí, 
která je v současnosti uzavřená 
kvůli restaurování interiérů. 
Příznivci výtvarné tvorby jistě ocení 
výstavu Obrazové dekorace - 
moderní abstrakce, která 
představí tvorbu Františka Šálka. 
Otevírací doba je v sobotu i v neděli 
9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. 
Obdivovatelé ručních prací se 
mohou těšit na Krajkářský den 

s ukázkami paličkování krajek, 
který proběhne v neděli od 10.00 do 
16.00 hodin vprostorách muzea.

Pořádání klatovské pouti se 
samozřejmě dotkne i místní silniční 
dopravy. Od soboty 11.7. - 00,00 h. 
do neděle 12.7. do 24,00 h. bude pro 
veškerý provoz uzavřena Plánická 
ul. od Krameriovy k Jiráskově ul. 
a od Jiráskovy ul. až po Nuderovu 
ulici. Všechny ulice přilehlé k Plá-
nické ulici v celé délce, kromě ulice 
k hotelu Rozvoj, budou slepé. 
Objízdná trasa  ve směru na Plánici 
bude vedena ulicemi : Jiráskova - 
Komenského - Hostašova- Stu-
dentská - Suvorovova- Plánická.

Stejně jako vloni bude uzavřena 
objízdná komunikace, včetně par-
kovacích ploch na náměstí Míru. 
Vozidla mohou projíždět  náměstím 
pouze ulicemi Pražská, Vídeňská.

Po dobu uzavírky dojde též 
k odklonění tras autobusové do-
pravy od soboty 6,00 h. do neděle 
24,00 h. Linka č.4 Městské 
hromadné dopravy povede z ulice 
Jiráskova, přes ul. Národních 
Mučedníků dále směr Luby a zpět. 
Linka č.1 zůstává na trase 
Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská.

U linkových autobusů bude 
autobusová zastávka z Plánické ul. 
přemístěna do Studentské ul. do 
prostoru stávající zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli 
požádat obyvatele města Klatov, 
zvláště ty, kterých se přijatá 
opatření bezprostředně dotknou 
jak uzavírkami silnic, tak např. 
hlukem, který jistě s poutí souvisí, 
o trpělivost ashovívavost.

Podrobnější informace na 
jednotlivé akce je možno zjistit 
v informačním centru města a na 
jednotlivých letácích.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Klatovská pouť v roce 2009

Začínají prázdniny a s nimi 
je spojeno i opékání a grilování 
špekáčků a jiných pochutin u 
otevřeného ohně a proto je 
dobré si připomenout, co a jak 
na ohništi spalovat.

Podle zákona č. 86/2002 Sb., 
o ovzduší (§3), lze v otevřených 
ohništích, zahradních krbech 
nebo otevřených grilovacích 
zařízeních spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné 
materiály a plynná paliva určená 
výrobcem, přičemž uvedená 
paliva nebo materiály nesmějí být 

kontaminovány chemickými 
látkami. Likvidace domovního 
odpadu na ohništi je tedy 
nepřípustná a nezákonná.

Současně musíme dbát i 
ustanovení zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník (§127), 
podle kterého nesmíme nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovat 
sousedy hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, 
pachy, pevnými a tekutými 
odpady, světlem, stíněním a 
vibracemi.

Je nepřípustné rozdělávat 

oheň v lese, popř. v jeho 
ochranném pásmu do 50 m od 
lesa. Takové počínání je zvláště 
v období suchých letních měsíců 
velmi nebezpečné a v lepším 
případě si můžete podle zákona 
č. 289/1995 Sb.,o lesích (§53) 
vysloužit pokutu až do výše 
15.000,-Kč.

Největší riziko však plyne 
z nekontrolovaného otevřeného 
ohně, který může přerůst 
v nenasytný požár. Otevřený oheň 
se vždy považuje za činnost se 
zvýšeným požárním nebezpečím 
a fyzická osoba je podle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární och-

raně (§17) povinna si počínat tak, 
aby nedocházelo ke vzniku 
požáru. Přestupku se podle tohoto 
zákona dopustí fyzická osoba 
tehdy, když nedodrží zásady 
požární bezpečnosti při používání 
otevřeného ohně nebo jiného 
zdroje zapálení.

Takže než přihodíme na oheň, 
je třeba si uvědomit, že nelze pálit 
všechno a jen za určitých 
okolností. 

Prožití ničím nerušených 
prázdnin a mnoho opečených 
dobrot přeje,

kolektiv odboru ŽP.

Čas prázdnin – čas špekáčků

Klatovské heligonky 2008.
Každý rok na Klatovskou pouť u kulturního domu Družba.
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Rada města 9. června 2009

Návrhy na majetkoprávní úkony města

Byly předloženy návrhy na prodej, výkup, směnu a bezúplatný převod 
pozemků. Většina z nich byla Zastupitelstvu doporučena k přijetí. 
Největší diskuze proběhla k pronájmu (rozhodnutí je v kompetenci 
Rady) pozemků v průmyslové zóně U Letiště. Zájem za účelem zřízení 
sluneční elektrárny projevily tři firmy. Dvě z nich však požadovaly, aby 
jim město zajistilo napojení na elektrickou rozvodnou síť. Tento 
požadavek nemohl být akceptován, protože celková kapacita připojení 
pro sluneční elektrárny v Klatovech ve výši 20 MW je již smluvně 
rezervována jiným subjektům. Třetí firma nabídla vcelku výhodné 
podmínky až na požadavek použít pronajaté pozemky jako zástavu pro 
financování projektu. To by bylo pro město krajně riskantní a Rada 
k souhlasu s touto zástavou ani nemá kompetenci. Pokud zájemce od 
tohoto požadavku odstoupí, je Rada připravena uzavřít s tímto 
zájemcem nájemní smlouvu. V diskuzi se objevil i názor zpochybňující 
přínos fotovoltaických elektráren, protože státem dotovanou výkupní 
cenu 12,80 za kWh nakonec stejně zaplatí všichni daňoví poplatníci. 

Veřejné zakázky

Bylo schváleno vyhlášení dvou veřejných zakázek malého rozsahu. 
Tyto zakázky jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách 
města. Tři veřejné zakázky byly uzavřeny vyhlášením vítězů, se 
kterými bude uzavřena smlouva o provedení díla.

Prodej bytů

Nájemci městských bytů v domě č. 800/I Gorkého ulice se obrátili na 
Radu a Zastupitelstvo města se žádostí o koupi těchto bytů. Zásady 
prodeje klatovských městských bytů však tento dům do nabídky 
prodeje nezahrnuly, protože nebytové prostory v něm představují přes 
padesát jedna procent podlahové plochy. Přijetí výjimky ze Zásad radní 
zatím nedoporučili, protože se objevuje možnost v případě nezájmu o 
nebytový prostor jej přeměnit na byty. 

Žádosti o nájem nových bytů

S využitím státní dotace město dofinancovalo a postavilo 23 bytů 
určených k sociálnímu bydlení. Horní hranici příjmu budoucích 
nájemníků a výše nájmu byla stanovena v podmínkách dotace. Město 
pak určilo dolní hranici příjmu tak, aby nájemníci byli schopni nájemné 
ve výši 70 Kč za metr čtverečně podlahové plochy měsíčně schopni 
platit. Další omezení města, kterým se mělo zabránit spekulacím, byla 
doba podání žádosti minimálně dva roky. Z evidovaných pěti set 
žadatelů bylo osloveno tři sta. Zájem pak projevilo dvacet žadatelů, 
z nichž dva nesplňovali stanovené podmínky. Na návrh Správy 
nemovitostí Rada rozhodla, že budou osloveni i žadatelé, kteří si žádost 
o nájem obecního bytu podali v roce 2007.

Podpora evropského dne mobility

Odbor životního prostředí předložil zprávu o tom, že v týdnu od 16. září 
proběhne celoevropská akce Evropský den mobility a 29. září 
Evropský den bez aut. Odbor hodlá podpořit den bez aut organizací 
veřejné cyklojízdy po klatovských cyklostezkách. Několik členů Rady 
se k akcím vyslovilo kriticky, neboť zvláště den bez aut považují za 
neúčelný. Nakonec bylo přijato poměrně neutrální usnesení: „ Rada 
města souhlasí s předloženou zprávou a ukládá Odboru životního 
prostředí zajistit prezentaci o vývoji kvality ovzduší formou veřejného 
panelu a organizačně zajistit veřejnou cyklojízdu se zapojením 
základních škol.

Rada města 23. června 2009

Výběrové řízení na poskytování služeb architekta města

Ve vypsaném výběrovém řízení byla kromě stanovených podmínek 
popsána v několika bodech náplň činnosti městského architekta.
�Poradenská a konzultační činnost pro investory, podnikatele, 

Informace z jednání Rady města Klatov
projektanty a obyvatele města mající zájem o stavební činnost.

�Poradenská a konzultační činnost pro státní správu a samosprávu 
v oblasti územního plánování a investiční výstavby ve městě včetně 
řešení sporných otázek na tomto úseku ve spolupráci se stavebním 
úřadem a komisí pro územní rozvoj, urbanismus a regulaci městské 
památkové zóny.

�Koncepční práce při naplňování zásad realizace zpracovaného 
územního plánu.

V termínu se přihlásilo osm zájemců, z nichž všichni splnili stanovené 
kvalifikační předpoklady. Výběrovou komisí byla Rada města, jejíž 
členové dostali předem k prostudování všechny zaslané přihlášky. Při 
výběrovém pohovoru shrnuli uchazeči stručně své představy o budoucí 
práci a odpovídali na dotazy. Na závěr pak každý z členů Rady sestavil 
pořadí účastníků a z celkového součtu těchto pořadí pak vyplynul vítěz 
výběrového řízení. Tím se stala Ing. arch. Eva Brandová, nejmladší ze 
všech, kteří o činnost klatovského městského architekta projevili 
zájem.

Majetkoprávní úkony města

Projednáno bylo osmnáct návrhů zpracovaných Odborem rozvoje 
města. Významným závěrem jsou doporučení Zastupitelstvu v 
záležitostech souvisejících s akcí soukromého investora v lokalitě 
Švejcký vrch. V první etapě tam má být zřízeno 75 stavebních parcel. 
Radní tento záměr podpořili a doporučili Zastupitelstvu, aby souhlasilo 
s budoucím bezúplatným převzetím technické infrastruktury i 
s finančním podílem města na vybudování kruhové křižovatky na 
začátku Sobětic.
Záměr realizace pronájmu části pozemků v průmyslové zóně 
Chaloupky pro sluneční elektrárnu dostává konkrétní rysy. S budoucím 
nájemcem se město předběžně domluvilo na oboustranně přijatelné 
nájemní smlouvě. Odbor rozvoje města dostal za úkol tuto smlouvu 
dokončit a předložit Radě ke schválení. Předpokládaný roční nájem je 
téměř milion korun.

Přebírání staveb veřejné infrastruktury budované jinými 
investory do majetku města

Ke schválení byla doporučena pravidla, jimiž se tento bezúplatný 
převod bude řídit. Předejde se tak sporům o kvalitu přebíraných staveb. 
Zastupitelé tak získají větší jistotu, že město přebírá stavby bez 
zjevných vad a že byly zhotoveny podle požadavků města.

Zpráva Dozorčí rady Správy nemovitostí Klatovy s. r. o.

Zpráva Dozorčí rady, jejímiž členy jsou tři klatovští zastupitelé Mgr. 
Kučera, Ing. Míka a Ing. Žerebák, obsahovala kromě vyhodnocení 
hospodářských výsledků městské firmy i řadu podnětů pro Radu města. 
Stále totiž přetrvávají problémy s nájemníky Větrovny a devastací 
domu 58/I. Opakovaně členové DR upozornili na vhodnost rozšíření 
kapacity sociální ubytovny i s tím, že jsou si vědomi omezených 
finančních možností městského rozpočtu.

Příspěvek na protipovodňová a protizáplavová opatření

Zastupitelstvu města bylo doporučeno pokračovat v poskytování 
příspěvků na tato opatření jako jsou např. zpětné klapky. Celková 
navrhovaná částka je sto tisíc korun, pro jednotlivce pak polovina 
prokázaných nákladů nejvýše však pět tisíc. Oprávněnost žádosti by 
mělo posuzovat investiční oddělení Odboru rozvoje města. 
Podrobnosti o podmínkách poskytnutí příspěvku budou zveřejněny po 
schválení Zásad městským zastupitelstvem.

Jednání Rady obsahovalo další specifické problémy i obsáhlou diskusi 
k nim. Vzhledem k tomu skončilo ve 22:00. Tento letošní rekord je 
poněkud zmírněn tím, že jednání bylo svoláno až na šestnáctou hodinu 
místo obvyklé patnácté. Účast byla jako většinou stoprocentní.

Příští jednání Rady města: úterý 7. 7. a 18. 8. 2009

Zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města
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I. 

Zastupitelstvo města doplnilo a schválilo program ZM o projednání 
rozpočtového výhledu na roky 2010 – 2014. 

II.
Zastupitelstvo města Klatov vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení 
z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 5. 2009 včetně informace 
o Koordinační dohodě uzavřené  mezi městem Klatovy a Policií ČR. 

III.

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l/ 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zvolilo 
Ing. Jozefa Žerebáka předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Klatov. 

IV. 

Zastupitelstvo města  v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, pověřuje 
Ing. Františka Kacerovského, nar. 15. 9. 1956, trvalé bydliště Soustov 
21 velitelem Městské policie v Klatovech s platností od 1. 7. 2009. 

V.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o rozpočtovém 
výhledu na roky 2010 – 2014 a ukládá Finančnímu výboru a 
místostarostovi situaci sledovat a vyhodnocovat – v září 2009 
předložit upřesněné závěry, které umožní zodpovědnou přípravu 
rozpočtu města na rok 2010. 

VI.

Zastupitelstvo města projednalo ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů návrhy na majetkoprávní 
úkony a k úkonům uvedeným v části A zastupitelstvo města 
1/ rozhodlo o majetkoprávních úkonech 
- prodej nemovitostí – úkon č. 8, 9, 10, 12.2., 16 – zvýšení výměry 

z 65 m2 na 95 m2
- výkup nemovitostí – úkon č. 1, 2, 3, 4, 12.1., 12.4., 15
- směna nemovitostí – úkon č. 7
- bezúplatný  převod nemovitostí do majetku města – úkony č. 5, 6, 

11a, 12.3.b
- k úkonu č. 5 – bezúplatný převod pp. č. 3409/20 a 3409/21 
v k. ú. Klatovy o celkové výměře 48 m2 do majetku města od 
ČR - ÚZSVM
k úkonu č. 11a – bezúplatný převod pozemků (zastavěných 
chodníky) ve vlastnictví ČR-ŘSD Plzeň do majetku města Klatov 
v k. ú. Klatovy – pp. č. 3422/36 - 542 m2, č. 3422/37 – 28 m2, č. 
3422/38 – 22 m2, 3422/39 – 37 m2, č. 3422/40 – 477 m2, č. 
3422/41 – 9 m2, č. 3422/42 – 11 m2, č. 3422/43 – 62 m2
k úkonu č. 12.3.b. – bezúplatný převod pozemků ŘSD Plzeň do 
majetku města – pp. č. 3406/21 – 79 m2, 3406/17 – 103 m2

- bezúplatný převod nemovitostí z majetku města – úkony č. 11b, 
12.3.a

k úkonu č. 11b – bezúplatný převod obecního pozemku pp. č. 
3409/33 – 8 m2 v k. ú. Klatovy do majetku ČR-ŘSD Plzeň. 
Pozemek je součástí komunikace v Tyršově ulici. 
k úkonu 12.3.a. – bezúplatný převod pozemků města do majetku 
ŘSD Plzeň  - pp. č. 4000/8 – 115 m2, č. 4000/9 – 90 m2, 
č. 4000/10 – 105 m2, č. 3450/4 – 78 m2, č. 3450/3 – 6 m2, 
č. 3996/11 – 17 m2

- prodej bytů v obecním domě dle Zásad prodeje – úkon č. 14

2/ vzalo na vědomí 
- informaci o prodeji bytů obálkovou metodou – úkon č. 13

k úkonům  uvedeným v části B zprávy  zastupitelstvo města 
1/ rozhodlo o záměrech majetkoprávních úkonů, uvedených v části B
- prodej nemovitostí - úkony č. 1, 9, 12, 13, 18, 20, 21
- výkup nemovitostí - úkony č. 2, 4.1., 10, 14, 15, 19.1.,
- směna nemovitostí - úkon č. 16
- bezplatný převod pozemků a staveb do majetku města - úkony č. 

U s n e s e n í
z 21. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. června 2009

 v 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu v Klatovech 

3, 6, 7, 8.1., 17
- bezúplatný převod  pozemků z majetku města – úkon č. 8.2.
k úkonu č. 9 - vyvěsit až po vyrozumění majitelů sousedních 
nemovitostí 
k úkonu č. 12 - neschválilo revokaci, platí usnesení ZM z 24. 3. 2009
k úkonu č. 18 - stažen z programu jednání 
k úkonu č. 17 - odbor rozvoje města jednat o zvětšení plochy pozemku  

2/ rozhodlo o zamítnutí  návrhů na majetkoprávní úkony, uvedených 
v části B

- prodej nemovitostí – úkon č. 11

VII.

Zastupitelstvo města 
1/ vzalo na vědomí informaci o stavu připravenosti projektu 

„Opravy vybraných veřejných budov za účelem efektivnějšího 
využívání energie“ 

2/ rozhodlo o zařazení akce „Opravy vybraných veřejných budov za 
účelem efektivnějšího využívání energie“ (viz materiál 
k projednávanému bodu č. 5) do rozpočtu města pro roky 2009 – 
2012 s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 
121 523 000 Kč včetně DPH, předpokládaným podílem dotace 
z veřejných rozpočtů (OPŽP + SFŽP) ve výši cca 61 722 000 Kč 
včetně DPH a předpokládaným podílem vlastních prostředků ve 
výši cca  59 841 000 Kč včetně DPH. 

VIII.

Zastupitelstvo města schválilo 
1/ rozpočtové opatření č. 4/2009
2/ poskytnutí příspěvku Klatovskému folklornímu sdružení Šumava 

na zajištění festivalu „Klatovy 2009“ ve výši 100 000 Kč.

IX.

Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí půjčky ve výši 35 000 Kč 
paní M. K., bytem Klatovy. 

X.

Zastupitelstvo města schválila zřízení věcného břemene doživotního 
užívání k bytu v domě čp. 557/III v Klatovech ve prospěch V.Z. a J.M. 
a rozhodlo o neuplatnění smluvní pokuty pro případ zřízení tohoto 
věcného břemene. 

XI.

Zprávy vedení města 
Zastupitelstvo města 
- vzalo na vědomí pozvání  starosty města na  klatovskou pouť
- vyslechlo informaci místostarosty k hospodaření o. p. s. Zimní 

stadion Klatovy 
- vyslechlo informaci místostarosty o akci Klatovy – čisté město 
- vyslechlo informaci místostarosty o povodňové aktivitě na 

Úhlavě ve dnech 27. 6. – 28. 6. 2009
- bylo seznámeno s opravami komunikací  ve Voříškově ulici, v ul. 

U Klatexu, Puškinově ulici  a mostu  přes Drnový potok 
v Dukelské ulici. 

XII. 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města zabývat se připomínkami 
vznesenými  v diskuzi. Termín: ihned

Mgr. Rudolf  S a l v e t r
starosta města

Mgr. Věra  T o m a i e r o v á 
místostarostka

Ing. Jan  V r á n a 
místostarosta 

HUDBA NA NÁMĚSTÍ
MěKS Klatovy pořádá každým rokem v letních měsících koncerty 
hudebních skupin na klatovském náměstí. Stejně je tomu i letos.

Při středečních koncertech v době od 18.00 do 20.00 hodin zahrají:
15.7. * Justich,   22. 7. * Orion,   29. 7. * Pelíškové

O sobotách v době od 18.00 do 20.00 budou hrát:
18. 7. * Pilouni,   25. 7. * Diadém
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Město Klatovy vypsalo dne 15.6.2009 další, v pořadí již 
XXVIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček z 
Fondu rozvoje bydlení.

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude 

vybudována bytová jednotka 
formou nástavby nebo vestavby 
a nachází se na území města 
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub 
a územního obvodu města 
Klatov. Dům musí být starší 10 
let, pouze u titulu Zateplení 
obvodového pláště domu musí 
být starší 5 let.

Na  žádos t i  mus í  bý t  
vyplněny všechny potřebné 
náležitosti uvedené v tiskopise, 
který obdrží každý zájemce o 
poskytnutí půjčky. V případě 
stavby vyžadující stavební 
povolení musí mít žadatel v 
době podání žádosti o půjčku 

alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky 
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních 
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP 
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo 
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá 
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři 
měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Na základě zájmu občanů byl nově rozšířen titul č. 16 
Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení o ohřev vody 
včetně instalace solárních panelů v domě, kde je možno 
poskytnout půjčku do výše 50 000 Kč na 1 byt. Lhůty splatnosti 
půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta splatnosti půjček 
je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací 
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376347234. 

Uzavírka podání žádostí  XXVIII. kola je do 18.9.2009.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do 
5.10.2009.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 200 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 40 tis. Kč 
na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprchového koutu v bytě, kde dosud 
není

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 300 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 350 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce výtahu v 
domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05-
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u 
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

do 50 tis. Kč 
/dům-čp.

do 20 tis. Kč 
na 1 byt
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Ředitelka Městského 
kulturního střediska v Kla-
tovech Mgr. Hana Haladová 
mě pozvala na koncert pro páté 
třídy základních škol, který se 
konal 11. června 2009 v sále 
kina Šumava. Koncert 
připravila ZUŠ J.Kličky 
Klatovy ve formě živého, 
velice kvalitního a soudobému 
hudebnímu cítění mládeže 
odpovídajícímu představení.

Byl jsem výsledkem 
padesátiminutového pořadu 
natolik mile překvapen, že 
jsem se rozhodl upozornit na 
tuto záslužnou činnost kla-
tovskou veřejnost.

Úkolem koncertu získávat 
mládež pro hudbu, jsou vždy 

dílčí faktory poskládané do 
celku, který musí svou 
kvalitou a schopností se vcítit 
do současného hudebního 
trendu a posluchače „chytit". 
To se překvapivě povedlo a 
protože účinkující skupina 
Living Wind rozšířená o 
houslistky byla vedena 
s promyšlenou koncepcí 
vyváženou jak celkově, tak i 
v detailech, vzniklo vzájemně 
inspirující prostředí, kdy 
posluchači i účinkující tvořili 
jeden celek.

Výsledkem pořadu byla 
realizace koncepce učitele 
ZUŠ Jana Kaňky, Bc, vychá-
zející z metodicky výborně 
zvolené formy prostřed-
nictvím jazzové písničky 
Dlažební kostka. Posluchači si 
přeříkávali z projekce na 
plátně text, účinkovali jako 
zpěváci i jako hráči, hudbu 

Pozoruhodný

koncert

pro mládež

provázely i další zajímavé 
obrázky (dílo výtvarného 
oboru ZUŠ). Konferenci 
érem, který zajistil před-
stavení potřebný spád, byl 
také Jan Kaňka. Dík patří i 
jeho spolupracovníkovi učiteli 
Radku Vaníkovi i celému 
zúčastněnému kolektivu ZUŠ, 
který provedl koncert zdarma.

Poděkování si zaslouží i 
ředitelka MKS Mgr. Hana 
Haladová, která má pochopení 
pro hudební kreace i na tomto 
poli.

Z koncertu bylo cítit zaujetí 
účinkujících i mladých poslu-
chačů a to je nejlepší vizitkou 
celého pořadu.

Jiří Hostýnek

Upozornění – změna výpůjční doby v červenci a v srpnu
Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna:
Pondělí 9-12 13-18 Čtvrtek 9-12 13-16
Úterý 9-12 13-16 Pátek 9-12 13-16
Středa 13-18
Oddělení pro děti a mládež: 
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8-12 hod.
Oddělení pro děti a mládež – pobočka ZŠ Tolstého: 
zavřeno od 1.7. do 31.8.2008
Antikvariát:
Červenec: zavřeno
Srpen: pondělí, úterý, čtvrtek 9-12 a 13-16 hod.

Dům dětí a mládeže Klatovy a Městská knihovna Klatovy
pořádá výstavu výtvarných a keramických prací

„Máme rádi zvířata“
Na výstavě představí svá díla děti z výtvarných a keramických 
kroužků DDM. Výstava potrvá od 24. 6. 2009 do 9. 9. 2009.
9. 9. 2009 od 16 h. srdečně zveme na slavnostní ukončení.

Otevřeno dle provozní doby knihovny. Galerie knihovny, II. n.p.

Blíží se uzávěrka XIX. ročníku amatérské soutěže:
„LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2009“

Soutěžní kategorie: Próza (do 5 stran textu), poezie (3-5 básní)
Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není 

profesionálním spisovatelem nebo novinářem.
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 31.7.2009 na adresu 
knihovny Klatovy nebo na e-mail: 
Každá práce bude odborně posouzena. Autoři budou pozváni na 
závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny nejlepší práce.

soutez@knih-kt.cz

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126

e-mail:reditel@knih-kt.cz

ZŠ Masarykova: ZVONEČEK.



Vážení spoluobčané,
polovina letních prázdnin, 

nejoblíbenějšího období pro 
děti školou povinných, je za 
námi. Spolu s nimi i valná část 
vašich dovolenkových dnů. 
Nechci se vracet k vrtochům, 
kterými nás počasí v uply-
nulých týdnech častovalo. 
Mnohým pak i značně narušilo 
dlouho spřádané  plány, jak co 
nejlépe naložit se zaslou-
ženým volnem po celoročním 
pracovním zápřahu. Zkažený 
výlet či rekreační pobyt byly 
ve srovnání se zatopeným ma-
jetkem a obětmi bleskových 
záplav zcela bezvýznamné. 

Snad jen zázrakem byl 
druhý červencový víkend ve 
znamení příjemného počasí. 
Zdálo se, že i příroda se 
zastyděla za své předchozí 
rozmary a ukázala všem 
návštěvníkům Klatov svoji 
vlídnější tvář. I díky její přízni 
se po tři dny a noci 
v klatovských ulicích bavily 
tisíce dobře naladěných lidí. A 
to nejen nás Klatovanů. Hostů 
z blízka i z dáli bylo též 
požehnaně. Z pestré nabídky 
rozptýlení si dle mého soudu  

mohl vybrat každý, nehledě na 
věk či zaměření. Nesporným 
vrcholem oslav se stal již 
tradičně Mezinárodní folk-
lorní festival. Byla to právě 
vystoupení tanečníků a hudeb-
níků, kteří přicestovali i přes 
půl zeměkoule (Argentina, 
Tchajwan), jež  poutala pozor-
nost diváků na klatovském 
náměstí nejvíce. Je snad 
pochopitelné, že při tak 
rozsáhlých a organizačně 
náročných akcích najdeme i 
chyby. Díky modernímu „e-
mailu“ se je dovídám téměř 
„online“. Ostatně, proč ne. 
Vnímám je jako návody a váš 
zájem o zlepšení průběhu 
klatovských poutí v příštích 
létech. Nemohu však opo-
menout ani řadu kladných 
ohlasů a poděkování. Chci na 
tomto místě spolu s jejich 
pisateli poděkovat nejen 
organizátorům jednotlivých 
zábavných akcí, ale i mnoha 
„neviditelným“  pracovníkům, 
kteří museli pouťové veselí 

vyměnit za plnění běžných 
pracovních povinností. Věřte, 
že jen udržet ulice v přija-
telném a provozuschopném 
stavu není vůbec  jednoduché. 

Letošní červenec byl též 
obdobím, které může sehrát 
z pohledu budoucího rozvoje 
našeho města důležitou roli. 
Snižování vlastních finan-
čních zdrojů se pochopitelně 
nevyhnulo ani klatovské 
obecní pokladně. O to s větší 
netrpělivostí budu očekávat, 
jak úspěšní budeme při 
získávání evropských dotací. 
O kvalitě městskými  úředníky 
připravovaných podkladů 
k projektovým žádostem 
svědčí i to, že všechny splnily 
formální náležitosti. Prošly tak 
přísným a nekompromisním 
sítem do dalšího kola jejich 
posuzování. Jsem přesvědčen, 
že i v něm mají šanci na 
úspěch. Přínosem by před-
kládané projekty totiž měly 
být nejen pro obyvatele 
Klatov, ale i celý region. 
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Mezinárodní folklorní festival 2009.
Průvod městem - klatovský soubor Šumava. V popředí dětský
soubor Šumavánek s vedoucím Zdeňkem Valentou.
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Jezuitský kostel

P. Marie

a sv. Ignáce

Čtvrtek
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Rodinná poradna

str. 2

Informace z Rady města 
zasedání dne 7. a 28.7.2009

str. 3

Informace o dopravních 
omezeních 
Most v Dukelské ul.

str. 4

Puškinova ulice
str. 5

Přijměte pozvání na ...
Informace z knihovny

str. 6
Městské kulturní středisko
v Klatovech bilancuje

str. 7
Z á s a d y  p o s k y t o v á n í  
příspěvku na protipovodňová 
a protizáplavová opatření

str. 8
Program letního kina

str. 8
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech
V předchozích vydáních 

Zpravodaje jsme Vám slíbili, 
že Vás budeme informovat o 
síti sociálních služeb, provo-
zovaných městskou organizací 
v Klatovech. Informovali jsme 
vás o noclehárně pro bezdo-
movce a azylových domech. 
Další sociální službou, kterou 
poskytuje Městský ústav 
sociálních služeb Klatovy, a 
která patří mezi odborné soci-
ální poradenství, je Poradna 
pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy v Klatovech. 

Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy, zkráceně nazývaná 
Rodinná poradna, je za-
řízením Městského ústavu 
sociálních služeb v Klatovech. 
Sídlí v Balbínově ul. 59/1 
v prvním patře. Poradna 
funguje v Klatovech již 30 let 
(dříve pod  názvem Manželská 
a předmanželská poradna).

Poradna je součástí kom-
plexu sociálních služeb, které 
poskytují odborné služby  na 
základě individuálních potřeb 
fyzickým osobám v nepříznivé 
sociální situaci a pomoc při 
řešení těžkostí partnerského a 
rodinného soužití a mezi-
lidských vztahů vůbec. Cílem 
služeb je podpořit člověka a 
pomoci mu poznat a řešit pro-
blém a zvládat těžké životní 
situace.

Těžiště služby spočívá 
v psychologickém poradenství 
poskytovaném jednotlivci, 
páru, manželům i rodině 
v rámci mezilidských vztahů, 
dále pak poskytujeme možnost 
konzultace s právníkem. 
V případě nutnosti nabízíme 
zprostředkování kontaktu na 
další odborníky, např. dět-
ského psychologa, psychiatra, 
sexuologa apod.

Klient poradny se může 
objednat telefonicky na č. tel. 
376347106-7 nebo osobně 
přímo v poradně. Všechny 
naše služby jsou ze zákona  
bezplatné a diskrétní, všichni 
pracovníci jsou vázáni mlčen-
livostí. Pomoc klientovi může 

být krátkodobá (jednorázová 
či do 1 měsíce), střednědobá 
(do 12 měsíců) či dlouhodobá 
(12 měsíců a více) a je posky-
tována na základě vlastní 
žádosti klienta.

Nabízíme konzultace v o-
tázkách partnerských vztahů 
nebo v rodinném soužití, 
v právních otázkách vztahu-
jících se k manželství a rodině, 
dále pomoc při úpravě naruše-
ných mezilidských vztahů 
terapeutickými a výchovnými 
metodami. Dalšími specific-
kými službami jsou psychote-
rapie individuální, manželská, 
párová i rodinná a skupinová, 
řešení problematiky komuni-
kace, nácvik komunikačních a 
sociálních dovedností, psy-
chologická diagnostika pro 
potřeby terapie, relaxační 
programy a cvičení či zapůj-
čení odborné i populární litera-
tury s tématikou mezilidských 
vztahů, v neposlední řadě pak 
trénink paměti pro seniory i 
další zájemce z řad klientů. 
V obecném poradenství je to 
poskytování informací, zací-
lených na daný problém, rady 
ve způsobech podávání žá-
dostí o rozvod či opatrovnický 
soud, zprostředkování kon-
taktu s jiným odborníkem.

V úzké spolupráci se 
sociálním odborem MěÚ 
Klatovy pomáháme při úpravě 
styku dětí s rodičem či 
prarodiči po rozvodu, dále pak 
rodinám při problematickém 
chování dětí v rodině i škole.

Důležitou součástí činnosti 
poradny je zajišťování kurzů 
pro osvojitele, tj. pro adoptivní 
rodiče a pěstouny, toto ve 
spolupráci s Krajským úřadem 
v Plzni.

První kontakt s klienty 
zajišťuje sociální pracovnice, 
která dále klienty směřuje na 
odborníky, tj. psychologa nebo 
právníka. Informuje klienty 
o poskytování služeb a dále 
sjednává dohodu o spolupráci. 
Vstupní pohovor trvá cca 20 – 
30 minut, konzultace s od-
borníkem cca 60 – 90 minut. 

Snažíme se našim klientům 
vycházet co nejvíce vstříc dle 
jejich časových možností při 
sjednávání konzultací a 
pomáhat jim v řešení akutních 
i chronických problémů.

Podle prováděných průz-
kumů a studií je prokázáno, že 
ve 40 % případů vede pora-
denská pomoc k harmonizaci 
vztahů a 80 % klientů 
považuje poradenskou pomoc 
za významný osobní přínos, 
často umožňující i klidnější 
průběh případného rozvodu a 
funkční uspořádání poroz-

vodových vztahů. Ve více než 
20 % se daří manželství 
harmonizovat již v době roz-
vodu tak, že partneři berou 
návrh na rozvod zpět a man-
želství se daří rekonstituovat. 
Toto procento úspěšnosti by 
mohlo být daleko vyšší, kdyby 
manželé řešili své problémy 
dříve a vyhledali odbornou 
pomoc, kterou tímto chceme i 
nabídnout.

Mgr. Svatava Vítková
vedoucí poradny

je zaslouží, není sporu. 
Pominout estetický dopad 
mohu. Zvýšení bezpečnosti už 
ale v žádném případě. Na 
významu nabývá rekonstrukce 
zejména s ohledem na rychle 
se rozvíjející bytovou vý-
stavbu v přilehlé lokalitě. 

I při vědomí těchto 
stavebních úprav a dopravních 
omezení z nich vyplývajících 
bych uvítal prosluněný srpen. 
Nejen pro to, že by přál 
stavebníkům, ale potěšil by 
jistě i mnohé z vás, kteří jste 
dosud s čerpáním dovolených 
váhali.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Rozsáhlá úprava Tylova 
nábřeží zaměřená na rozvoj 
cykloturistiky či záchrana 
klatovských katakomb tyto 
podmínky bezesporu splňují. 
Čekat však jen na podzimní 
rozhodnutí výběrové komise 
určitě nelze. Spolu se svými 
spolupracovníky proto inten-
zivně hledám další možnosti. 
Hmatatelným důkazem je 
spolufinancování rekon-
strukce Puškinovy ulice. Ke 
státem hrazené rekonstrukci 
vozovky přidali zastupitelé 
svým rozhodnutím  peníze na 
chodníky a veřejné osvětlení. 
O tom, že velmi frekventovaná 
výpadovka na Horažďovice si 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
Městský ústav sociálních služeb v Klatovech
v Balbínově ul. 59/1 najdete v prvním patře

dokončení ze strany 1

foto Rudolf Lang
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Z jednání Rady města 7. 7. 2009 
Na programu jednání bylo celkem 23 bodů.

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání.

Rada si vyžádala od Technických služeb kalkulaci nákladů na sekání na 
městských pozemcích. Kromě vyčíslených technických a 
ekonomických údajů obsahovala zpráva souhrn nákladů za minulý rok. 
Výhledem k několika sečím posekaly TSMK a dodavatelské firmy 
téměř čtyři miliony metrů čtverečních. Náklady pak byly v průměru 
0,96 Kč za metr čtvereční, tedy zhruba třikrát méně než obvyklá částka 
dle kalkulací. Důvodem nižších jednotkových nákladů je dobré 
vybavení TSMK profesionální technikou a vlastní zpracování 
posekané trávy. Rada vzala na vědomí i vysvětlení letošních problémů, 
které byly způsobeny příznivými klimatickými podmínkami pro růst 
trávy v krátkém časovém období.

Veřejné zakázky
Bylo schváleno vyhlášení dvou veřejných zakázek malého rozsahu. 
První s předpokládanými náklady téměř 4 mil. Kč se týkala opravy 
fasády a výměny otvorových výplní u domu č. 53/IV ve Vrbově ulici. 
Bylo vyzváno pět firem, ostatní se mohou přihlásit podle podmínek 
zveřejněných na internetových stránkách města.
Druhá zakázka je vypsána na rozšíření kamerového systému.
Vyhlášením vítězů bylo uzavřeno vyhodnocení čtyř veřejných zakázek 
malého rozsahu. K významnému snížení nabídkové ceny oproti 
předpokládané došlo u stavebních prací na obnovu vodní nádrže Otín a 
především pak u opravy Kolonády v městském parku. Firma, která 
bude Kolonádu opravovat je podle dosavadních poznatků zkušená a 
odpovědná a proto se město neobává nedostatečné kvality provedení. 
Členové Rady však přesto zdůraznili nutnost důsledné a pečlivé 
kontrolní práce stavebního dozoru.

Rozpočtová opatření
Rada schválila přijetí dotací na činnost města jako obce s rozšířenou 
působností a na pojistné osob vykonávajících veřejnou službu. Dále 
pak byla na žádost TSMK schválena úprava cen služeb v krytém 
plaveckém bazénu.

Přidělení bytů v Domech s byty zvláštního určení
Dvěma obyvatelkám Klatov byly přiděleny byty v Masarykově ulici 
391-393 (Eroplán) a jedné v Podhůrecké ulici 832.

Dotace města
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport doporučila přidělit dotaci třem 
subjektům. Nejvyšší a to třicet tisíc korun dostalo družstvo juniorských 
volejbalistek TJ Klatovy na dopravu na zápasy první ligy své kategorie. 
Rada i zastupitelstvo jedná v podobných případech podle přijaté zásady 
podporovat účast klatovských sportovců v nadregionálních soutěžích.

Zápis z komise pro nebytové prostory
Kromě běžných úkonů tj. přidělení nebytových prostor nebo výpovědí 
z nich obsahoval zápis přehled volných nebytových prostor. 
K okamžitému pronajmutí je jich připraveno osm, dva pak vyžadují 
větší opravu. Ještě před nedávnem byl počet neobsazených prostor 
větší, současný stav je proto uspokojivý.

Zápis z jednání bytové komise
Zápis byl jako obvykle značně rozsáhlý, což svědčí o častých složitých 
problémech, které musí komise řešit. Nejzávažnějšími body byly 
návrhy na výpovědi z nájmu městských bytů z důvodů neplacení 
nájemného. Tři z nich byly odsouhlaseny, jedna výpověď byla 
pozastavena s doporučením znovu jednat o splátkovém kalendáři. 
Důvodem byla složitá sociální situace nájemnice s třemi nezletilými 
dětmi.

Informace z jednání Rady města Klatov
Poskytnutí daru
Městu Janovice bude poukázán dar ve výši padesát tisíc na odstranění 
povodňových škod.

Pronájem pozemků na zřízení fotovoltaické elektrárny
Situace kolem pronájmu pozemků zatím zůstala nedořešena. Upravený 
návrh smlouvy od firmy s nejvýhodnější nabídkou obsahoval pro 
město stále nepřijatelný požadavek ručení pozemky za bankovní 
půjčku. Jednání budou pokračovat i vzhledem k tomu, že se dodatečně 
objevila další zajímavá nabídka. Rada města se kvůli tomu sejde na 
mimořádném jednání koncem července.

Z mimořádného jednání Rady města 28. 7. 2009 

Prakticky jediným bodem jednání byly návrhy na majetkoprávní úkony 
spojené s realizací fotovoltaických elektráren na území města Klatovy. 
Po delší diskuzi a po zjištění, že firma Patherno přistoupila na 
požadavky města, bylo přijato usnesení: „ Rada města schvaluje 
Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní mezi městem Klatovy, 
společností Pathermo s. r. o. Starý Klíčov a Raifeisenbank a. s. Praha, 
týkající se závazku města uzavřít vlastní nájemní smlouvu na dobu 
určitou 20 (resp. 25, 30) let na části vyjmenovaných pozemků o výměře 
cca 6 ha pro účely umístění fotovoltaické elektrárny za cenu 15,30 Kč/ 
m2/rok v termínu do 15. 9. 2009.“
Rada se předběžně zabývala i dalšími nabídkami na pronájem sousední 
plochy pro stejný účel. Po upřesnění těchto nabídek se k nim ještě Rada 
vrátí, neboť pronájem nevyužitých pozemků je za určitých podmínek 
pro město přínosný.
I v mimořádném prázdninovém termínu se jednání zúčastnilo osm 
členů Rady z devíti

Příští jednání Rady města: úterý 18. 8. 2009

Zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města

Lokalita Chaloupky u letiště.
Zde by měla být umístěna fotovoltaická elektrárna.

foto Rudolf Lang



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSRPEN 2009STRANA 4

Město Klatovy zahájí počátkem měsíce srpna  rekonstrukci 
mostu u Klatexu v Dukelské ulici spolu s úpravou chodníků 
v předmostí s navázáním na autobusové zastávky a provedením 
parkovacích stání v Nádražní ulici. 

Stávající most včetně zábradlí je ve špatném technickém 
stavu a již nevyhovuje požadovanému dopravnímu zatížení. 

Mostovka bude zdemolována a bude vybudována úplně nová 
mostní konstrukce. Opěry mostu budou ponechány 
s odbouráním horní části pro provedení nových úložných prahů. 
Most bude založen hlubinně na mikropilotách. Povrch nové 
mostovky se bude skládat z vozovky o šířce 7 m a 
z oboustranných chodníků o šířce 2 m. Nové zábradlí bude 
provedeno ocelové z plných profilů se svislou výplní.

Součástí stavby je úprava chodníků na místních 
komunikacích s navázáním na autobusové zastávky v ulicích 
Nádražní a nábřeží Kpt. Nálepky, provedení parkovacích stání 
v Nádražní ulici ve směru k Husovo náměstí a vysazení obrub 
k parkovací ploše podél Drnového potoka naproti soudu tak, aby 
parkování vozidel neomezovalo rozhled v křižovatce. 

Zároveň budou vybudována čtyři bezbariérová místa pro 
přecházení na komunikacích kolem mostu.

Stavba mostu bude prováděna za úplné uzavírky 
komunikace. Objízdná trasa bude vyznačena na silnicích a bude 
vedena ulicemi Nádražní - Kollárova - Masarykova - Dukelská. 
Nádražní ulice zůstane průjezdná.

Doporučujeme řidičům věnovat dopravnímu značení 
zvýšenou pozornost.

Uzavřením mostu dojde k částečnému omezení linek 
autobusové dopravy takto : 

Linky č. 432040, 432070, 432080, 432081, 432110, 432120 
– bude obousměrně zrušena zastávka Klatovy, nábřeží J. K. Tyla. 
Náhradní zastávkou bude Klatovy, Nádražní ul. - u Dřevařských 
závodů.

Linky č. 431300, 432130, 432180, 432290 – bude 
obousměrně zrušena zastávka Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky. 
Náhradní zastávkou bude Klatovy, pod nemocnicí.

Linky č. 432020, 432100, 432240 – bude obousměrně 
zrušena zastávka Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky. Zastávka bude 
přemístěna ke křižovatce ulic Koldinova a Dukelská (nově 
vybudovaná zastávka u křižovatky k nemocnici).

Linky MHD č. 2 a 4 – bude bez náhrady zrušena zastávka 
Klatovy, Nádražní-u Dřevařských záv.

Ukončení stavby se předpokládá v polovině prosince 2009. 
Stavební náklady celé akce budou činit cca 13 mil. Kč. Budou 
hrazeny v plné výši z rozpočtu města Klatov.

Došlo na rekonstrukci mostu U Klatexu v Dukelské ulici

Tylovo nábřeží v úseku od křižovatky s ul. Kollárova ke 
křižovatce s ul. Nádražní – v souvislosti s realizací akce 
„Cyklotrasa Mnichov – Praha – úseky Deggendorf a Klatovy“ 
došlo k úplné uzavírce tohoto úseku komunikace. Po dobu 
stavby je zřízena náhradní zastávka v ul. Nádražní, proti 
obchodnímu zařízení BILLA. V souvislosti s touto akcí bude 
dále prováděna výstavba cyklostezky podél Drnového potoka 
v lokalitě U Pazderny (mezi dvěma lávkami).

Dukelská ulice – rekonstrukce mostu přes Drnový potok a 
chodníků k němu přiléhajících. Po dobu provádění prací bude 
most uzavřen. Objízdná trasa: Dukelská, Masarykova, 
Kollárova, Nádražní. Nádražní ulice zůstane průjezdná. Dojde k 
omezení linek autobusové dopravy.

Puškinova ulice – rekonstrukce silnice I/22 od křižovatky u 
parku až po konec obce ve směru na Horažďovice. V době od 
3.8. do 14.8. – úplná uzavírka úseku od křižovatky u parku po 
ulici Národních Mučedníků. V době od 15.8. do 26.8. – uzavírka 
v tomto úseku ve směru od Horažďovic. Objízdná trasa ulicemi 

Národních Mučedníků, Hostašova, Jiráskova, Dobrovského, 
Plzeňská. Dojde k omezení linek autobusové dopravy č. 431681, 
432030, 432090, 432170, 433680 a 320006 a linek MHD č. 
436002 a 436004.

Procházkova ul. – dokončení zřízení parkovacího stání u 
hotelu Rozvoj včetně úpravy přilehlého chodníku.

Úpravy veřejného osvětlení v lokalitě Na Rozhrání, na 
parkovišti v Gorkého ulici a v obci Otín.

Máchova, Týneckého – v těchto ulicích pokračuje 
rekonstrukce plynovodního potrubí, následně bude provedena 
oprava povrchů dotčených výkopy. Dále pokračují práce na 
rekonstrukci kabelové televize na Domažlickém předměstí a 
v sídlišti Rozvoj.

Technické služby města Klatov provádí postupně opravy 
výtluků na městských komunikacích a čištění příkopů a vpustí 
po přívalových deštích.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících

objízdných trasách v měsíci srpnu 2009 :

Vážení občané,
Omlouváme se Vám za tato dopravní omezení. 

Rekonstrukce zlepší nejen vzhled, ale zejména bezpečnost 
dopravy v této části našeho města.

Děkujeme za pochopení.

Most v Dukelské ulici u křižovatky s Nádražní ulicí.
foto Rudolf Lang
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Počátkem měsíce srpna budou zahájeny práce na 
rekonstrukci silnice I/22 v Puškinově ulici v Klatovech. Tato 
silnice 1. třídy ve směru na Horažďovice je vzhledem 
k vysokému dopravnímu zatížení ve špatném technickém stavu. 
Oprava se týká úseku od zálivu autobusové zastávky 
u křižovatky u parku až po značku konec obce. Řidiči 
projíždějící tímto úsekem nám dají jistě za pravdu, že 
rekonstrukce povrchu vozovky je vzhledem k opakujícím se 
výtlukům již velice potřebná. V rámci stavby dojde nejen 
k rekonstrukci vozovky, kterou zafinancuje ŘSD, ale i k opravě 
povrchu chodníků a k vybudování nových úseků chodníků, např. 
v prostoru před bývalou sodovkárnou včetně nového veřejného 
osvětlení. 

V první etapě dojde k úplnému uzavření silnice v úseku od 
křižovatky u parku po křižovatku s ulicí Národních mučedníků. 
Úplná uzavírka v tomto úseku je vzhledem k technologii 
rekonstrukce nutná. Po odfrézování živičných vrstev dojde 
k provedení reprofilace podkladních vrstev speciálním 
stavebním strojem. Po třídenní technologické přestávce budou 
provedeny nové živičné vrstvy. Délka úplné uzavírky je 
odhadnuta cca na dva týdny (od 3.8. do 14.8.). Poté bude 
vzhledem k provádění rekonstrukce levostranného chodníku 
otevřen pravý jízdní pruh ve směru na Horažďovice. Ve směru od 
Horažďovic bude pokračovat uzávěra. Objízdná trasa je 
stanovena ulicemi Národních mučedníků, Hostašova, Jiráskova, 
Dobrovského, Plzeňská. Termín ukončení uzavírky tohoto úseku 
Puškinovy ulice je stanoven do 26.8.2009 vzhledem ke skončení 
prázdnin a nástupu dětí do škol, které se nachází ve stanovené 
objízdné trase. Další etapy Puškinovy ulici od křižovatky s ulicí 
Národních mučedníků ve směru na Horažďovice již budou 
prováděny za provozu s částečným omezením po jedné polovině 
vozovky.

Uzavřením komunikace dojde k omezení linek 431681, 
432030, 432090, 432170, 433680, 320006 a linek MHD 
Klatovy č. 436002 a 436004.

Při úplné uzavírce nebude v důsledku provozu linek po 
objízdné trase obousměrně obsloužena zastávka Klatovy, 
Vídeňská. Tato zastávka bude zrušena a náhradní zastávka bude 
umístěna do zastávky Klatovy,u Gymnázia. Při částečné 
uzavírce bude přemístěna pouze zastávka ve směru na 
autobusové nádraží.

V době od 3.8.2009 do 14.8.2009 (úplná uzavírka)
linka 436002 směr Plánická ul. – ze zastávky 

Klatovy,Rybníčky bude vedena ul.Dobrovského, Jiráskova, 
Komenského, Hostašova do ulice Studentská na zastávku 
Klatovy, Studentská ul.. Vedením linky po této trase nebudou 
obslouženy zastávky Klatovy,nám.Míru, Klatovy,Vídeňská, 
Klatovy,u parku a Klatovy, u Gymnázia. Zastávka 
Klatovy,nám.Míru bude přemístěna do ul. Jiráskova. Zbylé 
zastávky budou zrušeny bez náhrady.

linka 436002 směr nádraží ČD – ze zastávky Klatovy, 
Studentská ul. bude vedena ul. Studentská, Hostašova, 
Komenského, Plánická na zastávku Klatovy,nám.Míru. 
Vedením linky po této trase nebudou obslouženy zastávky 
Klatovy,u Gymnázia, Klatovy,u parku a Klatovy, Vídeňská. Tyto 
zastávky budou zrušeny bez náhrady.

linka 436004 směr Luby – ze zastávky Klatovy,Studentská 
ul. bude vedena ul. Studentská, Hostašova, Komenského, 
Plánická, Vídeňská do ulice 5.května na zastávku 
Klatovy,ul.5.května u zast.ČD. Vedením linky po této trase 

nebudou obsluženy zastávky Klatovy, u Gymnázia a Klatovy, 
u parku. Za zastávku Klatovy, u Gymnázia bude zřízena 
náhradní zastávka Klatovy, Vídeňská. Zastávka Klatovy, u parku 
bude zrušena bez náhrady.

linka 436004 směr nádraží ČD – ze zastávky Klatovy, ul. 5. 
května u zast. ČD bude vedena ul. 5. května, Vídeňská, náměstí 
Míru, Pražská, Dobrovského, Jiráskova, Komenského, 
Hostašova do ulice Studentská na zastávku Klatovy, Studentská 
ul. Vedením linky po této trase nebudou obslouženy zastávky 
Klatovy, u parku a Klatovy, u Gymnázia. Za zastávku Klatovy, 
u Gymnázia bude zřízena náhradní zastávka Klatovy, Vídeňská. 
Zastávka Klatovy,u parku bude zrušena bez náhrady. Při 
průjezdu náměstím Míru bude obsloužena zastávka Klatovy, 
nám. Míru, i když bude obsloužena při spoji 2x.

V době od 15.8.2009 do 26.8.2009 (částečná uzavírka)
linka 436002 směr Plánická ul.  – vedena dle jízdního řádu
linka 436002 směr nádraží ČD – ze zastávky 

Klatovy,Studentská ul. bude vedena ul. Studentská, Hostašova, 
Komenského, Plánická na zastávku Klatovy, nám.Míru. 
Vedením linky po této trase nebudou obslouženy zastávky 
Klatovy,u Gymnázia, Klatovy,u parku a Klatovy,Vídeňská. Tyto 
zastávky budou zrušeny bez náhrady.

linka 436004 směr Luby – ze zastávky Klatovy,Studentská 
ul. bude vedena ul. Studentská, Hostašova, Komenského, 
Plánická, Vídeňská do ulice 5.května na zastávku Klatovy, 

ul. 5. května u zast. ČD. Vedením linky po této trase nebudou 
obslouženy zastávky Klatovy, u Gymnázia a Klatovy, u parku. 
Za zastávku Klatovy, u Gymnázia bude zřízena náhradní 
zastávka Klatovy, Vídeňská ul. Zastávka Klatovy, u parku bude 
zrušena bez náhrady.

linka 436004 směr nádraží ČD – vedena dle jízdního řádu.
Celé dílo bude dokončeno v prosinci t.r. Stavební náklady 

akce dosáhnou částky cca 25 mil. Kč, z toho cca 3 mil. Kč budou 
hrazeny z rozpočtu města Klatov.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Rekonstrukce komunikace v Puškinově ulici

Vážení občané,
Omlouváme se Vám za tato dopravní omezení. 

Rekonstrukce zlepší nejen vzhled, ale zejména bezpečnost 
dopravy v této části našeho města.

Děkujeme za pochopení.

foto Rudolf Lang
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�

v Klatovech“, která se uskuteční dne 7.9.2009 od 15 h. 
v respiriu Základní školy Klatovy, Tolstého 765.
Tato výstava, věnovaná 750. výročí založení města 
Klatov, vzešla z podnětu všech ředitelů škol 
v Klatovech. Po celý školní rok bude postupně 
vystavena ve všech zařízeních. Tam bude mít možnost  
veřejnost opět ji navštívit a zavzpomínat na léta již 
uplynulá, ale i zhlédnout novodobé fotografie, kresby, 
výrobky a úspěchy škol. 
Libreto výstavy připravilo Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech.

�Dny evropského dědictví v Klatovech - 12. září
Město Klatovy v rámci letošních Dnů evropského dědictví pod 
názvem „Památky měřené časem“ připravilo nejen pro jejich 
příznivce, ale i celou veřejnost celodenní pestrý  program. Již 
v dopoledních hodinách se budou mít možnost všichni  
zúčastnit v dominikánském klášteře přednášek pana Karla 
Mráze a studentů  zdejšího gymnázia pod názvem 

vernisáž putovní výstavy „Historie školství 

Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem vyhlašuje

v ý b ě r o v é    ř í z e n ív ý b ě r o v é    ř í z e n í
na obsazení místa strážníka Městské policie v Klatovech

Požadavky:
úplné středoškolské vzdělání, 
věk minimálně 21 let /dle § 4/1c, zákona č.553/1991 Sb./,
trestní, občanská a morální bezúhonnost,
znalost práce na PC,
řidičské oprávnění sk. B,
běžná znalost cizího jazyka podmínkou (němčina, angličtina),
fyzická a psychická způsobilost,
dobrý zdravotní stav bez omezení.
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.
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 14.8.2009 na adresu:
Město Klatovy, Městská policie, K rukám velitele
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy 
Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

UPOZORNĚNÍ – změna výpůjční doby v srpnu
Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna:
Pondělí 9-12 13-18 Čtvrtek 9-12 13-16
Úterý 9-12 13-16 Pátek 9-12 13-16
Středa 13-18
Oddělení pro děti a mládež: 
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8-12 hod.
Oddělení pro děti a mládež – pobočka ZŠ Tolstého: 
zavřeno od 1.7. do 31.8.2008
Antikvariát:
Červenec: zavřeno
Srpen: pondělí, úterý, čtvrtek 9-12 a 13-16 hod.

Dům dětí a mládeže Klatovy a Městská knihovna Klatovy
pořádá výstavu výtvarných a keramických prací

„Máme rádi zvířata“
Na výstavě představí svá díla děti z výtvarných a keramických 
kroužků DDM. Výstava potrvá od 24. 6. 2009 do 9. 9. 2009.
9. 9. 2009 od 16 h. srdečně zveme na slavnostní ukončení.

Otevřeno dle provozní doby knihovny. Galerie knihovny, II. n.p.

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126

e-mail:reditel@knih-kt.cz

„Dominikáni v Klatovech“ a „Klatovy v proměnách 
času“. V odpoledních hodinách od 13.30 hod. Vás 
zveme do areálu Letního kina, kde je připraven 
bohatý program plný hudby, zpěvu, tance, malování, 
soutěží a divadla. Chybět nebude ani staročeský 
jarmark a občerstvení. Zvláštním překvapením pro Vás 
bude uvedení neobvyklého kalendáře na rok 2010, 
který již patří k oslavám výročí města Klatov. Po celý 
den budou  zdarma zpřístupněny kulturní památky : 
dominikánský klášter, Chaloupka, okrouhlice ve 
Vrchlického sadech, Černá věž, katakomby a 
muzeum. Program bude pokračovat ve 20.00 hod. 
lampiónovým průvodem v historickém centru. Ten 

vyvrcholí a odmění zúčastněné ohnivou show.
A co Vám přeji závěrem? Pěkné počasí, dobrou náladu 
a plno zážitků. 
Podrobný program obdržíte v našem informačním centru nebo na 
webových stránkách  města.

Ing. Alena Kunešová, vedoucí odboru ŠKCR

Přijměte pozvání na …
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Městské kulturní stře-
disko v Klatovech účtuje a 
hodnotí svoji činnost na závěr 
školního roku 2008/2009, 
kdy si vede velmi úspěšně a 
za své zájmové aktivity sklízí 
uznání nejen v Klatovech a 
okolí, nýbrž i po celé ČR. 

MěKS ročně realizuje 
přes 40 kulturních akcí, 
včetně pořadů pro mládež, 
klubových večerů, koncertů 
nebo zábavných pořadů. 
K velkým úspěšným a již 
tradičním akcím patří 
Národní šampionát mažo-
retek ČR, Taneční soutěž 
„O cenu města Klatov“, 
Slavnosti hudby a piva, 
Pouťová klatovská heli-
gónka, Jazz bez hranic, 
Festival „Dechovky“, pře-
hlídky dětských školních 
pěveckých sborů, adventní 
koncerty a další. V posled-
ních letech se výrazně zvýšila 
návštěvnost všech těchto 
akcí!

Ve vzdělávací činnosti 
MěKS organizuje kurzy, 
semináře a vedle tradičních 
organizuje i kurzy nové např. 
„Zpíváme a tancujeme“pro 
nejmenší děti ,předškoláky i 
malé školáky; břišní tance 
pro štíhlé i plnoštíhlé; 
paličkování a kurzy lidových 
tradic.

Při MěKS v Klatovech 
působí kolem dvaceti záj-
mových skupin a kurzů, které 
navštěvuje ročně až 800 lidí. 
Členové kurzů a kroužků se 
prezentují na kulturních 
a společenských akcích ve 
městě a okolí a řada z nich se 
zúčastňuje nejrůznějších 
soutěží, přehlídek, festivalů, 
včetně nadregionálních i 
mezinárodních (např. mažo-
retky a taneční skupina 
„Modern“ ve Francii, Itálii, 
Německu, Chorvatsku)

Za připomenutí stojí 
úspěšný červnový pořad pod 
názvem „Představují se…“, 
kdy před zcela zaplněným 
sálem Kulturního domu 
v Klatovech předvedli 
členové kurzů, kroužků, 
divadelních skupin své 
dovednosti a umělecké 
schopnosti.

18.červen byl rovněž pro 
některé zájmové skupiny 
úspěšný, neboť na pozvání 
paní senátorky JUDr Jiřiny 
Rippelové předvedla taneční 
skupina „Modern“, mažo-
retky Dany Grünerové, 
šermdivadlo „Clatonia“ a 
country skupina „Tennessee“ 
své umění ve Valdštejnské 
zahradě v Praze v rámci 
„Kulturního léta v Senátu“ a 
jejich představení vyznělo 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V KLATOVECH BILANCUJE

velmi dobře, čemuž napo-
mohlo i pěkné počasí a hojná 
návštěvnost veřejnosti.

MěKS dalo vzniknout i 
výstavní galerii v atriu 
kulturního domu, kde pro-
bíhají pravidelně výtvarné, 
dokumentární výstavy pro 
veřejnost a prezentují se zde i 
zájmové organizace a kla-
tovské kluby.

MěKS zajišťuje provoz 
klatovských kin, kdy se 
denně realizují filmová 
představení v kině Šumava a 
letní kino zahajuje sezónu 
vždy začátkem června. 
V kině Šumava proběhly 

stavební úpravy, které vedly 
k modernizaci prostor v kině 
- např. v předsálí promítacího 
sálu byl zřízen výstavní 
prostor pro autorské výstavy 
fotografů; zkvalitnil se před-
prodej vstupenek formou 
počítačových programů a 
přes internet. Letní kino na 
svou modernizaci s podporou 
města Klatovy teprve čeká.

MěKS spravuje památ-
kový objekt Černá věž, kde 
se provedla před sezónou 
renovace elektroinstalace a 
osvětlení i údržba. Návště-
vnost v posledních letech je 
hojnější, čemuž také přispěla 

instalace dalekohledu na 
ochoz věže.

Ostatní činnost MěKS se 
týká zejména služeb, které 
poskytuje, což je propagační 
činnost, vydávání měsíčních 
kulturních přehledů v ná-
kladu 2.000 ks, které jsou 
expedovány a dány zdarma 
veřejnosti. Pravidelně týdně 
je zabezpečována výlepová 
služba na 17. výlepových 
plochách ve městě.

Co připravuje MěKS na 
příští rok?

Na druhé pololetí je 
naplánována výstava ke 150. 
výročí vzniku klatovského 

pěveckého sboru „Šumavan“, 
budou probíhat koncerty 
hudebních skupin na náměstí 
i v kulturním domě, při-
pravuje se série adventních 
koncertů, vánoční výstava 
lidových tradic.

Podobně tomu bude i 
v roce 2010, v roce oslav 750. 
výročí založení Klatov, kdy 
MěKS plánuje realizovat 
tradiční akce v rozšířeném 
pojetí i akce zaměřené přímo 
k tomuto výročí.

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS

v Klatovech

Taneční skupina MODERN

Country skupina TENNESSEE
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1) Příspěvek na protipovodňová a protizáplavová opatření 
se poskytuje subjektům vlastnícím nemovitosti na území města 
Klatov a integrovaných obcí a je určen na realizaci opatření 
vedoucích ke zmírnění budoucích škod, jedná se tedy o 
vybudování preventivních opatření jako např. zpětné klapky na 
kanalizačních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní 
zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací 
příkopy, zdi, přemístění zaplavovaných zařízení (kotle..)

2)Výše příspěvku se určuje jako 50 % prokázaných 
nákladů, maximálně však 5 000,- Kč připadající na jednu 
nemovitost (majitele bytu, rodinného domku nebo jiné 
nemovitosti, popř. nájemci).

3) Žádosti o příspěvek lze podávat na Odboru rozvoje MěÚ 
do 30. 6. 2010 včetně návrhu opatření ve formě jednoduchého 
projektu s předběžným rozpočtem nebo s prokázanými náklady 
na pořízení opatření.

4)Odbor rozvoje, investiční oddělení posoudí žádosti a 
doporučí poskytnutí finančního příspěvku ke schválení Radě 
města.

5)Opatření by měla být realizována v termínu do 30. 6. 
2010.

6)Vlastní poskytnutí příspěvku (daru města) se uskuteční 
po realizaci opatření.

Tyto Zásady byly schváleny Radou města dne 23. 6. 2009 a 
rozpočet pro poskytnutí finančních příspěvků v r. 2009 – 2010 
byl schválen Zastupitelstvem dne  30. 6. 2009.

Bližší informace ohledně poskytování příspěvku podá 
Odbor rozvoje MěÚ, č. tel. 376 347 237, p. Eva Slabá

Zásady poskytování příspěvku

na protipovodňová a protizáplavová

opatření

KULTURNÍ AKCE

LETNÍ KINO
1.-2.8./sobota-neděle/ 21.00 – PAŘBA VE VEGAS – 
USA, titulky, od 12 let, 100 minut, Kč. 70,-. Komedie. 
Čtyři kamarádi se „loučí se svobodou“, jejich večírek 
se ale poněkud hodně zvrtne…

3.-5.8./pondělí-středa/ 21.00 – PŘÍPAD NEVĚRNÉ 
KLÁRY – ČR/Itálie, od 12 let, 95 minut, Kč. 80,-. 
Nová hořká komedie podle literární předlohy Michala 
Viewegha. 

6.8./čtvrtek/ 21.00 – KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ – 
USA, titulky, od 12 let,105 minut, Kč. 70,-. Komedie o 
jednom pozdním hledání kamarádů.

7.-8.8./pátek-sobota/ 21.00 – LÍBÁŠ JAKO BŮH - 
ČR, přístupno, 115 minut, Kč. 80,-. Opakování 
populární komedie Marie Poledňákové.

9.-10.8./neděle-pondělí/ 21.00 – STÁHNI MĚ DO 
PEKLA – USA, titulky,od 15 let, 99 minut, Kč. 70,-. 

Asi nejpovedenější horor letošního roku od klasika 
žánru Sama Raimiho.

11.-12.8./úterý-středa/ 21.00 – BOLT – PES PRO 
KAŽDÝ PŘÍPAD - USA, česky mluveno, přístupno, 
104 minut, Kč. 70,-. Animovaná komedie.

13.-14.8./čtvrtek-pátek/ 21.00 – ŽIVOT JE BOJ – 
USA, titulky, od 12 let, 105 minut, Kč. 70,-. Thriller z 
prostředí  pouličních bojů v New Yorku.

15.-16.8./sobota-neděle/ 21.00 – WRESTLER – 
USA, titulky, od 15 let, 109 minut, Kč. 80,-. Bývalý 
zápasník se po 20 letech pokouší vrátit do ringu. 
Mickey Rourke ve své životní roli !

17.-18.8./pondělí-úterý/ 21.00 – KRVAVÉ 
POBŘEŽÍ – Čína/Japonsko, titulky, přístupno, 148 
minut, Kč. 80,-. Historický válečný film.

19.-20.8./středa-čtvrtek/ 21.00 – T.M.A. – ČR, od 15 
let, 90 minut, Kč. 80,- Nový český horor od režiséra 
Juraje Herze.

21.8./pátek/ 21.00 – COCO CHANEL – Francie, 
titulky, od 12 let,105 minut, Kč. 80,-. Audrey Tautou v 

hlavní roli slavné módní ikony.

22.-23.8./sobota-neděle/ 21.00 – VEŘEJNÍ 
NEPŘÁTELÉ – USA, titulky, od 15 let, 138 minut, 
Kč. 80,-. Kriminální drama. Johnny Depp v roli 
legendárního gangstera Johna Dillingera.

24.8./pondělí/ 21.00 – ADMIRÁL – Rusko, od 12 let, 
titulky, 123 minut, Kč. 70,-. Po hodně dlouhých letech 
zase jeden ruský válečný velkofilm. Tentokrát se 
podíváme na boje mezi Rudou armádou a 
bělogvardějci.

25.-26.8./úterý-středa/ 21.00 – ZACK A MIRI 
TOČÍ PORNO – USA,  titulky, od 15 let, Kč. 70,-. 
Trochu neobvyklá romantická komedie o dvou 
přátelích, které napadlo jak si „snadno“ vydělat peníze.

27.-31.8./čtvrtek-pondělí/  21.00 -HARRY 
POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE - USA, česky 
mluveno, přístupno, 153 minut, Kč. 80,-. Staří známí 
Harry, Ron a Hermiona a jejich už šestý rok na škole 
kouzel v Bradavicích.

Pokladna kina otevřena denně od 20.00 hodin.



Vážení spoluobčané, 

v měsíci srpnu pravidelně 
probíhá pololetní hodnocení 
hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací. 
Vzhledem k záplavě špatných 
zpráv o vývoji naší ekonomiky 
a s nimi souvisejících 
propadech příjmů do státní i 
obecních pokladen jsem 
rozbory hospodaření očekával 
s velkým napětím. Ukázalo se 
však, že zastupitelé schvalovali 
rozpočet na rok 2009 (v objemu 
téměř 550 mil. Kč) velmi 
zodpovědně a s vysokou mírou 
předvídavosti. Příjmová část 
byla prozatím naplněna z 50% 
námi očekávané roční výše. 
Výdaje pak dosáhly pouze 43% 
ročního předpokladu. Svědčí to 
rozhodně o kvalitní práci 
finančního odboru města pod 
vedením paní Věry Kolorosové, 
finanční komise v čele s panem 
místostarostou Ing. Janem 
Vránou a finančního výboru 
řízeného panem Ing. Jaromírem 
Kalivodou. Netajím se tím, že 
tyto skutečnosti jsou pro moji 
práci nesmírně důležité. Nejsem 
totiž zvyklý dělat dluhy ani 
v osobním životě. Při svém 
příchodu do čela radnice jsem 
navíc jasně říkal, že přebírám 

město se zdravými financemi a 
nehodlám na tom nic měnit. 
Pravdou také je, že u některých 
plánovaných investičních 
záměrů (rekonstrukce krytého 
bazénu, ZŠ Tolstého, centra 
odpadového hospodářství) 
budeme v případě nepřidělení 
dotace stát před těžkým 
rozhodováním: „zahájit či 
odložit“. 

Těší mne i skutečnost, že 
jsme nemuseli krátit finance 
určené především na podporu 
kulturních a sportovních aktivit 
dětí a mládeže do 18 let. Jsem 
přesvědčen, že tento způsob 
podpory prevence  rizikového 
chování našich dětí je účinný. 
Ve spolupráci s oddíly a spolky 
totiž vytváří pestrou nabídku  
volnočasových aktivit. 

Je to snad dobrá zpráva i pro 
všechny žáky a jejich učitele, 
kteří 1. září slavnostně zahájili 
nový školní rok. Jsem rád, že 
jsem mohl ten den být spolu 
s nimi. Pravda, prvňáčci, které 
jsem na ZŠ v Čapkově ulici 
osobně navštívil, měli úplně jiné 
starosti. Doslova si užívali 
moderní prostředí nádherně 
vyzdobených tříd, ale i chvíle 
kdy byli středem pozornosti 

doprovázejících rodičů a svých 
pedagogů. Nejsem si však jist, 
zda si všichni dospělí 
návštěvníci v tyto slavnostní 
okamžiky uvědomili, jak  
obrovský kus skutečně nelehké 
práce se za učitelskou profesí 
skrývá. Příprava prostředí pro 
žáky je pouze jejím malým 
střípkem. A to vše vytváří 
v podmínkách, kdy stálé krácení 
státního financování škol již 
téměř zastavilo  modernizaci 
učebních pomůcek. Navíc hrozí 
i výrazné snížení odměňování 
pedagogů. Dluhy se dělat 
nemají. Rozumné investice i 
v časech těžkých ano. Podpora 
vzdělání je investicí rozumnou, 
byť návratnou až se značným 
zpožděním. Doufám, že 
krátkozraká vábnička v podobě 
rychlého zisku po rozdání všeho 
všem nebude mít navrch. 

Přeji nám, kteří jsme se 
školami pevně svázáni, tedy 
žákům, jejich rodičům, 
učitelům, vychovatelům i 
správním zaměstnancům, 
klidný a úspěšný školní rok 
2009/2010.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK I. ZÁŘÍ 2009 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy
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Prvňáčky zatím finance netrápí Příští jednání Zastupitelstva

Jednání Rady města

Úterý 15. 9. 2009

Úterý 29. 9. 2009

První školní den.

POZVÁNKA

10. Mezinárodní festival
komorní hudby Klatovy 2009

Elke Hager – violoncello
Luděk Šabaka – klavír

Zazní skladby : B. Martinů, 
L. Sluka a P. Ebena.

v sále radnice v Klatovech

Přijďte si poslechnout krásný koncert

Čtvrtek

24. září 2009

v 19.00 hodin

foto Klatovský deník

Úterý 3.11.2009 od 18.00 hod.
malý sál KD Družba

O pohár starosty města 
Klatovy
soutěž hasičů
Zachraňujeme památky

str. 2

Informace z Rady města 
zasedání dne 18.8.2009

str. 3

Dny evropského dědictví 
a oslavy sv. Václava 

str. 4

Síť soc. služeb v Klatovech
Pečovatelská služba, Centrum 
denních služeb

str. 5

SOUTĚŽ
Evropský týden mobility a 
Evropský den bez aut 2009

str. 5,6
Komunikace
Informace o uzavírkách
Nabídka bytů

str. 8



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 2009STRANA 2

Ministerstvo kultury ČR již 
druhým rokem vypsalo 
Program na obnovu kulturních 
památek, který umožňuje 
efektivnější a rychlejší  
možnost získání finančních 
prostředků na zachování a 
obnovu památek, které se 
nalézají mimo památkové 
rezervace a zóny, nejsou 
národními kulturními památ-
kami a nejsou ve vlastnictví 
státu.

Finanční prostředky tohoto 
Programu jsou přidělovány 
obcím s rozšířenou pů-
sobností, které je na základě 
žádostí a při splnění všech 
dotačních podmínek přidělují 
jednotlivým žadatelům, sle-
dují jejich využití a podávají 
konečné závěrečné zprávy na 
ministerstvo kultury. Program 
se realizuje ve dvou zá-
kladních kolech, termíny 
přijímání žádostí a všechny 
nutné podmínky pro posky-
tnutí dotace jsou vyvěšovány 
na internetových stránkách 
obcí III. stupně.

Pro rok 2008 byla 
stanovena finanční kvóta pro 
území Klatov jako obce 
s rozšířenou působností ve 
výši 2.626.000 Kč, na rok 

2009 byly přiděleny pro-
středky ve výši 2.232.000 Kč. 

Většinu vlastníků kul-
turních památek trápí jejich 
vlhkost, zatékání do objektů, 
špatný stav krovů, střech,  
omítek. Proto jakákoliv 
částka, sloužící na jejich 

údržbu, je vítaná. A tak se 
z tohoto Programu podařilo 
částečně opravit nejpalčivější 
problémy památek. Protože 
peněz není mnoho a je také 

nutný podíl vlastníka, 
památky se opravují po 
částech. V podstatě se dá říci, 
že se odstraňuje nejha-
varijnější stav. Tak jen pro 
zajímavost:  

V roce 2008 bylo pro-
střednictvím tohoto Programu 

provedeno odvodnění a vy-
sušení kostela Panny Marie 
Pomocnice v Železné Rudě , 
v roce 2009 se pokračovalo a 
byla opravena střecha kostela.

Stejně etapovitě se 
postupovalo u dalších památek 
v území, částečně se opravuje 
krov a krytina na kostele sv. 
Blažeje v Plánici,na kostele sv. 
Mikuláše v Lubech, na zámku 
v Plánici, na kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Mileticích a 
na mnoha dalších památkách 
v území.

Tento program je velmi 
smysluplný a často poslouží 
k záchraně kulturního dědictví 
v menších obcích nebo 
u soukromých vlastníků. 
Všichni doufáme, že tento 
Program zůstane zachován 
a bude sloužit pro záchranu 
památek i v dalších letech.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

Zachraňujeme památky

Soutěž hasičů o Pohár starosty města Klatov
Nádherné počasí, velmi 

příjemné prostředí a skvělá 
organizace. Tak taková byla 
soutěž sborů dobrovolných 
hasičů v požárním útoku 
o Pohár starosty města Klatov.

Letošního již třináctého 
ročníku se rukou pořa-
datelskou ujali štěpánovičtí 
hasiči, kteří se svojí početnou 
členskou základnou dokonale 
zvládli zabezpečit celou 
soutěž tak, aby vše běželo jako 
na drátkách a aby potřeby jak 
soutěžících, tak diváků, byly 
bezezbytku uspokojeny.

V sobotu 15. srpna se 
v Točníku (neboť právě tam se 
o pohár soutěžilo) sešlo 
celkem 7 družstev žen a 22 
družstev mužů. Krátce po 13. 
hodině se ozval výstřel ze 
startovní pistole a první 
z družstev žen se pustilo do 
boje s časem. A protože 
všechno běželo jako na oněch 
drátkách, tak jsme během 

chvíle znali vítěze tohoto 
„ženského sedmiboje“: s ča-
sem 29,66 sekund získali první 
místo štěpánovické ženy, na 
druhém skončily ženy z Had-
ravy a třetí příčku obsadily 

v kategorii žen zabraly ženy 
z Dehtína a s časem 29,89 
získaly první místo. 
V kategorii mužů si pohár 
starosty odvezli muži z 
Petrovic, kteří tak potvrdili 
vítězství v pošumavské lize 
a navíc ještě dokázali vylepšit 
svůj čas na 23,95.

Závěrem bych velmi rád 
poděkoval všem, kteří se 
podíleli na úspěšném průběhu 
celé soutěže, veliteli soutěže, 
rozhodčím a pochopitelně 
dobrovolným hasičům ze 
Štěpánovic, kteří bez pro-
blémů zvládli zorganizovat 
celou soutěž tak, že všichni, 
nejenom samotní vítězové, 
odjížděli domů spokojeni. 

Kompletní výsledky a 
fotky ze soutěže najdete na 

.

Milan Jarošík
ved. odboru vnitřních věcí 

www.sdhstepanovice.cz

ženy z Dehtína.
V kategorii mužů se 

nejvíce dařilo petrovickým, 
kteří dosáhli času 25,34. 
Druhé a třetí místo od sebe 
dělilo neuvěřitelných 8 setin 

sekundy – čas 
26,16 Rozsedly, 
čas 26,24 Dehtín. 

Všechny tyto 
výsledky byly 
dosaženy v rámci 
P o š u - m a v s k é  
hasičské ligy a 
započítávají se do 
celkového pořadí.

S a m o t n á  
soutěž o Pohár sta-
rosty města Klatov 
proběhla hned po 
skončení ligy jako 
zvláštní soutěž, 
takže jsme byli 
svědky dalších 
úžasných výkonů 
v obou katego-
riích. Tentokrát 
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Zasedání Rady města 18. srpna 2009 

Na pozvánce k jednání bylo 20 bodů, k nim pak přibyly další tři. 
Přítomno bylo osm členů, jeden byl omluven. 

Pololetní rozbor činnosti a výsledků hospodaření 
městských společností

Město Klatovy je stoprocentním vlastníkem tří společností s ručením 
omezeným. Odpovědnost za jejich hospodaření má ze zákona Rada 
města, která působí jako valná hromada. Společnosti mají dozorčí rady, 
jejichž zprávy jsou pravidelně projednávány. Vlastní řízení společnosti 
zajišťuje ředitel – jednatel. V polovině roku předkládá každá 
společnost zprávu o hospodaření zároveň se stanoviskem dozorčí rady. 
Na konci roku je pak hospodaření uzavřeno usnesením Rady města. 
V prvním pololetí letošního roku vykazují společnosti zisk, který je 
vyšší než plánovaný.
Rozbor hospodaření Správy nemovitostí Klatovy s. r. o. obsahoval 
i další zajímavé údaje o její činnosti. Společnost spravuje 1106 
městských bytů a 342 městských nebytových prostor. Mimo to ještě 
vykonává funkci správce pro 68 společenství vlastníků bytů, v nichž je 
celkem 1438 bytových jednotek. Společnost na základě mandátní 
smlouvy také zajišťuje provoz klatovských katakomb.
Lesy města Klatovy obhospodařují 1140 hektarů městských lesů. 
Městu odvádějí nájem sto korun za každý vytěžený kubický metr 
dřevní hmoty. Za první pololetí odvedly včetně nájmu za točnickou 
hájenku do městské pokladny 267 tisíc Kč. Vlastní hospodaření 
společnosti je letos ztíženo pokračující kůrovcovou kalamitu a nízkými 
cenami dřeva. K dosažení vyrovnaného hospodaření tak bylo nutné 
použít finanční rezervy vytvořené v minulých letech.
Se složitými a náročnými podmínkami se musí letos vyrovnávat 
Odpadové hospodářství Klatovy s. r. o. Vykázaný zisk společnosti byl 
oproti předpokladům nižší. Městu však bylo odvedeno nájemné za 
skládku ve výši milion dvě stě tisíc korun a plně byly pokryty náklady 
na provoz sběrného dvora ve výši přes dva miliony.

Majetkoprávní úkony města

Mezi obvyklou agendou byla i zpráva o rekonstrukci rozvodů kabelové 
televize. V usnesení o této problematice je stanovena podmínka co 
nejšetrnějšího zásahu do veřejné zeleně a povinnost zhotovitele 
dohodnout se s městem o způsobu provádění výkopů.
Při projednávání prodeje pozemků Rada navrhuje cenu, která je podle 
zákona o obcích definována jako cena obvyklá s tím, že odchylka musí 
být zdůvodněna. Snaha vyhovět dikci zákona vedle k delší diskusi 

2o prodejní ceně 12 m  pozemku. Cena obvyklá je v předkládaných 
materiálech stanovena znalcem, ale při tak malém prodeji o ni vznikají 
pochybnosti, neboť jde o případ spíše neobvyklý. Konečné slovo bude 
mít Zastupitelstvo, kde se dá očekávat také větší diskuse.
Významným krokem bylo schválení již dříve zmiňované smlouvy 
o pronájmu pozemků na zřízení sluneční elektrárny. Nájemci šesti 
hektarů nedaleko klatovského letiště budou městu po dobu dvaceti let 
platit ročně téměř jeden milion korun. Tato suma přesvědčila i odpůrce 
dotování výkupní ceny energie z těchto elektráren, takže souhlas Rady 
byl jednomyslný.

Nová cyklotrasa

Na žádost bavorského města Plattlingu souhlasila Rada s jeho 
přistoupením jako dalšího partnera k projektu cyklotrasy Mnichov- 
Praha vedoucí mimo jiné přes Klatovy a Deggendorf.

Stanovisko ke stížnosti

Na starostu a Radu města se obrátil jeden klatovský podnikatel se 
stížností na prodej zmrzliny ze stylového auta na klatovském náměstí. 
Bylo konstatováno, že tento prodej je legální a že za zábor veřejného 
prostranství a odběr elektřiny prodejce řádně platí. V této souvislosti 
bylo připomenuto, že podnikatelé na náměstí mají za oboustranně 

Informace z jednání Rady města Klatov
přijatelných podmínek pronajaty prostranství pro předzahrádky. Už se 
téměř zapomnělo, že před více jak deseti lety byl o ně sváděn v Radě 
města urputný boj, neboť někteří radní je považovali za naprosto 
nepřípustné.

Kamerový systém

Veřejná zakázka na rozšíření městského kamerového systému byla 
zadána vítězné firmě z výběrového řízení. Předpokládá se, že 
zdokonalování systému zvýší pořádek a bezpečnost ve městě, i když to 
přinese zvýšené nároky na práci Městské policie.

Petice občanů Osvaldovy ulice

Občané Osvaldovy ulice si stěžovali na přílišný provoz způsobený 
průjezdem nákladních automobilů, které měli vozit zeminu k uložení 
do prostor bývalé lubské cihelny. Rada se připojila ke stanovisku 
hospodářského odboru, který s průjezdem takového velkého počtu 
nákladních aut nesouhlasí. Podle zjištění odboru je možně řešit příjezd 
k zavážené lokalitě jiným způsobem.

Problematika domu 58/I

Tento dům navazuje na dnešní městskou knihovnu a je v něm dvanáct 
nájemních bytů. Podle sdělení správce objektu zde často dochází 
k poškozování společných částí domu a budoucí náklady na celkovou 
rekonstrukci se jeví jako vysoké se spornou návratností. Bilance 
nákladů a výnosů za posledních deset let vykazuje ztrátu téměř 8,5 mil. 
korun. Rada proto potvrdila své dřívější stanovisko uvolněné byty 
neobsazovat. Až se většina z nich uvolní, navrhne zastupitelstvu 
schválit záměr prodeje tohoto památkově chráněného objektu.
Z předložené zprávy vyplynulo, že v budově je 1028 m2 nevyužitých 
nebytových prostor, což je 52% celkové podlahové plochy. Stav těchto 
prostor neumožňuje jejich pronajímání.

Zpráva bytové komise

Nejzávažnějším bodem zprávy byl návrh na uzavření nájemních smluv 
k novým sociálním bytům. Všech 23 bytů bylo obsazeno losováním a to 
na dobu určitou od 31. srpna 2009 do 31. srpna 2011. V diskuzi se 
jednalo i o tom, že nájemní smlouva nesmí být podle pravidel státní 
dotace prodloužena, překročí-li příjem nájemce určitou hodnotu. Tato 
podmínka totiž může představovat tzv. sociální past.

Činnost Městské policie 

Podle svodky událostí za červen 2009 řešili strážníci 19 krádeží 
v obchodních domech. Byl překonán dosavadní rekord minimální 
hodnoty zcizeného zboží. Za pětikorunovou krádež byla udělena 
pokuta tisíc korun, neboť se zřejmě jednalo o mnohokrát opakovaný 
přestupek.
Další případy se týkaly zatoulaných psů, rušení nočního klidu, ležících 
opilců a krádeže peněženek v jednom obchodě.
Jako červnovou kuriozitu lze uvést oznámení o nedovoleném záboru 
veřejného prostranství ve Vídeňské ulici, kde jeden občan Slovenské 
republiky držel hladovku. Městská policie však konstatovala, že 
k záboru veřejného prostranství nedocházelo.

Příští jednání Rady města: úterý 15. 9. a 29. 9. 2009

Zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města

Vážení občané!
Omlouváme se Vám za probíhající dopravní omezení 

ve městě. Rekonstrukce v těchto místech zlepší nejen vzhled, 
ale zejména bezpečnost dopravy v našem městě.

Děkujeme za pochopení.
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Milovníci historie a 
památek se vždy těší na 
významnou kulturní událost, 
která probíhá každoročně 
v týdnu od 12. do 19. září. Jsou 
to dny evropského dě-
dictví / EHD, které probíhají 
v celé Evropě pod záštitou 
Rady Evropy. 

V naší republice je již 
tradičně garantem této akce 
Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Toto 
sdružení, jehož členem je 

i město Klatovy, pravidelně 
vypisuje výběrové řízení na 
hostitelské město Národního 
zahájení EHD. Pro letošní rok 
bylo úspěšné město Šternberk, 
které vyhrálo se svojí nabídkou 
tématu „Památky v proměnách 
času“. V minulosti to byla 
například města České Bu-
dějovice, Uherské Hradiště, 
Tábor a mnoho dalších, která 
hostila Národní zahájení.

Dny evropského dědictví se 
staly přirozenou součástí  
kulturního života dnes již 
několika stovek měst a obcí, 
které se každoročně k tomu 
dědictví hlásí. Je to již tradicí, 
na kterou se těší všichni 
milovníci historie, umění, 
památek i turismu.  

Město Klatovy nezůstává 
pozadu a je aktivním členem 
tohoto sdružení. Také jsme 
vyhráli výběrové řízení pro 
letošní rok a to na pořádání 
celostátní odborné konference 
na téma „Kláštery a jejich 
využití v současnosti“. Touto 
vysoce odbornou konferencí 

již důstojně započneme oslavy 
sedmsetpadesátého výročí 
založení města.

Již čtvrtým rokem je odbor 
školství, kultury a cestovního 
ruchu pořadatelem oslav dnů 
evropského dědictví. Pro 
letošní rok je k EHD připraven 
bohatý program též na den 

12.9.2009. Náv-
štěvníci i spoluobčané 
se mají na co těšit. 
Začínáme od půl 
deváté ráno výstavou 
výtvarných prací a 
přednáškou na téma 
Klatovy v proměnách 
času očima studentů 
gymnázia v bývalém 
D o m i n i k á n s k é m  
klášteře, zábavné od-
poledne od půl druhé 
v letním kině, ve 
dvacet hodin lampió-
nový průvod z letního 
kina na náměstí, kde 
celý zábavný den 
zakončí ohnivá show.

Po celý tento den je 
vstup na klatovské 

památky zdarma a tak věřím, že 
se i v Klatovech EHD bude 
těšit velkému zájmu občanů.

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka města

„Bonbonek“ pro milovníky historie, památek a umění

Svatý Václav letos opětovně zavítá do Klatov

i se svojí početnou družinou.
Dobrovolné sdružení 

chovatelů a přátel koní 
Domažlicka a Klatovska ve 
spolupráci s městem Klatovy 
připravují již tradiční jízdu 
koní, kočárů jako doprovod 
sv. Václavovi, kterého na 
klatovském náměstí přivítá 
tradičně chlebem a solí 
starosta města Mgr. Rudolf 
Salvetr.

V den výročí sv. Václava, 
v pondělí 28. září, vyjedou koně 
před jedenáctou do-poledne ze 
Svrčovce, pojedou po hlavní 
silnici do Klatov, Koldinovou, 
Masarykovou, Kolárovou ulicí 
se dostanou na Plzeňskou a z té 
pak již záhy zatočí Pražskou 
ulicí na náměstí v Klatovech, 
kde se předpokládá příjezd na 
dva-náctou hodinu. Slavnostní 
zvonění zvonu Vondra vždy 
ohlašuje příjezd celé družiny 
před klatovskou radnici .

Pokaždé a to i za špatného 
počasí, byly ulice lemovány 
přihlížejícími diváky. Je to ale 
zároveň omezení pro auto-
mobilisty a tak i letos prosím 
o pochopení všechny, kdo 

budou v tento čas projíždět 
uvedenými místy. Také 
klatovského náměstí se bude 
týkat dopravní omezení, auta 
zde nebudou moci parkovat. 
Přes hlavní průvod, cca od půl 

dvanácté do půl jedné, zde 
nebude možný ani průjezd. 
V dolní polovině náměstí budou 
stát koně a kočáry. Zájem o 
koně je vždy značný, přesto je 
nutná obezřetnost přihlížejících 
diváků a nutnost každého dbát 
na vlastní bezpečí.

Na náměstí nás čeká mnoho 
zábavy, dudácká muzika 
z Domažlic, dechový orchestr 
mladých klatovské Základní 
umělecké školy a v případě 
hezkého počasí závěr dne 
obstarají Pilouni.

Trasa koňského průvodu se 
ještě před vlastním konáním 
může změnit, proto upozornění 
na částečné omezení provozu 
bude uveřejněno prostřed-
nictvím denního tisku, na 
internetových stránkách města 
a v informačním centru 
v Klatovech

Mgr. Věra Tomaierová
místostarostka městaFotografická vzpomínka.

Přivítání družiny sv. Václava na klatovském náměstí.

Černá věž



Mnoho našich měst a lokalit 
má problémy se stále rostoucí 
automobilovou dopravou a s ne-
příznivými následky, které její 
nárůst provázejí. Od pátku 16.9. 
se ve stovkách evropských měst 
včetně některých českých 
uskuteční řada akcí v rámci 
Evropského týdne mobility. 
Týden, který vyvrcholí Evrop-
ským dnem bez aut 22. září, chce 
připomenout a podpořit ekologi-

cky šetrnou dopravu ve městech.
Evropský týden mobility je 

osvětová kampaň pro občany 
měst, které upozorňuje na 
problémy se stále narůstající 
automobilovou dopravou ve 
městech, a kterým zároveň nabízí 
možnosti a výhody udržitelných 
druhů dopravy. V letošním roce se 
kampaň zaměřila na téma: „NAŠE 
MĚSTO – NAŠE KLIMA“, tedy 
na zlepšení kvality ovzduší ve 
městech. V tomto roce svoji 
podporu vyjádří i město Klatovy. 
Podpořte i vy tuto akci, třeba tím 
že si vyjedete objevovat krásu 
okolí po jedné z mnoha cyklotras 
a dáte svému autu v tento den 
volno. Od 16. září bude 
v prostorách klatovské radnice 

veřejnost seznámená s infor-
macemi o životním prostředí. 
Budou zde vystaveny nejhezčí 
práce soutěže žáků základních 
škol na téma: „NAŠE MĚSTO – 
NAŠE KLIMA“. Ověřte si své 
znalosti z oblasti životního 
prostředí ve vědomostním testu, 
který je přílohou tohoto čísla 
zpravodaje. Své výsledky můžete 
odevzdat do 22.9.2009 do 
připravené schránky umístěné ve 
vestibulu radnice. Z odpovědí 
budou z každé věkové kategorie 
vylosováni tři soutěžící, pro které 
je připravena věcná odměna. 
Jména vylosovaných budou 
uveřejněna v tisku.  

PROČ JE LETOŠNÍM 
TÉMATEM "NAŠE MĚSTO – 
NAŠE KLIMA”?

Změna klimatu představuje 

jednu z největších ekologických, 
sociálních a ekonomických 
hrozeb, kterým naše planeta čelí. 
Z pohledu mnoha předních 
odborníků v oblastech životního 
prostředí a ekonomie se jedná o 
definitivní, jasnou výzvu lidstvu, 
kterou je třeba řešit okamžitě, 
rychle a dlouhodobě. Naše 
cestovní návyky se v současnosti 
opírají především o vozidla 
spalující fosilní paliva, což činí     
z dopravního sektoru hlavní zdroj 
emisí CO . Dopady globálního 2

oteplení lze zvrátit pouze změnou 
návyků ve prospěch udržitelných 
druhů dopravy, jako je cyklistika, 
chůze, hromadná doprava, sdílení 
automobilů a spolujízda.

Za Odbor životního prostředí 
Iva Lenerová a Ing. Ivana 

Petrmichlová

Evropský týden mobility 2009

Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech
Dalšími sociálními služ-

bami, které poskytuje Městský 
ústav sociálních služeb 
Klatovy, a které Vám dnes 
chceme představit je Pečo-
vatelská služba a Centrum 
denních služeb. 

Pečovatelská služba je 
tradiční sociální službou, která 
je jako terénní nebo ambulantní 
služba poskytována osobám se 
sníženou soběstačností z dů-
vodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního 
postižení.

Posláním Pečovatelské 
služby je pomáhat seniorům a 
zdravotně postiženým vést ve 
svém domácím prostředí co 
nejdéle plnohodnotný život. 

Cílovou skupinou jsou 
senioři, kteří mohou být i 
mladší 65 let, pokud pobírají 
starobní nebo invalidní důchod 
a klienti s tělesným postižením 
ve věkové kategorii dospělí 
(27-64 let).

Pět odborně proškolených 
pracovnic sociální péče 
zajišťuje pro klienty pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, pomoc při osobní 
hygieně nebo poskytnutí pod-
mínek pro osobní hygienu, 
pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a zprostředkování 
kontaktu se společenským 
prostředím. Jako fakultativní 

služby dále poskytujeme do-
hled nad klientem, doprovod, 
vycházku, odborné ošetření 
nohou. Všechny tyto služby 
jsou poskytovány od pondělí do 
pátku v době od 7.00 do 15.00 
hodin, za úhradu dle platného 
ceníku Pečovatelské služby. 
Dle dohody a potřeby jsou 
některé úkony poskytovány i 
v sobotu a v neděli, popř. ve ve-
černích hodinách. Péči využívá 
měsíčně průměrně 160 klientů. 

Nezanedbatelnou součástí 
Pečovatelské služby je dovoz 
obědů v Klatovech a jejich 
spádových obcích. Obědy 
rozvážíme třemi auty z M+P 
CATERING s.r.o., ze školních 
jídelen a z jídelny Drůbe-
žářského závodu. Dietní jídla 
vozíme z kuchyně Domova pro 
seniory Podhůrecká 815/III, 
Klatovy. Této služby využívá 
denně průměrně 120 klientů.

Pečovatelskou službu dopl-
ňuje Domácí ošetřovatelská 
péče, již zajišťují 4 zdravotní 
sestry. Tato služba je určena 
seniorům a zdravotně pos-
tiženým, kteří na základě 
doporučení lékaře potřebují 
zdravotní péči, která jim může 
být poskytována v domácím 
prostředí. Domácí ošetřo-
vatelská péče zajišťuje např. 
péči o dlouhodobě ležící kli-
enty, převazy, aplikaci injekcí, 
aplikaci infúzní léčby, přípravu 
a podání léků, péči o stomie 

a katétry, odběry biologického 
materiálu. Péče je hrazena ze 
zdravotního pojištění a je 
poskytována ve všedních dnech 
od 7.00 do 15.30 hodin, o 
víkendu pak v dopoledních 
hodinách. O službu požádáte u 
svého ošetřujícího lékaře, který 
vypíše doporučení na ošetření.

Centrum denních služeb 
poskytuje ambulantní služby. 
Posláním Centra denních 
služeb je podporovat seniory po 
část dne v aktivním způsobu 
života ve společnosti jejich 
vrstevníků. Cílovou skupinu 
tvoří senioři od 65 let věku, 
kterým jinak potřebnou pomoc 
v odpoledních a nočních hodi-
nách a ve dnech pracovního 

klidu poskytují jejich rodinní 
příslušníci. Také tato sociální 
služba je poskytována za 
úhradu, od pondělí do pátku od 
7.00 do 16.00 hodin. Centrum 
denních služeb využívá pro-
story v budově Domova pro 
seniory, Podhůrecká 815/III, 
Klatovy.

O poskytnutí Pečovatelské 
služby a péče v Centru denních 
služeb je možno požádat na 
Městském ústavu sociálních 
služeb, Balbínova 59/I, 
Klatovy, na telefonním čísle 
376 347 118, 101 nebo pomocí 
emailu: 

.

Bc. Alena Kleinerová
ředitelka MěÚSS Klatovy

javorska@musskt.cz, 
hummelova@musskt.cz

Centrum denních služeb využívá prostory v budově
Domova pro seniory, Podhůrecká 815/III foto Rudolf Lang
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�

částka finančních prostředků na investice a opravy ve školách a 
školských zařízeních. O prázdninách, kdy žáci, pedagogové       
a většina zaměstnanců budovy opustili, volné prostory a dětské 
hlasy vystřídaly zvuky vrtaček, sbíječek a řemeslnická 
hantýrka.
�Na ZŠ v Plánické ulici čp. 133 proběhly sanační práce 
vnitřních i venkovních omítek za 1,6 mil. Kč, velkým 
prázdninovým vymalováním tříd za 300 tis. Kč se může 
pochlubit objekt čp. 194, v tělocvičně na Vodojemu zpříjemní 
pobyt sportovcům nová podlahová krytina za 1,4 mil. Kč. Ve 
školní jídelně Masarykovy základní školy byla provedena 
výměna vzduchotechniky a klimatizace ve výši 1,75 mil Kč.
�Ani Mateřská škola Studentská 601 s jejími devíti 
odloučenými pracovišti nezůstala pozadu. Krásný areál na tř. 
Národních mučedníků získal na kapacitě investičními pracemi 
spojenými se změnou užívání jedné třídy v přilehlém objektu 
ve výši cca 700 tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně byla dokončena 

I v letošním roce je v rozpočtu města vyčleněna nemalá v MŠ Studentská ul. za 150 tis. Kč, opravy a nátěr plotu rozzářil 
objekt za 95 tis. Kč. Na pracovišti v Koldinově ul. se přispělo 
na výměnu oken, rekonstrukci kuchyně a nové nátěry v částce 
220 tis. Kč, k výměně venkovního osvětlení a malování ve výši 
105 tis. došlo ve školce v Máchově ul.
�Také ostatní mateřské a základní školy prošly 
prázdninovým malováním, opravami a revizemi na všech 
potřebných zařízeních, které byly sice menšího rázu, ale 
souhrnem stály další velké peníze. Třídy, družiny, odborné 
učebny, prostě vše, co k výuce a životu ve školách patří, začalo 
opět perfektně sloužit dětem a žákům.
�A nyní, kdy letní prázdniny  a dovolené jsou již nenávratně 
za námi a školní budovy ožily opět rozzářenýma očima nejen 
prvňáčků, ale i ostatních žáků, kteří si potřebují sdělit své 
zážitky a předvést získané dovednosti, mi nezbývá než popřát 
všem úspěšný školní rok 2009/2010.

Ing. Alena Kunešová, vedoucí odboru ŠKCR

V mateřských a základních školách se o prázdninách vylepšovalo

Z činnosti města mohou vzniknout pohledávky za 
neuhrazené pokuty vyplývající z rozhodnutí městské policie, 
dopravního odboru - komise projednávající přestupky a 
ostatních odborů MěÚ v rámci výkonu státní správy, za 
neuhrazené místní poplatky, sociální půjčky nebo neuhrazené 
závazky vyplývající z uzavřených smluv. 

Vedoucí odborů MěÚ sledují, zda dlužníci včas a řádně plní 
své závazky a tím zabezpečí, aby nedošlo k promlčení nebo 
zániku z nich vyplývajících práv. 

Nezaplatí-li povinný ve stanoveném termínu pohledávku, 
je mu zaslána výzva k zaplacení. Tímto úkonem se znovu 
začíná počítat promlčecí doba, která trvá šest let. Každým 
novým úkonem směřujícím k vymožení pohledávky se 
promlčecí doba přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta. 
Nejpozději lze pohledávku vymáhat dvacet let od konce roku, 
ve kterém se pohledávka stala splatná. 

Povinný (dlužník) si může na finančním odboru sjednat 
splátkový kalendář. Sepíše dohodu, ve které si určí výši 
pravidelných měsíčních splátek a termín, do kdy dlužnou 
částku uhradí. Neplněním dohodnutých splátek se dohoda ruší 
a dlužník je povinen provést úhradu dlužné částky okamžitě. 

Není-li dlužná částka uhrazena, může být nařízena 
exekuce:
�přikázáním pohledávky na peněžní prostředky povinného 

na účtech
�srážkou ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo 

náhrady za pracovní příjem (u zaměstnavatele), z důchodu, 
ze sociálních a nemocenských dávek, ze stipendia

�prodejem movitých věcí, jejichž vlastníkem je povinný
�prodejem nemovitostí.

Vymáhání může realizovat sám městský úřad nebo 
příslušný soud. V každém případě však přinese další nemalé 
náklady, které je dlužník povinen uhradit spolu s dlužnou 
částkou. 

Od 1.7.2009 byl významně změněn systém doručování 
písemností. Písemnost, kterou si příjemce nevyzvedne, bude 
na poště uložena 15 dnů, pak bude buď vhozena do domovní 
schránky nebo se vrátí zpět odesilateli. Poslední den této lhůty 
se  považuje zásilka za doručenou. 

Podrobnější informace lze získat na finančním odboru MěÚ.

Občané neuniknou dluhům, které mají vůči městu!
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Tylovo nábřeží v úseku od křižovatky 
s ul. Kollárova ke křižovatce s ul. Nádražní 
– v souvislosti s realizací akce „Cyklotrasa 
Mnichov – Praha – úseky Deggendorf a 
Klatovy“ došlo k úplné uzavírce tohoto 
úseku komunikace. Po dobu stavby je 
zřízena náhradní zastávka v ulici Nádražní, 
proti obchodnímu zařízení BILLA. 
V souvislosti s touto akcí je dále prováděna 
výstavba cyklostezky podél Drnového 
potoka v lokalitě U Pazderny (mezi dvěma 
lávkami).

Dukelská ulice – rekonstrukce mostu 
přes Drnový potok a chodníků k němu 
přiléhajících. Po dobu provádění prací bude 
most uzavřen. Objízdná trasa: Dukelská, 
Masarykova, Kollárova, Nádražní. 
Nádražní ulice zůstane průjezdná. Dojde k 
omezení linek autobusové dopravy. 
Předpoklad dokončení akce do 15.12.2009.

Puškinova ulice – rekonstrukce silnice 
I/22 od křižovatky u parku až po konec obce ve směru na 
Horažďovice. V době od 27.8. do 31.10.2009  – částečná 
uzavírka silnice I/22. Při tom bude umožněn jednosměrný 
provoz od Klatov směrem na Horažďovice. Opačný směr bude 
uzavřen. Stanovena objízdná trasa Mochtín - Kydliny - Čínov - 
Klatovy. Uzavírkou dojde k přemístění zastávky Mochtín, náves 
na silnici III/1862 cca 50 m za křižovatku se silnicí I/22 
v Mochtíně. Náhradní zastávka bude označena přenosným 
označníkem a vymezena vodorovným dopravním značením 
žluté barvy. Tato zastávka bude obsluhována linkami autobusové 
dopravy č. 431681, 432030 a 433680.Linky autobusové dopravy 

č. 432090 a 432170 budou vedeny dle 
jízdních řádů s obsluhou všech zastávek po 
zastávku Sobětice. Zde bude autobus otočen 
přes parkoviště u motorestu a veden přes 
MK Sobětice - Luby a dále po sil. I/27 na 
zastávku Klatovy, Vídeňská. V důsledku 
toho bude MK Sobětice - Luby převedena 
na jednosměrný provoz ve směru Sobětice - 
Luby. Zároveň bude v době od 27.8. do 
30.9.2009 uzavřena ulice Národních 
mučedníků u křižovatky se silnicí I/22. 
Vzhledem k tomu bude přemístěna pro 
linky č. 320006, 431681, 432030 a 433680 
výstupní zastávka Klatovy, Vídeňská na 
zastávku Klatovy, Plánická u Netrvalů. Pro 
linku 432170 bude obousměrně zrušena 
zastávka Klatovy, u Gymnázia. Jako 
náhradní zastávka bude využita zastávka 
Klatovy, Vídeňská. Linky MHD budou 
vedeny stejně jako při předchozí úplné 
uzavírce Puškinovy ulice.

Aretinova ulice – rekonstrukce povrchu komunikace 
v úseku od budovy firmy TOPI k Drnovému potoku. Úplná 
uzavírka v době od 1.9. do 31.10.2009.

MK Koldinova ulice v úseku od Vaňkovy po Kollárovu 
(slepá ulice) – rekonstrukce inženýrských sítí včetně povrchu 
silnice a chodníků – úplná uzavírka cca od 15.9. do 15.11.2009. 

Úpravy veřejného osvětlení v lokalitě Na Rozhrání 
a v Puškinově ulici v Klatovech (před pivovarem).

Technické služby města Klatov provádí postupně opravy 
výtluků na městských komunikacích a čištění příkopů a vpustí.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích v září 2009 :

Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu: 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01 
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Procházkova ulice 
č.p. 84, Klatovy, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně 
napsáno jméno a adresa odesílatele.
Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky 
budou vyřazeny!!
3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek: 
25.9.2009  ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: 30.9.2009 v 8.00 hod.
Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. Žádáme, 
aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají skutečný zájem o 
koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené byty, je 
důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně obálku 
označit!
Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou naleznete na 
stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. , na 
stránkách města Klatovy  nebo na vývěsce 
Městského úřadu Klatovy.

Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti

www.snklatovy.cz
www.klatovy.cz

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
I. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy 
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty. 
Prodej bytů obálkovou metodou je nabízen v souladu s ustanoveními 
platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatov“, 
které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne 16.12.2008, a 
nabyly platnosti 1.1.2009. Uvolněný byt je nabízen všem žadatelům, 
kteří mají ke dni ukončení podání nabídek evidovanou žádost o nájem 
bytu na Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. nejméně jeden celý rok 
a zároveň projevili zájem o zařazení na seznam žadatelů o koupi bytu.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší 
cenovou nabídkou.
1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa nemovitostí 
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, Tel.: 376 311 786 
2/ Předmět návrhu:
Byt č. 84/3 v domě č.p. 83,84 v Klatovech V, Procházkova ulice, 
2. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 3, 2+1, I.kat., s přísluš.: 70,15 m  
Výchozí cena: 870.060,- Kč

2 2 2 2rozpis: kuchyně 9,86 m , pokoj 21,98 m , pokoj 14,46 m , spíž 0,90 m , 
2 2 2 2předsíň 7,76 m , koupelna 2,69 m , WC 1,28 m , sklepní kóje 11,22 m

Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
čtvrtky: 17.9.2009 – 7:00 - 8:00 hod. a 17.9.2009 – 15:00 – 16:00 hod.

foto Rudolf LangTylovo nábřeží



Vážení spoluobčané, 

fotografie z léta roku 2002 
je pravda již staršího data. 
Nejen obyvatelé žijící v blíz-
kosti rozvodněných toků stále 
mají tehdejší dramatické 
hodiny pevně vryté do paměti. 
A to i přesto, že škody na 
Klatovsku byly výhradně 
materiální. Běsnění nes-
poutaného a nespoutatelného 
živlu si nevyžádalo oběti na 
životech jako v jiných částech 
republiky.

Slovo nespoutatelný pou-
žívám zcela záměrně. Přestože 
byla provedena celá řada 
preventivních opatření ze 
strany města i vodohospodářů 
spravujících místní vodní 
toky, rozmary přírody zcela 
eliminovat nejde. Ukázaly to 
ostatně i prudké přívalové 
deště v červnu a červenci 
letošního roku, kdy během 
několika hodin spadlo 
množství vody odpovídající  
běžnému úhrnu srážek za 
několik měsíců. Četný výskyt  
„bleskových“ povodní, jak se 
zdá, budeme muset vzít na 
vědomí. Jejich nevyzpy-
tatelnost spočívá zejména 

v obtížné předvídatelnosti 
nejen z hlediska časového, ale 
i lokalizace postižených 
oblastí. Připočítat musíme 
i naši „nezištnou pomoc“. 
Druhou zářijovou neděli jsem 
splul Úhlavu od přehrady do 
Klatov. Pohled to byl mnohdy 
velmi neutěšený. Nepřeberné 
množství prořezaných větví 
ovocných stromů, vyvezeného 
sena a vyhozených nepo-
třebných věcí na březích je 
přichystáno velké vodě do 
cesty. Zatarasený tok, ucpané 
mosty, ….. lidské tragédie. 

Mezi nejvíce ohrožené 
patří pochopitelně Luby na 
Drnovém potoce, Beňovy 
spolu s Kalem a Tajanovem na 
řece Úhlavě. Právě u obcí na 
březích Úhlavy jsem se 
domníval, že významnou  sou-
částí jejich ochrany je Nýrská 
přehrada. Z omylu jsem byl 
vyveden při zasedání povod-
ňových komisí. Vzhledem 
k rozsáhlosti povodí Úhlavy 
nad našim městem dokáže 
vodní dílo ovlivnit průběh 
povodně jen z jedné čtvrtiny 
(v případě Nýrska ale z 90%). 
Její význam vyzní naplno 
v období jarního tání. Jak 
obrovské množství vody, byť 
vázané ve sněhu, se nachází na 
šumavských svazích, nejlépe 
dokládá měření z března 
letošního roku. Každý jeden  
čtvereční metr zasněžených  
plání v okolí Černého jezera  
zadržoval 880 litrů vody. 
Důsledky prudkého tání jsou 
nasnadě. Přeplněná přehrada  
není schopna již zadržovat 
vodu, podmáčená hráz hrozí 
protržením. Nechci šířit  
poplašné zprávy natož pak 
přivolávat neštěstí. Příroda, 
jak již víme, si však poroučet 

nenechá a jen připravení 
mohou dopad katastrofy 
alespoň zmírnit. Hlavně to je 
důvodem taktického cvičení  
složek Integrovaného zá-
chranného systému (IZS) 
a krizového štábu města 
Klatovy. Proběhne ve čtvrtek  
8. 10. v odpoledních hodinách 
v okolí Kalu a Tajanova. 
Nepůjde v žádném případě jen 
o cvičení „papírové“ za 
dveřmi kanceláře. Budou plně 
rozehrány modelové situace 
včetně záchrany tonoucích 
pomocí záchranných člunů, 
vrtulníku, evakuace osob  
z postižených oblastí a 
poskytnutí jim nezbytné  
humanitární pomoci. 

Cvičení má za úkol nejen 
prověřit akceschopnost IZS, 
ale především ukázat jeho 
slabá místa. Příští  týden to 
bude pouze „hra“, byť velmi 
zásadní. Během ní jsou chyby 
odhaleny. Zůstávají naštěstí 
bez následků. Skutečná velká 
voda však tolerantní nebývá.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech

Pokračujeme v přehledu 
služeb, poskytovaných pro 
obyvatele města Klatov.

Dnešní domov pro seniory 
byl původně zámeček. V roce 
1922 zde byla zřízena 
hornická zotavovna, která 
svému účelu sloužila až do 
protektorátu.

V období druhé světové 
války bylo zařízení využito 
pro válečné účely. Po válce 
budovu převzal Státní statek 
Veselí pro zemědělské učiliště, 
které existovalo až do r. 1955. 
V září tohoto roku převzal 
budovu odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Okresního 
úřadu Klatovy. Tak vznikl 
Domov důchodců Újezdec, 
kde bylo zpočátku umístěno 
19 obyvatel.

Městský ústav sociálních 
služeb v Klatovech zahájil 
svoji činnost dne 1. ledna 1994 
jako příspěvková organizace 
města Klatov. Tato nová 
organizace převzala od 
Okresního úřadu celý tento 
areál a od tohoto roku 
zajišťovala správu domova 
důchodců.

V roce 2001-2002 prošel 
starý domov velkou rekon-
strukcí. Nový domov byl slav-
nostně otevřen 13.11.2002. Od 
této doby je kapacita zařízení 
92 obyvatel, kteří jsou 
ubytováni ve dvoulůžkových 
pokojích.

Díky úpravám došlo ke 
zlepšení podmínek života 
obyvatel v domově. Všichni 
zaměstnanci MĚÚSS pomá-
hají svým obyvatelům prožít 
plnohodnotný a spokojený 
život. 

Domov poskytuje kvalitní 
pobytové sociální služby: 
�  je  v plně 
vybavených dvoulůžkových 
pokojích, které zahrnuje také  
úklid, praní, drobné opravy 
ložního a osobního prádla, 
ošacení a žehlení, 
�stravování - zahrnuje 
širokou možnost výběru stravy 
normální, dietní a diabetickou
�péči, která zahrnuje tyto 
základní činnosti:

- pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 
osobu

- pomoc při osobní hygieně 
- zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím
- sociálně terapeutické 

činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních zále-
žitostí

Obyvatelům domova je 
zajišťována zdravotní péče 
formou zvláštní ambulantní 
péče poskytované podle 
zvláštního předpisu pro-
střednictvím zdravotnického 
zařízení.

ubytování

Ošetřovatelská a rehabi-
litační péči se poskytuje 
především prostřednictvím 
zdravotnických zaměstnanců 
– všeobecných sester a fyzio-
terapeuta, kteří mají odbornou 
způsobilost.

Pro obyvatelé jsou při-
praveny každodenní činnosti, 
např. zpívání, ruční práce, 
čtení, cvičení, zábavné hrátky, 
pečení. Také organizujeme 
kulturní akce, např. Václavská 
zábava, Havelské posvícení, 
Mikulášská zábava, veli-
konoční zábava, masopust, 
kavárny apod. Během roku nás 
navštěvují kouzelníci, mu-
zikanti, zpěváci se svým 
kulturním pořadem.

Nedílnou součástí běžného 

života jsou výlety do přírody, 
přednášky na určité téma, 
navštěvují se společně vý-
stavy, galerie. 

Domov je umístěn 
v přírodě, mimo ruch města. 
Současní obyvatelé si svůj 
nový domov pochvalují a již 
jen málokdo by toužil se vrátit 
do větší aglomerace.

Domov pro seniory vydává 
informační leták, ve kterém 
najdete všechny potřebné 
informace o domově pro 
seniory v Újezdci.

Věra Tomaierová
místostarostka

a
E. Bláhová

sociální pracovnice DpS

Domov pro seniory Újezdec čp. 1

Domov pro seniory Újezdec čp.1

Ve zprávě je uvedena téměř 
stovka jednotlivých případů, 
které museli městští strážníci 
řešit. Ani o prázdninách 
nepolevila aktivita různých 
nenechavců a tak počet 
odhalených krádeží v obcho-
dech dosáhl varujícího čísla 
dvacet dva. Nejnižší hodnota 
odcizeného zboží byla 30 Kč 
s potrestáním pokutou tisíc 
korun. Rekordmany měsíce se 
stali dva pachatelé, kteří si při-
svojili zboží v hodnotě 4 500 
korun. Jelikož u sebe neměli 

průkazy totožnosti, byli pře-
dáni k dalšímu řízení Policii 
České republiky.

Na základě oznámení ob-
čanů bylo provedeno dvanáct 
zásahům proti rušitelům 
nočního klidu. Obvykle se věc 
vyřešila domluvou, v závaž-
nějších případech pokutou. 
Nápravu se však nepodařilo 
zjednat ani ve spolupráci s re-
publikovou policií při rušení 
nočního klidu z jednoho bytu 
v Prusíkově ulici.

Jako obvykle se i v srpnu 

vyskytovali v Klatovech po-
různu ležící opilci i zatoulaní 
psi.

Některé oznámené případy 
se ale pravděpodobně ode-
hrály jen v hlavách oznamo-
vatelů. Policie proto nenalezla 
žádné osoby, které měly krást 
naftu ze zaparkovaných vo-
zidel. Stejně tak nenalezla 
policie skupinu mladíků, která 
se měla neoprávněně pohy-
bovat v jednom rodinném 
domě.

Policie nenalezla ani psa, 

který pokousal oznamovatelku 
a zřejmě zbaběle z místa činu 
uprchl. Úsměv nás však 
přejde, pokud si představíme, 
že by na místo dospělého 
mohlo být pokousáno dítě.

Překvapeni asi museli být 
strážníci, když zjistili, že 
příčinou rvačky dvou mladíků 
byla hádka o pivo. Snad i proto 
postačila k ukončení konfliktu 
domluva.

Vybral a zpracoval
Stanislav Míka
člen rady města

Svodka Městské policie za srpen 2009 
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Z jednání Rady města 15. září 2009 

Vzhledem k pozdějšímu začátku bylo na programu jen 15 bodů, 
z nichž některé však vyvolaly obsáhlejší diskuzi.

Majetkoprávní úkony města

Ke schválení Zastupitelstvu byl doporučen předložený záměr 
prodeje jedné nemovitosti. Nedoporučena k přijetí pak byla 
nabídka na výkup ubytovny u masokombinátu. Nabízená 
smluvní cena za objekt s 24 bytovými jednotkami ve výši 
9 milionů se jeví jako nevýhodná. Ubytovnu nelze totiž přeměnit 
na bytový dům, neboť leží v průmyslové zóně. Bez toho nelze 
zpětně prodat byty jejich nájemníkům a provozovat tuto 
obsazenou ubytovnu město nehodlá.
Město vlastní 130 hektarů zemědělské půdy, kterou dosud 
pronajímá za 100 Kč za hektar a rok. Cena se řadu let neměnila. 
Podle rozhodnutí Rady bude od 1.1.2010 město požadovat po 
nájemcích 500 korun/ha/rok.
Na závěr bodu majetkoprávní úkony byl jmenován nový člen 
majetkové komise. Stal se jím Ing. Libor Nebeský vedoucí 
odboru životního prostředí. Majetková komise předem 
projednává podklady pro majetkoprávní úkony města. Radě poté 
předkládá svá doporučení, která ve většině případů Rada 
akceptuje.

Veřejná zakázka

Byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce – 
stavební úpravy části objektu 59/I (bývalá kasárna pod Černou 
věží, předtím jezuitská kolej). Tato zakázka se řídí příslušnými 
zákonnými předpisy, podle nichž přímou výzvu k předložení 
nabídky obdrží pět firem, ostatní se mohou k plnění přihlásit na 
základě zveřejnění výzvy na internetových stránkách města. 
Oproti předloženému návrhu prodloužila Rada termín podávání 
nabídek o týden a souhlasila s tím, že jediným kriteriem výběru 
je nejnižší nabídková cena. Podle zadání se má v této první etapě 
úprav vybudovat ve spodní části objektu depozitář pro knihovnu, 
sociální zařízení pro tělesně postižené, zdroj tepla pro druhou 
etapu rekonstrukce a má se provést statické zabezpečení kleneb.

Volba přísedících okresního soudu

Tajemník Městského úřadu připravil na žádost Okresního soudu 
v Klatovech návrh na volbu přísedících soudu. Rada doporučila 
Zastupitelstvu provést volbu podle seznamu, který předložila 
předsedkyně Okresního soudu.

Přidělení bytů v domě zvláštního určení.

Přidělení bytů v bývalém penzionu pro důchodce, kde jsou pro 
seniory soustředěny placené sociální služby, vycházelo 
z doporučení vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Do dvou ze čtyř uvolněných bytů se tak nastěhují mimoklatovští 
občané, do zbývajících Klatované. Stále však platí zásada, že 
zmíněné byty se přednostně obsazují žadateli z Klatov. Pro 
naléhavé případy je ponechávána rezerva jeden či dva byty.

Deregulace nájemného

Jak vyplynulo ze zprávy ředitelky Správy nemovitostí Klatovy, 
je tržní nájemné v Klatovech 70 až 100 Kč měsíčně za čtvereční 
metr. Cílová hodnota deregulovaného nájemného vypočítaná 
podle příslušného zákona je pak pro Klatovy 44,42 Kč pro byty 

Informace z jednání Rady města Klatov
kategorie A, kterých je naprostá většina. Rada města rozhodla, že 
této výše bude dosaženo až v roce 2011. Od 1. ledna příštího roku 
je všem nájemníků poskytnuta desetiprocentní sleva. V příštím 
roce se naproti tomu už nebude platit nájemné za zařizovací 
předměty. V diskuzi bylo připomenuto, že všechny prostředky 
z nájemného město vrací do oprav a údržby. Na rozsáhlejší 
rekonstrukce to ve všech případech nestačí a mnoho objektů 
musí čekat, až na ně přijde řada. Navíc představa, že by město 
mohlo z výtěžku nájemného stavět alespoň nějaké nové nájemní 
byty není ani po deregulaci nájemného příliš reálná.

Z jednání Rady města 30. 9. 2009 

Vzhledem k mimořádnému středečnímu termínu se jeden člen 
Rady z jednání pro neodkladné pracovní povinnosti omluvil. 
K patnácti předem oznámeným bodům programu přibylo ještě 
jedenáct dalších. Při projednávání dílčích bodů se rozvinula 
diskuze k obecné problematice především veřejných zakázek na 
stavební práce.

Majetkoprávní úkony města

Bylo schváleno zřízení dvou věcných břemen ve prospěch 
správců sítí. Do městských pozemků tak může být umístěno 
další plynové potrubí a kabel vysokého napětí. Radní si vyžádali 
podrobnější vysvětlení k přeložce kabelu vysokého napětí 
v lokalitě za Čedíkem vyvolané výstavbou nové městské 
komunikace. Důvodem podrobného zkoumání problému je 
snaha města dosáhnout co nejnižší ceny této mimořádné a 
vynucené stavby.

Pronájem pozemků v lokalitě Chaloupky pro účely 
umístění fotovoltaických elektráren

Jednání o pronájmu první části pozemku firmě Paterno s. r. o. 
Starý Klíčov stále nejsou oproti předpokladům uzavřena 
podpisem nájemní smlouvy. Rada města stanovila podmínky, za 
kterých je možné jednání uzavřít.
O druhou část čtrnáctihektarového pozemku projevila zájem 
firma Signo Solar s. r. o. Praha. V návrhu nájemní smlouvy 
nabízí finančně zajímavé podmínky pro město. Rada s nimi 
v zásadě souhlasila a uložila starostovi města připravit konečný 
návrh smlouvy a předložit ji ke schválení.

Veřejné zakázky

Na základě zprávy hodnotící komise byla zakázka „Oprava 
a zateplení dvorního průčelí, výměna otvorových výplní objektu 
č. 325, 326, Koldinova  ulice, Klatovy II“ přidělena firmě 
Miroslav Zíka, Kocourov.  Nabídku k plnění zakázky podalo pět 
firem, vítězná splňovala všechny podmínky a obsahovala 
nejnižší cenu za provedení. Podrobnosti jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města.

Studie úprav objektu klatovské radnice

V únoru zadala Rada studii úprav části radnice, protože 
dispozice prostor z roku 1924 už nevyhovují dnešnímu provozu. 
Při vypracovávání studie se ukázalo, že by bylo účelné rozšířit ji 
o prozkoumání využitelnosti podzemních prostor a části 
vedlejšího objektu. Oproti původnímu zadání se bude uvažovat 
o jiném umístění výtahu. Rada s uvedenými návrhy, které 
projednala komise výstavby, souhlasila.

pokračování na straně 4
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Současná právní úprava nájemného umožňuje vlastníkům 
nemovitostí jednostranné zvýšení nájemného za podmínek 
určených zákon č. 107/2006 Sb. Tento zákon platí od 31. 3. 2006 
a možnost jednostranného zvýšení končí obecně k 31. 12. 2010, 
s výjimkou bytů v Praze, krajský městech a v obcích 
Středočeského kraje, kde končí k 31. 12 .2012). Každoročně 
byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlašována cílová výše 
nájemného pro jednotlivé obce a to zvlášť pro byty základní 
kvality a pro byty snížené kvality.

Pro rok 2010 byla pro Klatovy vyhlášena výše maximálního 
nájemného pro byty základní kvality ve výši 44,91 Kč/m2 a pro 
byty snížené kvality 40,42 Kč/m2. 

V souladu se zněním zákona č. 107/2006 Sb. byly radou 
města nově od 1. 9. 2009 stanoveny tři kategorie městských bytů 
a to kategorie A – byt základní kvality, tj. byty se základním 
příslušenstvím a s ústředním vytápěním (za  ústřední vytápění se 
považuje zdroj tepla umístění mimo byt nebo v bytě v místnosti 
tomu určené, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění). Pod 
tuto kategorii spadají všechny byty současné I. a II. kategorie. 

Byty snížené kvality byly rozděleny na kategorii B, kde jsou 
byty s částečným základním příslušenstvím (byty bez koupelny 
nebo sprchovacího koutu). A na kategorii C., kam byly zařazeny 
všechny byty v č.p. 299/II Gorkého ul, 3/II a 125/II v Palackého 
ul. 

Pro kategorii A, bylo radou města s platností od 1. 2. 2010 
stanoveno jednostranné zvýšení nájemného na 44,91 Kč/m2, pro 
byty kategorie B na 37 Kč/m2 a pro byty kategorie C na 32 
Kč/m2. Tento krok znamená zvýšení nájemného o cca 47 – 
58%). 

Rada města přihlédla k celkovému nárůstu nájemného pro 
jednotlivé  byty a s ohledem na současnou tíživou hospodářskou 
situaci rozhodla rozložit zvýšení nájemného do dvou let. Pro rok 
2010 bude tak u nájmů, kde dochází ke zvýšení, poskytnuta 
sleva na nájemném ve výši 10%. 

O dalším vývoji regulovaného nájemného nebylo dosud 
kompetentními státními orgány rozhodnuto. 

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Zvyšování nájemného z bytů ve vlastnictví města 

Pořádání předvánočních výročních trhů a vánočního 
řemeslného trhu

Podle návrhu Hospodářského odboru byly schváleny podmínky 
pořádání těchto trhů. Termíny budou včas zveřejněny.

Zápis z jednání „Bytové komise“

Na základě své zákonné kompetence přidělila Rada několik 
volných městských bytů, souhlasila se dvěma podnájmy, 
uzavřením několika nájemních smluv pro ubytovnu v Zahradní 
ulici a se žádosti o společný nájem. Nejzávažnější byla 
rozhodnutí podat výpovědi z nájmu několika neplatičům a těm, 
kteří řádně neužívají bývalé vojenské služební byty. Rada se ve 
všech případech přiklonila k důslednému postupu, který navrhla 
bytová komise.

Zápis z jednání Dozorčí Rady Klatovské teplárny a. s.

Dozorčí rada konstatovala příznivý vývoj hospodaření teplárny, 
který umožňuje zachování dosavadních cen tepla do konce 
letošního roku. Zpráva DR obsahovala výtah z porovnání cen 
tepla v obcích ČR, které bylo zveřejněno ve Zpravodaji 
Teplárenského sdružení ČR. Cena tepla z Klatovské teplárny je 
499,80 Kč za GJ, ve srovnatelných městech je většinou centrálně 
dodávané teplo dražší. Klatovy nejsou mezi sedmdesáti 
lokalitami s nejnižší cenou tepla (277,50 Kč za GJ Dětmarovice 
až 459 Kč za GJ Zlaté Hory), ani mezi sedmdesáti s nevyšší 
cenou (884,27 Rumburk až 646,00 Jablonné v Podještědí). 
Stejně tak nejsou Klatovy mezi sedmdesátkou lokalit 
s nejvyšším a nejnižším množstvím centrálně dodávaného tepla.

Zápis z jednání Dozorčí rady Správy nemovitostí Klatovy 
s. r. o.

Také hospodářský výsledek městské společnosti, která spravuje 
městské byty a nebytové prostory se vyvíjí příznivě. Rada města 
vzala tuto skutečnost na vědomí i s tím, že náklady společnosti 

byly oproti loňskému roku plánovitě sníženy o 2%..

Podněty komise pro úklid a úpravu města

Členové komise D. Kolář, S. Míka a R. Salvetr předložili Radě 
deset podnětů. Týkaly se zejména špatného stavu některých částí 
chodníků, sloupů veřejného osvětlení, špatného stavu 
konkrétních travnatých ploch i studánky Klatovky. K posouzení 
byla předložena účelnost instalace venkovních popelníků, neboť 
nedopalky cigaret hyzdí i některá nově upravená prostranství 
poblíž autobusových zastávek.  O tom, že pod svícnem bývá 
někdy tma svědčí i podnět ukazující na špatný stav dolní části 
fasády na budově MěÚ na rohu Vídeňské ulice. Odpovědní 
pracovníci města mají proto uloženo podat písemnou zprávu se 
zjištěním skutečného stavu, určení odpovědnosti a s termínem 
nápravy.

Dotace Klatovskému fotbalu

Fotbalisté TJ Klatovy se obrátili na město se žádostí 
o mimořádnou dotaci. Jejich požadavek je však poměrně vysoký 
a nezapadá do celkové částky vymezované Zastupitelstvem 
v rozpočtu na dotace.
Jako určitou pomoc schválili radní pro letošek navýšení 
dosavadní podpory o padesát tisíc korun, tedy o nejvyšší částku 
ve své kompetenci. O vyšší dotaci musí rozhodnout zastupitelé, 
ale i ty Rada doporučením rozumné výše dotace v podstatě 
vyzvala k respektování finančních možností města. V diskusi 
zazněly kritické připomínky především k požadované výši 
dotace. Podle mínění některých členů Rady by se měly současné 
soutěže hrát více amatérsky a převážně s domácími hráči. Bylo 
také konstatováno, že mládežnický sport je městem dotován 
dostatečně.

Příští jednání Rady města: úterý 13. 10. a 27. 10. 2009

Vybral a zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města

Informace z jednání Rady města Klatov dokončení ze strany 3
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Kulturní dům v Klatovech se představuje

a zve k návštěvě
Městské kulturní středisko 

v Klatovech připravilo pro 
návštěvníky a účastníky pro 
zájmovou činnost zbrusu nový 
víceúčelový sál i nové parkety 
s renovovaným pódiem ve 
velkém sále Kulturního domu 
v Klatovech.

Až ke třem milionům se 
vyšplhala letošní letní rekon-
strukce a úpravy v kulturním 
domě, které podpořilo vedení 
města a schválilo Zastupi-
telstvo města. 

Návštěvníci, klatovská 
veřejnost i ostatní zájemci 
budou moci využívat vedle 
stávajícího renovovaného 
velkého sálu, malého sálu, 
výstavní galerie také nový, 
moderní víceúčelový sál, který 
bude rovněž využívat lout-
kový soubor „Brouček“ a tím 
rozšíří diváckou kapacitu pro 
svá vystoupení.

Na základě odvážného 
projektu, který byl zpra-
cováván a odsouhlasen v roce 
minulém, se stavební práce 
zahájily hned koncem škol-
ního roku 2009 a během 
letních prázdnin se neúnavně 
pracovalo jak ve velkém sále 
s celkovou výměnou parket, 
renovací pódia i forbíny, tak 
realizací víceúčelového sálu, 
který má svůj vlastní vchod 
směrem od nákupního centra.

Nový sál vznikal pro-
bouráním příček malých 
učeben, které dříve sloužily 
pro různé kurzy, soubory, 
šatny a sklady. Části také 
využíval loutkový soubor 
„Brouček“, který zkoušel, 
působil ve velmi stísněných 
prostorách a nemohl svým 
dětským divákům s rodiči 
nabídnout více míst i vhod-
nější kulturní prostředí.

Během dvou měsíců se 
zcela změnilo prostředí 
a prostory, kdy do hlediště pro 
loutková představení může 
zasednout až sto diváků. Sál se 
může pochlubit moderním 

prostředím, novou elektro-
instalací, akustikou, klima-
tizací, vytápěním, ozvučením, 
zatemněním, novou šatnou pro 
diváky a posluchače, zku-
šebnou i zázemím pro loutky. 

Nově instalovaná zata-
hovací stěna bude umožňovat 
změnu prostředí jak pro 
loutková představení, tak pro 
různorodou zájmovou činnost, 
pro kterou byla vybudována i 
nová zrcadlová stěna s madly. 

Nový sál budou využívat 
posluchači zájmových aktivit, 
které pro ně připravilo 
Městské kulturní středisko 
v Klatovech se svými lektory, 

např: kurz pro nejmenší 
„Zpíváme a tancujeme“, 
orientální břišní tance, break 
dance - akrobatický taneční 
styl, taneční skupinu 
„Modern“ či „Zdravotní cvi-

čení pro všechny generace“. 
Za víceúčelovým sálem se 
připravuje tzv. hudební koutek 
pro výuku zpěvu, muzi-
círování a nahrávací studio.

Zkulturněny a zmoder-
nizovány jsou také restaurační 

prostory v kulturním domě, 
kde působí firma M+P 
Catering.

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem, kteří nám 

umožnili tyto úpravy pod-
niknout a financovat, rovněž 
poděkování patří i mým 
kolegům z technického 
oddělení, kteří mě v mém úsilí 
podpořili.

Dovoluji si pozvat zájemce 
z Klatov a okolí pro naší 
zájmovou činnost, kulturní 
pořady, které nabízíme 
v médiích, tisku, vývěsních 
skřínkách a vlastních inter-
netových stránkách MěKS 
v Klatovech.

Mgr. Hana Haladová
ředitelka MěKS

a KD v Klatovech

Nový víceúčelový sál.

Nové parkety ve velkém sále Kulturního domu.

POZVÁNKA

8. října 2009 od 19.00 hodin
„BUDVARKA“ 

Koncert populární jihočeské 
dechovky, která vznikla v roce 
1941 jako hudba budějovického 
pivovaru Budvar. Dnes ji tvoří 
13 muzikantů a 4 zpěváci. Je 
o r i g i n á l n í  s v ý m  s t y l e m ,  
výběrem skladeb a  je j ich 
interpretací. Čerpá především 
z tvorby jihočeských autorů. 
Má natočeno 11 CD nosičů.

16. října 2009 od 19.00 hodin
„VINOBRANÍ“

Společenské setkání přátel vína 
a hudby pořádají Galeria Vino 
Klatovy a Městské kulturní 
středisko v Klatovech. K tanci a 
poslechu hraj i  c imbálová 
kapela Aleše Smurného.

21. října 2009 od 19.30 hodin 
„SPIRITUAL  KVINTET“

Koncert skupiny, která od 
letošního září začala svoji pade-
sátou sezónu. V letošním roce 
vydala také nové CD pod náz-
vem „Zatím dobrý” s třinácti 
vesměs novými skladbami.

22. a 23. října 2009
od 8.30 a 10.00 hod.

„KLAUN BUBLIFUK“  -  
Pořad pro děti
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V týdnu od středy 16. září  do úterý 22. září probíhal 
Evropský týden mobility. V rámci podpory tohoto týdne Město 
Klatovy připravilo pro občany města vědomostní test, ve kterém 
si mohli ověřit své znalosti z oblasti životního prostředí a tak se 
zúčastnit slosování. Vítěze vylosovala vedoucí Odboru školství, 
kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Ing. Alena 
Kunešová za účasti pracovnic Odboru životního prostředí, MěÚ.

kategorie 6- 10 let
Hana Kučerová, Tajanov 12 10 let
Eva Valešová, Domažličky 21 8 let
Josef Janda, Pod Hůrkou 511 Klatovy 3 7 let

kategorie 11 – 15 let
Michaela Křížková, Plánická 52, Klatovy 5 11 let
Petr Hájek, Chodského náměstí 23, Hostouň 15 let
Jan Švec, Břetětice 8 15 let

kategorie od 16 let a více
Věra Bendlová, Koldinova 433, Klatovy 2 60 let
Pavla Kopecká, Mánesova 794, Klatovy 3 25 let
Jiří Novák, Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou 16 let
Pro výherce je připravena odměna, kterou si mohou 

vyzvednout na Odboru životního prostředí Městského úřadu 
Klatovy v kanceláři č. 20 u p. Lenerové. 

Dále byla pro základní školy a uměleckou školu v Klatovech 
vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Naše město – naše klima“. 
Vyhodnocení prací bylo provedeno Mgr. Zdeňkou Dvořákovou 
a Mgr. Hanou Johánkovou, kterým tímto velice děkujeme. 

Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut 2009

kategorie  (6- 11 let)
1. Valentýna Jungvirthová, ZŠ Tolstého, 10 let 
2. Anna Hozmanová, ZŠ Plánická, 10 let
3. Veronika Tomanová, ZŠ Tolstého 11 let

kategorie (12 – 15 let)
1. Mikoláš Fišer, Gymnázium 11 let
2. Darja Zemanová, ZŠ Plánická 13 let
3. František Časta, ZŠ Tolstého 12 let

kategorie ZUŠ (děti do 11 let ) 
1. Kapusta Matěj, ZŠ Čapkova 10 let
2. Jana Kramlová, ZŠ Čapkova 10 let
3. Anežka Matějíčková, ZŠ Tolstého 9 let
    Natálie Pytlová, ZŠ Masarykova 7 let

Zvláštní cena za model „Černá věž“ obdržela 
Pavla Doležalová ze  ZŠ Čapkova 

Na radnici mladé výtvarníky přivítala a ceny předala 
místostarostka města Mgr. Věra Tomaierová, která je zároveň 
provedla historickými prostory klatovské radnice.  

Všem kdo se přidali a jakýmkoliv způsobem Den bez aut 
podpořili děkujeme a se všemi se těšíme na příští rok, kdy 
opět budeme moci tento den podpořit.

Za Odbor životního prostředí
Iva Lenerová a Ing. Ivana Petrmichlová

upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 5. 10. 2009 do 25. 10. 2009 
na území města a v integrovaných obcích na označených 
stanovištích dle uvedeného rozpisu. Upozorňujeme občany města, 
že v případě nutné změny stanoviště kontejnerů v jednotlivých 
lokalitách budou občané o změně informováni způsobem v místě 
obvyklým (např. oznámením na úřední desce, letáčkem).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integ. obcí při podzimním úklidu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady 
a výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, 
monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly 
znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad a popel. Zároveň 
žádáme občany, aby pro předání objemných odpadů (např. vyřazený 
nábytek, pneumatiky) využili sběrný dvůr města.

Město Klatovy

Podzimní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

5. 10. 2009 – 11. 10. 2009

12. 10. 2009 – 18. 10. 2009

19. 10. 2009 – 25. 10. 2009

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Nádražní – U váhy
Kounicova
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice,
Zahrádky Štěpánovice, 
Zahrádky Na Markytě,
Štěpánovice, Točník, Otín,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice
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Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové 
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.), 
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy, 
ředidla apod.

 Sběrný dvůr v Klatovech, Hřbitovní ulice
Provozní doba:

pondělí - pátek: 12.00 - 19.00
sobota: 14.00 - 19.00
neděle: 14.00 - 20.00

Město Klatovy uskuteční ve dnech 15. 10. 2009 až 26. 10. 2009

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Uložení nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře je 
určeno pouze pro občany Města Klatov a je bezplatné. 
Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu 
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní 
době. 
Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy 
sběrného dvora.

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah 
k životnímu prostředí.

Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb. 
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

Tylovo nábřeží  v úseku od 
křižovatky s ul. Kollárova ke křižovatce 
s ul. Nádražní – v souvislosti s realizací 
akce „Cyklotrasa Mnichov – Praha – 
úseky Deggendorf a Klatovy“ došlo 
k úplné  uzaví rce  tohoto  úseku 
komunikace. Provádí se výstavba kryté 
lávky přes Drnový potok, chodníku 
a cyklostezky. Po dobu stavby je zřízena 
náhradní zastávka v ul. Nádražní, proti 
obchodnímu zařízení BILLA. 

Dukelská ulice – rekonstrukce mostu 
přes Drnový potok a chodníků k němu 
přiléhajících. Po dobu  provádění prací 
bude most uzavřen. Objízdná trasa: 
Dukelská, Masarykova, Kollárova, 
Nádražní. Nádražní ulice zůstane 
průjezdná. Dochází k omezení linek 
autobusové dopravy. Termín dokončení 
akce: 15.12.2009.

Puškinova ulice – rekonstrukce 
silnice I/22 od křižovatky u parku až po konec města ve směru na 
Horažďovice. 

V době od 27.8. do 31.10.2009  – částečná uzavírka sil. I/22. 
Při tom je umožněn jednosměrný provoz od Klatov směrem na 
Horažďovice. Opačný směr je uzavřen. Stanovena objízdná trasa 
pro nákladní dopravu: Mochtín - Kydliny - Čínov - Klatovy. 
Osobní doprava je vedena před Soběticemi směrem na Luby. 

Linky autobusové dopravy č. 432090 (Klatovy - Chlistov), 
432170 (Klatovy - Mochtín - Kydliny - Klatovy), 431681 
(Klatovy - Sušice - Kašperské Hory - Stachy), 432030 (Klatovy - 
Plánice - Nalžovské Hory - Horažďovice) a 433680 (Sušice - 
Kolinec - Klatovy) jsou vedeny dle jízdních řádů s obsluhou 
všech zastávek po zastávku Sobětice. Zde bude autobus otočen 

přes parkoviště u motorestu a veden přes 
MK Sobětice - Luby a dále po sil. I/27 na 
zastávku Klatovy, Vídeňská. 

V důsledku toho byla MK Sobětice - 
Luby převedena na jednosměrný provoz 
ve směru Sobětice - Luby.

Úpravy  ve ře jného  osvě t l en í  
v Puškinově ulici v Klatovech (před 
pivovarem).

Aretinova ulice – rekonstrukce 
povrchu komunikace v úseku od budovy 
firmy TOPI k Drnovému potoku. Úprava 
povrchu komunikace podél Drnového 
potoka po napojení na Vrbovu ulici. 
Úplná uzavírka cca do 31.10.2009.

MK Koldinova ulice v úseku od 
Vaňkovy po Kollárovu (slepá ulice) – 
rekonstrukce inženýrských sítí včetně 
úpravy povrchu silnice a chodníků – 
úplná uzavírka po etapách cca do 
15.11.2009. 

Technické služby města Klatov  provádí i nadále postupně 
opravy výtluků na městských komunikacích a čištění příkopů a 
vpustí.

František Kocfelda
 vedoucí HO MěÚ Klatovy

Informace o prováděných pracích na komunikacích 
a souvisejících objízdných trasách v měsíci říjnu 2009 :

Vážení občané!
Omlouváme se Vám za probíhající dopravní omezení 

ve městě. Rekonstrukce v těchto místech zlepší nejen vzhled, 
ale zejména bezpečnost dopravy v našem městě.

Děkujeme za pochopení.

foto Rudolf LangPuškinova ulice
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem vyhlašuje

v ý b ě r o v é    ř í z e n ív ý b ě r o v é    ř í z e n í
na místo úředníka Živnostenského odboru Městského úřadu

v Klatovech, úsek živnostenské kontroly

Pracovní náplň:
- výkon státní správy na úseku kontroly podle živnostenského zákona a 
souvisejících předpisů, řešení přestupků a správních deliktů na úseku 
živnostenského podnikání.
Platové zařazení:
- platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č.469/2002 a č. 564/2006 
Sb., v platném znění).
Požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání nejlépe se zaměřením na veřejnou 
správu, popř. ekonomického zaměření, 
- znalost živnostenského zákona, zákona o státní kontrole, správního 
řádu a souvisejících předpisů,
- iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
- schopnost řešit konfliktní situace,
- trestní, občanská a morální bezúhonnost,
- znalost práce na PC,
- řidičské oprávnění sk. B,
- praxe ve veřejné správě a znalost cizího jazyka vítána.
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.
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 9. 10. 2009 na adresu:
Město Klatovy 
k rukám tajemníka M.Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy 
Obálku označte „Výběrové řízení ŽO“

O prázdninách zahájil provoz významný neziskový 
internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese 

 je umístěn informačně-zábavní systém 
s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů
a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz 
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý 
návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své 
články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, 
odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve 
zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý 
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým 
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, 
prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky 
symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
webu Šedesátka.cz. 

Internetový projekt  přizpůsobil 
seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned 
v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská 
komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města 
a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své 
historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé 
zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, 
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy
a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít 
celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese
a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává 
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.

Navštivte . Třeba se budete rádi vracet.

www.sedesatka.cz

www.sedesatka.cz

www.sedesatka.cz

www.sedesatka.cz – internetový prostor pro seniory

KULTURNÍ AKCE

KINO ŠUMAVA
1-2.10./čtvrtek-pátek/ 20.00 - VŠUDE DOBŘE, 
PROČ BÝT DOMA - USA,titulky, od 12 let, 98 
minut, Kč. 70/80,-. Hořká komedie o dvojici, hledající 
místo k životu pro sebe a svého budoucího potomka.

3.-4.10./sobota-neděle/ 17.00 - HARRY POTTER A 
PRINC DVOJÍ KRVE -USA, česky mluveno, 
přístupno, 153 minut, Kč. 70/80,-. Staří známí Harry, 
Ron a Hermiona a jejich už šestý rok na škole kouzel v 
Bradavicích.

3.-4.10./sobota-neděle/ 20.00 - PROROCTVÍ - 
Austrálie/USA, titulky, od 12 let, 122 minut, Kč. 
70/80,-. Apokalyptický sci-fi horor.

5.-6.10./pondělí-úterý/ 20.00 - NÁVRH - USA, 
titulky, přístupno, 108 minut, Kč. 75/85,-. Romantická 
komedie.

8.-9.10./čtvrtek-pátek/ 20.00 - POKOJ V DUŠI - 
Slovensko, od 12 let,  97 minut, Kč. 70/80,-. 
Psychologické drama ze současné slovenské vesnice.

10.-11.10./sobota-neděle/ 17.00 - HANNAH 
MONTANA - USA, přístupno,česky mluveno, 102 
minut, Kč. 80/90,-. Rodinná hudební komedie. Film 
natočený na základě populárního televizního seriálu.     

10.-11.10./sobota-neděle/ 20.00 - ÚNOS VLAKU 
123 - USA, titulky, od 12 let, 105 minut, Kč. 80/90,-. 
Thriller o únosu vlaku metra s Johnem Travoltou a 

Denzelem Washingtonem v hlavních rolích.   

11.10./neděle/ 15.00 - POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A 
KOČIČCE - ČR, přístupno,70 minut, Kč. 25,-.Pásmo 
krátkých pohádek pro nejmladší diváky.

12.-13.10./pondělí-úterý/ - NOC OŽIVLÝCH 
MRTVOL 3D - USA, titulky, od 12 let, 80 minut, Kč. 
80/90,-. Remake klasické hororové komedie, tentokrát 
ve 3D (s brýlemi).

15.-18.10./čtvrtek-neděle/ 20.00 - HODINU NEVÍŠ 
- ČR, od 12 let,95 minut, Kč. 80/90,-. Drama z 
nemocničního prostředí, inspirované případem tzv. 
"heparinového vraha". Hrají : Václav Jiráček, 
Stanislav Zindulka, Jana Krausová, Zita Kabátová, 
Jaroslava Adamová a další.

1 7 . - 1 8 . 1 0 . / s o b o t a - n e d ě l e /  1 7 . 0 0  -  
TRANSFORMERS:POMSTA PORAŽENÝCH - 
USA, přístupno, česky mluveno, 150 minut, Kč. 
70/80,-. Akční sci-fi. 

19.-20.10./pondělí-úterý/ 20.00 - VDANÁ 
SNOUBENKA - USA, titulky, přístupno, 91 minut, 
Kč. 70/80,-. Romantická komedie. V hlavních rolích 
Uma Thurmanová a Colin Firth.

2 2 . - 2 5 . 1 0 . / č t v r t e k - n e d ě l e /  2 0 . 0 0  -  
J Á N O Š Í K : P R AV D I V Á  H I S T O R I E  -  
ČR/Slovensko/Polsko/Maďarsko, od 15 let, 140 
minut, Kč. 80/90,-. Nové zpracování legendárního 
zbojnického příběhu.

24.-25.10./sobota-neděle/ 17.00 - KORALÍNA A 
SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI  -  USA,  

přístupno,titulky, 101 minut, Kč. 70/80,-. Animovaný 
film podle knihy N. Gaimana. Strašidelný příběh 
vhodný pro starší děti a dospělé.

25.10./neděle/ 15.00 - S KRTKEM DO POHÁDKY 
- ČR, přístupno, 65 minut, Kč. 25,-. Další pásmo 
krátkých pohádek nejen o krtečkovi.

26.-27.10./pondělí-úterý/ 20.00 - COCO CHANEL - 
Francie, od 12 let,111 minut, Kč. 70/80,-.Film o slavné 
módní návrhářce.V hlavní roli A. Tautou.

29.-30.10./čtvrtek-pátek/ 20.00 - ZAŽÍT 
WOODSTOCK - USA, titulky,od 12 let, 120 minut, 
Kč. 70/80-. Komedie/drama o tom, jak se ospalé 
městečko proměnilo díky slavnému hudebnímu 
festivalu.

31.10.-1-11./sobota-neděle/ 17.00 - ČÍSLO 9 - USA, 
titulky, od 12 let,80 minut, Kč. 70/80,-. Animovaná 
postapokalyptická sci-fi.

31.10.-1.11./sobota-neděle/ 20.00 - DISTRICT 9 - 
USA, titulky, od 15 let, 112 minut, Kč. 80/90,-. A ještě 
jedna sci-fi s devítkou, tentokrát thriller o přistání 
mimozemských uprchlíků, kteří se chtějí schovat na 
naší planetě.

Pokladna kina otevřena ve všední dny od 18.00 hodin, 
o víkendech vždy hodinu před představením. 
Předprodej večer v kině Šumava (tel. 376311342) 
a přes den v Informačním centru na náměstí
(tel. 376 347 250). Pokud chcete dostávat program kina 
s předstihem, pošlete svoji mailovou adresu na 
kino@klatovsko.cz



Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že v říjnu 

každého roku je slavnostně 
zahájeno za přítomnosti 
akademických funkcionářů 
fakulty a představitelů města 
Klatovy kombinované stu-
dium oboru Veřejná správa 
a regionální rozvoj prvních 
ročníků bakalářského a nava-
zujícího magisterského studia. 
V letošním roce se konal tento 
významný akt v reprezen-
tačních prostorách klatovské 
radnice a Centra sociální 
integrace a celoživotního 
vzdělávání v Klatovech již 
posedmé.

Kombinované studium 
v konzultačním středisku se 
skládá ze dvou fází. První fáze 
je koncipována jako forma 
celoživotního vzdělávání a stu-
denti hradí část nákladů na 
studium. Druhá fáze začíná 
čtvrtým semestrem v baka-
lářském studiu, respektive 
třetím semestrem magi-
sterského studia. Do ní se 
studenti dostanou, pokud 
absolvují zkoušky za předchozí 
dobu studia v celoživotním 
vzdělávání k danému termínu 
zahájení druhé fáze s celkovým 
studijním průměrem 2. Pokud 
tohoto průměru nedosáhnou, 

musí skládat přijímací zkoušky. 
Teprve po jejich úspěšném 
absolvování se pak stávají 
řádnými studenty fakulty. 
V současné době studuje 
v konzultačním středisku 
v Klatovech 450 studentů. Za 
dobu trvání střediska úspěšně 
složilo státní bakalářskou 
zkoušku 202 absolventů a státní 
závěrečnou zkoušku s ob-
hajobou diplomové práce 
vykonalo 188 absolventů. 
Absolutní počty však zcela 
nevypovídají o náročnosti 
studia. Tu plně dokreslují až 
procenta úspěšnosti. Baka-
lářské studium dokončilo za 
dobu jeho trvání 63 % studentů, 
navazující magisterské pak 
71 % studentů. 

Tato náročnost je dána i tím, 
že veškeré přednášky, semi-
náře, konzultace a samozřejmě 
i zkoušky jsou důsledně zaji-
šťovány kmenovými pedagogy 
fakulty. Výuka je tak držena na 
stejné odborné úrovni jako 
v sídle fakulty v Praze. Město 
Klatovy vytvořilo ve spolu-
práci s Českou zemědělskou 
univerzitou pro vysokoškolské 
studium důstojné podmínky 
v nově rekonstruovaných 
prostorách bývalého domini-
kánského kláštera. Studenti 
mají k dispozici kromě 
přednáškových sálů i počí-
tačovou učebnu a v letošním 
akademickém roce nově 
i videokonferenci. Magisterské 
studium je zabezpečováno 
v prostorách Střední školy 
zemědělské a potravinářské 
Klatovy. V budově školy je 
studentům k dispozici i od-
borná knihovna. O technické, 
administrativní a materiální 
zabezpečení studentů a pe-
dagogů se stará po celou dobu 
fungování střediska od roku 
2003 Úhlava o.p.s. 

Provozně ekonomická 
fakulta České zemědělské 
univerzity se prostřednictvím 
svého konzultačního střediska 
a svého regionálního partnera 
Úhlavy o.p.s. podílí v městě 
Klatovy a jeho okolí na celé 
řadě dalších projektů, z nichž je 
mezi staršími občany nej-
známější provozování virtuální 
univerzity třetího věku. Model, 
který byl v Klatovech vy-
zkoušen, dnes úspěšně přebírají 
další města jako například 
Kdyně, Kasejovice, Sušice 
a další. 

Sedmička bývá považována 
za šťastné číslo. Přál bych si, 
aby v pořadí již sedmý aka-
demický rok byl úspěšným pro 
všechny studenty. Doufám, že 
„akademická půda“ již 
v Klatovech zakotvila natrvalo. 
Doplňuje tak vhodně nejen síť 
vzdělávacích zařízení ve městě, 
ale významným způsobem se 
podílí i na jeho společenském 
životě.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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malý sál KD Družba

Zahájení akademického roku.
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str. 2
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str. 5
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Bratři Haisovi - mistři světa
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech

Pokračujeme informacemi 
o sociálních službách města 
Klatov - Domov pro osoby se 
zdravotním postižením

Jak jsme již uvedli minule, 
domov pro seniory čp. 1 
v Újezdci byl slavnostně 
otevřen po rekonstrukci v roce 
2002. 

Areál v Újezdci tvoří dva 
samostatné ubytovací objekty 
– čp. 1 a čp. 14, ve kterých byl 
od roku 1955 provozován 
domov důchodců. V letech 
2001 až 2002 byl objekt čp. 1 
zrekonstruován na nový 
moderní domov důchodců. 
Objekt čp. 14 nebyl zahrnut do 
rekonstrukce s ohledem na 
finanční prostředky a je od 
roku 2003 provozován jako 
ústav sociální péče pro 
mentálně postižené občany 
s kapacitou 30 lůžek, 

Zásadním problémem 
tohoto zařízení bylo to, že 
tento ústav byl zřízen v r. 1955 
v objektu, který byl původně 
postaven k jinému účelu. 
S ohledem na zastaralý a ne-
vyhovující stavebně technický 
stav objektu ústavu hrozila 
havárie vodoinstalace a ele-
ktroinstalace, rovněž tak 
kotelna vyžadovala rekon-
strukci. Přeplněnost tohoto 
zařízení byla dalším vý-
znamným problémem tohoto 
ústavu. 

Hygienická zařízení tj. WC 
a koupelny byly zásadně 

společné, ubytovací pokoje 
byly bez příslušenství a nebyly 
vybaveny ani umyvadly. Počet 
hygienických zařízení nebyl 
dostatečný, na 30 obyvatel 
připadaly 4 WC, 1 koupelna a 
1 sprcha. V ÚSP nebyla ani 
jedna společenská místnost, 
obyvatelé využívali koutek na 
chodbě, kde měli umístěnu 
televizi. Ze všech těchto 
důvodů Rada města Klatov 
dne 25.11.2003 rozhodla o 
nutnosti požádat o dotaci na 
rekonstrukci objektu čp. 14.

V roce 2004 byl vypsán 
odpovídající dotační titul 
MPSV a bylo požádáno o do-
taci. V r. 2006 obdrželo město 
Klatovy rozhodnutí o přidělení 
státní dotace na rekonstrukci 
a dostavbu ÚSP Újezdec 
čp. 14 – nynější Domov pro 
osoby se zdravotním posti-
žením.

V listopadu r. 2006 byl 
objekt vystěhován a předán 
stavební firmě Klatovská 
stavební společnost s.r.o., 
Klatovy. Stavba byla do-
končena a předána zpět 
28. 5. 2008. Celková cena díla 
se vyšplhala na částku 
17.831.595 Kč, z toho po-
skytnutá dotace od MPSV 
činila 12.643.000 Kč, 
zbývající část hradilo město 
Klatovy.

Stavebními úpravami a do-
stavbou objektu Újezdec 
čp. 14 byly získány pokoje se 

sociálním vybavením pro 34 
obyvatel – celkem 17 pokojů, 
z toho: 
�2 jednolůžkové pokoje, 
2 třílůžkové pokoje a 13 dvou-
lůžkových pokojů
�Zázemí pro personál
�Společenská místnost
�Kotelna
�Propojovací chodba mezi 
Domovem pro seniory(objekt 
čp. 1) a objektem čp. 14

Slavnostní otevření do-
mova se konalo 11. 6. 2008. 
Domov zajišťuje komplex 
služeb, mezi které patří :
�Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu
�Pomoc při osobní hygieně 
�Zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím

�

nosti
�Pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obs-
tarávání osobních záležitostí

Klienti se mohou účastnit 
aktivizačních aktivit, mezi 
které patří např. cvičení pod 
vedením fyzioterapeuta, pe-
čení, pracovní činnosti, ruční 
práce. Procházky okolím jsou 
na denním pořádku, výstavy 
i koncerty jsou pořádány 
přímo v areálu. Stravu domov 
poskytuje normální, dietní 
a diabetickou. Ošetřovatelská 
péče je poskytována 24 hodin 
denně. Domov je provozně 
i organizačně napojen na 
Domov pro seniory v Újezdci.

Hlavními cíli domova jsou 
poskytovat sociální služby dle 
individuálních potřeb klientů,  
podporovat kontakt s rodinou. 
Všichni zaměstnanci se snaží  
zajistit svým klientům takové 
prostředí, které splňuje jejich 
představy o společném, ale 
přesto individuálním žití 
v domově.

Veškeré důležité informace 
najdete na webových strán-
kách Městského ústavu 
sociálních služeb Klatovy,

. 

Věra Tomaierová
místostarostka

Sociálně terapeutické čin-

 
www.klatovynet.cz/muss/

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Budova ÚSP Újezdec čp. 14

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vážení spoluobčané, přátelé,

než se rok s
 
rokem sešel, máme před sebou opět nejkrásnější svátky v

 
roce – Vánoce.

 

Ty jsou bezesporu spojeny s
 

určitým zklidněním, pozastavením se, ale i u většiny z
 

nás
 

i s
 
očekáváním. Město Klatovy Vás tímto zve na vstup do adventního času

na klatovské náměstí Míru dne 27. listopadu 2009 v  18.00 hod.,

kdy bude slavnostně pod taktovkou pana starosty a tradičních vánočních  písní a koled  

v  podání  folklórních  souborů  Šumavánek  a  Šumava  slavnostně  rozsvícen  vánoční  

strom. 

Těšíme se na shledání s  Vámi.
                                                          Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR
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Zasedání Rady města 13. října 2009 

Rada města projednala celkem 24 bodů. K některým bylo přijato 
usnesení, některé informativní zprávy byly vzaty na vědomí. 
Záležitosti, které jsou v kompetenci Zastupitelstva města, budou 
s příslušnými doporučeními předloženy na jeho jednání.

Návrhy na majetkoprávní úkony města

Bylo schváleno zřízení pěti věcných břemen ve prospěch 
správců sítí- uložení plynovodů nebo elektrických kabelů do 
pozemků města. Jednorázová úhrada městu bude činit přibližně 
šedesát tisíc korun.
Rada souhlasila s prodloužením devatenácti smluv, které 
umožňují umístění reklamních panelů na městských pozemcích.
Stejně tak byly schváleny obdobné smlouvy týkající se 
prodejních stánků. Ze stávajících nebudou z různých důvodů 
obnoveny tři smlouvy. Jedna z nich se týká prodejny Večerka 
poblíže pošty. Důvodem byly zejména stížnosti občanů na to, že 
místo kdysi potřebné služby se prodejna stává spíše bufetem 
s konzumací piva.

Veřejné zakázky

Podle dlouhodobějších záměrů by měly být vybudovány dvě 
nové místní komunikace – Za Čedíkem a Za kasárny. Celková 
předpokládaná cena se blíží padesáti milionům. Téměř polovina 
této částky je již zajištěna v městském rozpočtu. Zbytek, 
případně až 80% uznatelných nákladů by měla přinést evropská 
datace, na jejímž přidělení je proto akce závislá. Pokud dojde 
k realizaci, je ukončení výstavby obou komunikací závazně 
stanoveno na 30. červen 2010. Sankce za nedodržení termínu 
byla Radou stanovena na 0,2% ceny díla za každý den prodlení. 
Jediným výběrovým měřítkem je nejnižší nabídková cena. 
Nabídku může podat každá firma, která splní zákonné 
požadavky a podmínky stanovené v rámci zákona městem. 
Výzva k podání nabídek je zveřejněna na internetových 
stránkách města.

Zápisy z jednání komisí

Komise pro územní rozvoj, urbanizmus a rozvoj městské 
památkové zóny
Přes svůj poněkud krkolomný název je tato odborná komise 
důležitým pomocníkem Rady města, neboť její doporučení 
pomáhají při mnohých rozhodnutích a často přinášejí nové 
pohledy a náměty. Pozitivní ohlas vzbudil na jednání rady 
požadavek komise zvážit při novém umístění skateparku 
v lokalitě Za Vodojemem alternativu jeho částečného zastřešení.
Komise se rovněž zabývala problémy řešení úprav objektu 
bývalých kasáren pod Černou věží. Náměty budou předány 
projektantům, kteří připravují příslušnou studii.
Komise pro výchovu, vzdělávání a sport
Zásadním bodem zprávy této komise bylo doporučení výše 
dotací veřejně prospěšným organizacím působícím na území 
města. Podle již dříve přijatých zásad jim bude rozdělena druhá 
polovina z 1,5 milionu korun, které zastupitelé v rozpočtu 
vyhradili na pravidelnou činnost mládeže do osmnácti let. Na 
každého člena z této druhé části připadne 613 Kč. V diskuzi bylo 
připomenuto, že finanční pomoc města je v mnoha případech 
zásadní zejména pro menší sportovní oddíly.

Informace z jednání Rady města Klatov
Navýšení příspěvku TSMK

V souvislosti se změnou zákona o pozemních komunikacích 
projednala Rada žádost Technických služeb o navýšení 
provozního příspěvku. Od příštího roku bude totiž město 
udržovat všechny chodníky v jeho vlastnictví. Část této 
povinnosti, zejména zimní údržbu nesli až dosud majitelé 
přilehlých nemovitostí. Zvýšení nákladů představuje pro příští 
rok téměř čtyři miliony korun, v čemž je zahrnut nákup potřebné 
mechanizace. Radní se zabývali i tím, zda tyto prostředky budou 
vynakládány účelně a zvažovali, zda navýšení pracovníků o tři je 
úměrné. Nakonec však doporučili zastupitelům požadavky 
TSMK akceptovat a zařadit je do rozpočtu města.

Obrazová galerie starostů

Na klatovské radnici, v zasedací místnosti č. 9 jsou trvale 
vystaveny portréty klatovských starostů. Prvním z patnácti je 
MUDr. Jan Nauš, který byl starostou v letech 1850 – 1860 a 1881 
– 1884. Posledním je pak Jaroslav Kalabza, který byl v čele 
města v období 1946 – 1948. Dlouholetou řadu přerušili až 
předsedové národního výboru z důvodů, které si lze jen 
domýšlet. Současní radní se již před časem zabývali myšlenkou 
na tradici galerie starostů navázat, zvláště v souvislosti 
s výročím 750 let města Klatovy. Po delším jednání a zvažování 
dostává tento záměr reálnou podobu. V zásadě byl vybrán 
umělec, jehož styl získal všeobecnou podporu, protože nejvíce 
navazuje na formu dřívějších portrétů. Zajímavá byla informace, 
že jeden z předních českých portrétistů při návštěvě radnice 
ocenil hodnotu i význam dosavadní řady a vyslovil se pro 
zachování této tradice.

Rada města 27. října 2009 

Za přítomnosti všech devíti členů bylo projednáno 24 bodů 
programu a navíc některé aktuální problémy. K materiálům 
předkládaných Odborem rozvoje města podala vysvětlení jeho 
vedoucí.

Návrhy na majetkoprávní úkony města

Pracovníci Odboru rozvoje města pod vedením Ing. Pleskotové 
předložili devatenáct návrhů. O většině z nich musí rozhodnout 
Zastupitelstvo města, Rada k nim připojila svá doporučení na 
základě vyjádření majetkové komise. Zřízení tří věcných 
břemen bylo odsouhlaseno přímo, neboť to spadá do kompetencí 
rady města podle znění zákona o obcích. 
I na tomto jednání se opět objevila problematika pronájmu 
pozemku na vybudování fotovoltaické elektrárny. Jednání 
s firmou Signo solar s. r. o. Praha jsou oproti očekávání složitější. 
Město chce mít jistotu, že uzavřené smlouvy budou v souladu 
s jeho dlouhodobějšími zájmy. Záměr pronájmu byl schválen 
a bude zveřejněn na úřední desce. V diskuzi zazněl opětovně 
názor upozorňující na problematickou ekonomickou bilanci 
těchto elektráren. Riziko a náklady sice nenese město, ale stát 
a tedy vlastně všichni daňoví poplatníci.

Veřejné zakázky

Byla uzavřena podlimitní veřejná zakázka na stavební úpravy 
části objektu bývalých kasáren pod Černou věží. Vítězem se 
stala firma s nejnižší nabídkovou cenou. Podrobnější zpráva je 
na internetových stránkách města.

pokračování na straně 4



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJLISTOPAD 2009STRANA 4

Město vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 
poukázek pro osoby v hmotné nouzi. Stejně jako v jiných 
městech se ukazuje, že mnoho lidí neumí s některými 
poskytovanými sociálními dávkami hospodařit. Část finančních 
prostředků by jim měla proto být poskytována ve formě 
poukázek na vybrané nutné zboží. Celé zadání zakázky je jako 
obvykle zveřejněno na internetových stránkách města.

Architektonická soutěž o návrh stavby parkovacího domu 
u KD Družba

Soutěžní porota vyhodnotila první tři vítězné návrhy ze 43 
zaslaných. Soutěž byla vyhlášena na podnět Zastupitelstva 
a výsledky mu budou předloženy. Jak vyplynulo z diskuze, 
nezískal žádný z vítězných návrhů jednoznačnou podporu 
radních. Důležité je však to, že město nehodlá být investorem 
tohoto finančně náročného projektu. Vítězný návrh by však měl 
být závazný pro případného soukromého zájemce.

Řešení podnětů Komise pro úklid a úpravu města

Většina podnětů byla shledána oprávněnými. Hospodářský 
odbor i TSMK předložily písemně návrhy řešení včetně termínů 
nápravy. Zbývá dořešit neuspokojivý stav spodní části fasády 
budovy MěÚ na rohu náměstí a Vídeňské ulice. Rada uložila 
TSMK zakoupit na zkoušku dva venkovní popelníky a umístit je 
na problematických místech, kde se hromadí nedopalky cigaret.

Zápis z bytové komise

Nejzávažnějšími body byly dva návrhy na vypovězení nájemní 
smlouvy k městskému bytu pro neplacení nájemného. Rada sice 
zvažuje sociální podmínky neplatičů, ale přiklání se k názoru 
bytové komise, že je nutné postupovat důsledně. V mnoha 
případech se ukazuje, že možnost výpovědi nájmu vede 
k zásadnímu zlepšení platební morálky. 

Zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

Informativní zpráva obsahovala především návrhy na změnu 
územního plánu. Většinou se jedná o zněnu neřešeného území na 
území pro bydlení nebo smíšenou či výrobní zónu. Konečné 
slovo bude mít po projednání v řadě institucí Zastupitelstvo 
města.
Příští jednání Rady města: úterý 13. 10. a 27. 10. 2009

Vybral a zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města

Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3

Pravidelná zpráva kla-
tovské městské policie 
obsahovala osmdesát jedno-
tlivých případů. Největší 
skupinou je dvacet krádeží 
v obchodech. Tentokráte se 
naštěstí jednalo jen o menší 
hodnoty odcizeného zboží od 
šestnácti do šesti set korun. 
Druhé místo v počtu zásahů 
zajistili porůznu ležící opilci. 
K desítce se blížil počet 
odchycených psů, kteří po-
bíhali bez kontroly majitele po 

Klatovech. Mezi nenápadné, 
ale varující patří zásahy 
policie proti skupinkám dětí 
a mladistvých, jejichž chování 
na veřejnosti se vymyká ob-
vyklým normám. Vše se zatím 
vyřešilo domluvou a nezbývá 
jen doufat, že to bude stačit 
i v budoucnu.

Vedle zprávy o vypro-
šťování uvízlé labutě a slepi-
cích na klatovském náměstí 
stojí za citaci: „ Oznámení 
o vosím hnízdě v květináči na 

nám. Míru. Hlídka MP místo 
zabezpečovala do příjezdu 
HZS, který hmyz zlikvidoval.“

Nakonec ještě část oficiální 
statistiky. Na úseku dopravy 
řešila MP 252 přestupků 
a podle vyhlášek města pak 
414. Pokuty byly uděleny 
v celkové výši 37.700 Kč.

Vybral a zpracoval
Stanislav Míka
člen rady města

Činnost Městské policie v září 2009

Informace o prováděných pracích na komunikacích 
a souvisejících objízdných trasách v měsíci listopadu 2009

Tylovo nábřeží v úseku od křižovatky s ul. Kollárova ke 
křižovatce s ul. Nádražní – v souvislosti s realizací akce 
„Cyklotrasa Mnichov – Praha – úseky Deggendorf a Klatovy“ 
došlo k úplné uzavírce tohoto úseku komunikace. Dokončuje se 
výstavba kryté lávky přes Drnový potok, chodníku 
a cyklostezky. Je zřízena náhradní autobusová zastávka 
v ul. Nádražní, proti obchodnímu zařízení BILLA. 

Dukelská ulice – rekonstrukce mostu přes Drnový potok 
a chodníků k němu přiléhajících. 
Po dobu provádění prací bude most uzavřen. Objízdná trasa: 
Dukelská, Masarykova, Kollárova, Nádražní. Nádražní ulice 
zůstane průjezdná. Dojde k omezení linek autobusové dopravy. 
Předpoklad dokončení akce do 15.12.2009.

Puškinova ulice – rekonstrukce silnice I/22 od křižovatky 
u parku až po konec obce ve směru na Horažďovice. Dokončují 
se práce na chodnících.

MK Koldinova ulice v úseku od Vaňkovy po Kollárovu (slepá 
ulice) – rekonstrukce inženýrských sítí včetně úpravy povrchu 
silnice a chodníků – úplná uzavírka po etapách cca do 
15.11.2009. 

Napájení VO+zásuvkové skříně na náměstí Míru – nové 
přivedení kabelů VO + elektro do prostor tržního místa na 
náměstí, osazení výsuvných zásuvkových skříní do šachet pod 
zem. Provádění za provozu s částečným omezením.

Technické služby města Klatov provádí i nadále postupně 
opravy výtluků na městských komunikacích, opravy poklopů 
kanalizačních šachet a čištění příkopů a vpustí.

František Kocfelda
 vedoucí HO MěÚ Klatovy

Vážení občané!
Omlouváme se Vám za probíhající dopravní omezení 

ve městě. Rekonstrukce v těchto místech zlepší nejen vzhled, 
ale zejména bezpečnost dopravy v našem městě.

Děkujeme za pochopení.
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Výstavba Cyklotrasy č. 38 ve městě Klatovy

a v obci Tajanov byla zdárně dokončena
V současné době byla 

dokončena akce „Cyklotrasa 
Mnichov - Praha, úseky 
Deggendorf a Klatovy“, na 
kterou město Klatovy ob-
drželo dotaci z programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 
Česká republika - Svobodný 
stát Bavorsko 2007-2013. 

Všechny nově vybudované 
úseky jsou součástí mezi-
národní dálkové trasy č. 38 
Plzeň - Klatovy - Železná 
Ruda - Deggendorf - Mnichov. 
Zároveň propojují již dříve 
vybudované cyklostezky 
v Klatovech a Lubech.

V samotných Klatovech 
došlo k převedení cyklotrasy 
č. 38 do dopravně zklidněných 
lokalit podél Drnového 
potoka. Byly vybudovány tyto 
úseky a stavby:

- úsek Sadová ulice – 
zrekonstruován povrch pří-
jezdové komunikace, která se 
napojuje na cyklostezku směr 
Luby, součástí je odstavná 
plocha pro automobily,

- úsek Krejčího nábřeží – 
nový povrch formou obytných 
zón a příjezdových komu-
nikací vlevo ve směru toku 
Drnového potoka v úseku 

mezi ulicemi Havlíčkova 
a Vrbova,

- úsek Domažlické ulice – 
formou dopravního značení 
došlo k převedení cyklistů do 
smíšené stezky včetně vy-
budování bezbariérového 
řešení míst pro přecházení,

- úsek Tylovo nábřeží –  
nová zastřešená lávka - 
pavilon přes Drnový potok 
s vyústěním směrem do 
Bezručovy ulice. Po kom-

pletním dokončení pavilonu 
v něm bude umístěno sociální 
zařízení a informační služby 
pro cykloturisty. Při zpra-
cování projektu lávky byl brán 
ohled na hladinu stoleté vody. 
Je umístěna půl metru nad ní 
a svojí konstrukcí odpovídá 

síle případné povodně. K lávce 
je přiveden od mostu 
v Kollárově ulici nový chod-
ník a cyklostezka,

- úsek ulice U Pazderny – 
vybudována nová smíšená 
stezka a nová příjezdová 
komunikace vedoucí přes park 
v úseku mezi lávkou u prů-
myslové školy a lávkou 
naproti bývalému ČSAD.

V obci Tajanov byla 
cyklotrasa zpevněna asfal-
tovým povrchem v rozsahu od 
křižovatky se silnicí III. třídy 
podél bytových domů přes 
lesní komplex Husín s vy-
ústěním až na komunikaci 
Andělice - Svrčovec. Tímto 
krokem jsme zajistili bez-
problémové pokračování 
cyklotrasy č. 38 ve směru na 
Dolany a Švihov.

Věříme, že nově vybu-
dované úseky tzv. Šumavské 
cyklotrasy č. 38, které měří 
celkem cca 2,75 km, budou 
plně sloužit ke spokojenosti 
nejen cyklistům, ale i chod-
cům a jezdům na kolečkových 
bruslích. Jsme přesvědčeni, že 
oddělení stezek od auto-
mobilové dopravy významně 
přispěje ke zvýšení bez-
pečnosti jejich uživatelů.

Celkové náklady akce činí 
cca 23 mil. Kč. Z této částky 
obdrží město dotaci ve výši do 
85 % uznatelných nákladů 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v rámci 
programu přeshraniční spo-
lupráce Cíl 3 Česká republika-
Svobodný stát Bavorsko 
2007 - 2013 a 5 % ze státního 
rozpočtu.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Klatovské náměstí je od minulého měsíce nově snímáno 
webovou kamerou, která ho díky širokoúhlému objektivu zabírá 
téměř v celé jeho velikosti. Nejedná se pochopitelně o plynulý 
obraz, ale pohled z kamery se obnovuje každou minutu a tento 
obrázek se odesílá na webové stránky.

Kromě toho se můžete také zpětně podívat, jak vypadalo 
náměstí v 8:00, ve 12:00 a v 16:00 hod. 

Obrázky z kamery najdete na stránce 
, kromě nich se můžete 

podívat i do plaveckého bazénu, kde je také umístěna obdobná 
webová kamera (odkaz na ni najdete na výše uvedené adrese).

Bc. Milan Jarošík
ved. odboru vnitřních věcí

www.klatovy.cz/klatovy/webcam.asp

Dívejte se na klatovské náměstí

prostřednictvím svého počítače

Město Klatovy, jako jedno 
z prvních měst v České 
republice, zahájilo v letošním 
roce využívání možnosti dané 
novelou zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Tato novela 
spočívá v tom, že umožňuje 
obcím a městům zaměstnávat 
osoby pobírající sociální 
dávky (dávky v hmotné nouzi) 
formou veřejné služby.

Město Klatovy od měsíce 
dubna tuto formu zaměs-
tnávání využívá a během 

uplynulého půl roku jsou vidět 
i první výsledky. Občané, 
vykonávající veřejnou službu, 
jsou zaměstnáváni městem 
jako pomocné pracovní síly se 
zaměřením především na úkli-
dové práce, práce v lesnictví 
a pomocné práce v sociální 

sféře. Zájem o výkon veřejné 
služby se za uplynulé období 
ustálil a v měsíci říjnu bylo 
podepsáno 43 smluv.

Důležité jsou dosažené 
výsledky vyjádřené jak množ-
stvím odpracovaných hodin, 
tak zhodnocením kvality 
odvedené práce. V tomto 
směru je možné hodnotit 
výkon veřejné služby velice 
kladně. Z počtu 600 hodin 
odpracovaných v měsíci 
dubnu se tento počet navýšil 

na 1 120 hodin za měsíc září. 
Rovněž kvalita všech pro-
váděných prací je správci 
majetku hodnocena jako velmi 
dobrá. Pokud sečteme odpra-
cované hodiny od dubna do 
konce září dostaneme se na 
číslo 5 524 hodin, které při 

Využití institutu veřejné služby městem Klatovy.

Městská knihovna Klatovy si Vás dovoluje pozvat: 

„Krok za krokem rokem našich prababiček“
Secesní módou a životním stylem před sto lety provází 

JANA SKARLANTOVÁ,
básně z cyklu Milencův rok přednese autor Petr Skarlant.

Pořad je uváděn u příležitosti vydání kalendáře
„Klatovy našich prababiček“ k jubilejnímu roku 2010.

Čtvrtek 5. listopadu 2009 od 18 hod. spol. sál knihovny

Městská knihovna Klatovy, výstavní galerie, 2. N.P.
Vernisáž výstavy JANA RYBÁKA

Keramika, realizace, kresby – 
Středa 11. listopadu 2009 od 18 hodin

Městská knihovna v Klatovech
Výstava „Sochy do barokní niky“ 

RICHARD KOČÍ – IVAN BUKOVSKÝ   26/27
Schodiště bývalé jezuitské koleje od 9 do 18 hodin.

Výstava potrvá do 4. 12. 2009.

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126

e-mail:reditel@knih-kt.cz

ohodnocení minimální hodi-
novou mzdou 50 Kč,  
představují hodnotu odvedené 
práce v částce 276.200,- Kč.

Vzhledem k tomu, že 
sociální dávky vyplácené 
občanům v hmotné nouzi jsou 
výdajem státního rozpočtu, je 
hodnota dobrovolně a zdarma 
odvedené práce pro město 
Klatovy nezanedbatelným 
přínosem.

Město Klatovy před-
pokládá organizování prací 

formou veřejné služby i v zi-
mním období, kdy kromě 
dalšího úklidu by občané 
pobírající sociální dávky 
pomáhali s úklidem sněhu. 
Využití by v tomto období 
pokračovalo i pro městské lesy 
a pro výpomoc v oblasti 
sociálních služeb.

Miroslav Šafařík
tajemník MěÚ

Veřejná služba. Výsledek úklidových prací v ulici Za Kasárny.
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Ve Čtvrtek 29. října 2009 
zaplnili klatovské náměstí 
vojáci 142. praporu oprav. Již 
to, že je na slavnostní nástup 
přivedli dragouni na koních 

svědčilo o mimořádnosti oka-
mžiku. Prezident republiky se 
rozhodl ocenit výsledky 
klatovských vojáků nejen 
během náročných zahra-

ničních misí, ale i při 
pomoci civilnímu 
sektoru a udělil míst-
nímu útvaru čestný 
historický název 
„Klatovští dragouni“. 
Chtěl bych touto 
cestou poděkovat 
vojákům v čele 
s velitelem pplk. Ing. 
Róbertem Sdurkem za 
vzájemnou spolupráci 
a popřát jim hodně 
dalších úspěchů a 
především šťastných 
návratů ze zahraničí 
do Klatov.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Čestný název „Klatovských dragounů“

Bratři Haisovi jsou mistři světa
V každém lichém roce 

pořádá organizace Intersteno 
mistrovství světa v záznamu a 
zpracování textu na počítači. 
Letošní srpnové 47. 
mistrovství bylo výjimečné, 
protože se poprvé konalo 
mimo Evropu, a to přímo 
v srdci Číny – v Pekingu. Již 
tradičně jsme měli možnost 
reprezentovat nejen Českou 
republiku, ale i naše město. 
Libor se do té doby zúčastnil 
čtyř světových mistrovství 
(Praha 2007, Vídeň 2005, Řím 
2003 a Hannover 2001), kde 
získal 2 stříbrné a 7 
bronzových medailí. Petr byl 
navíc v Laussane (1998) a ve 
své sbírce měl 5 zlatých, 6 
stříbrných a 2 bronzové 
medaile. 

Značnou naší výhodou je 
všestrannost při práci 
s počítačem, a tak jsme oba 
soutěžili v sedmi disciplínách, 
mezi které patří: 30minutový 
opis textu z papírové předlohy 
(s penalizací 100 úhozů za 
neopravenou chybu), 
korektura textu (10minutová 
soutěž, při které je nutno 
provést podle papírové 

předlohy co nejvíce 
změn/oprav v textu, který má 
soutěžící v počítači), real-
time (8minutová soutěž, kdy 
se diktuje stupňovanou 
rychlostí od 50 do 120 slov za 
minutu; jakmile soutěžící 

přestane diktujícímu stíhat, 
musí přestat pracovat a 
zaznamenaný text odevzdat), 
záznam diktátu (15minutová 
soutěž, kdy se diktuje 
stupňovanou rychlostí od 50 

do 190 slov za minutu, po 
nadiktování celého textu má 
soutěžící stanovený čas na 
úpravy), wordprocessing 
(120minutová soutěž, 
nazývána též jako „zpracování 
textu ve Wordu“, kdy musí 

soutěžící efektivně a co 
nejrychleji naformátovat text 
dle úkolů z papírové 
předlohy), korespondence a 
protokolování (8minutový 
diktát, ze kterého má soutěžící 

za úkol provést „výtah“ a 
ponechat v textu pouze ty 
nejpodstatnější informace), 
vícejazyčný diktát (diktování 
stupňovanou rychlostí v cizích 
jazycích). Na všestrannost 
soutěžícího následně 
poukazuje tzv. kombinace, 
kde se pomocí olympijského 
bodování sčítají výsledky ze 
všech disciplín. 

Účast na mistrovství světa 
je pro nás finančně velmi 
náročná. Náklady na jednoho 
soutěžícího se tentokrát 
vyšplhaly až k 50 tisícům Kč. 
Město Klatovy nám vyšlo 
vstříc a velkou měrou se na 
úhradě nákladů podílelo. 
Odměnou byl zisk šesti 
cenných kovů; Petr přivezl 
dvě zlaté a dvě stříbrné 
medaile, Libor pak jednu 
zlatou a jednu bronzovou 
medaili! 

Další šampionát se 
uskuteční za dva roky v Paříži. 
Velmi rádi bychom se opět 
zúčastnili a reprezentovali 
„naše“ Klatovy.

Bratři Haisovi

Bratři Haisovi
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Již  druhým rokem probíhá 
soutěž časopisu Ekonom, 
která hodnotí vztahy pod-
nikatelského sektoru a vůbec 
veřejnosti směrem k radnicím, 
k městům a k veřejné správě 
jako celku.

Do hodnocení, které pro-
bíhá nezávisle na názoru 
a stanovisku obce, je zahrnuto 
celkem 205 obcí z celé ČR 
(jsou to tzv. obce III. typu).

Předchozí ročník 2008 
znamenal pro Klatovy 1. místo 
v rámci kraje a 3. místo v rámci 
republiky.

A rok 2009?
1. místo v kraji a 1. místo 

na žebříčku mezi hodno-
cenými městy v ČR. Díky 
všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem přispěli k tomu, že se 
Klatovy ocitly na stupínku 
nejvyšším. Pro informaci 
přikládám hodnocení soutěže, 
které bylo zveřejněno v časo-
pisu Ekonom.

Ing, Jan Vrána
místostarosta 

NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO 
PODNIKÁNÍ - KLATOVY

Jako nejlepší město pro 
podnikání byly letos vyhlášeny 
Klatovy. Prvenství získaly 
v soutěži Město pro byznys, 
kterou každoročně pořádá 
týdeník Ekonom. V loňském 
roce zvítězil Humpolec, který 
je letos na druhém místě. Třetí 
místo obsadil Jeseník. Soutěže 
se zúčastnilo 205 měst. Praha 
byla však hodnocena zvlášť, 
podle mluvčího soutěže 
Michala Kaderky by bylo 
porovnání ostatních měst 
s Prahou nesrovnatelné.

K vítězství Klatov nejvíce 
přispělo efektivní využívání 
evropských dotací, v jehož 
celkovém hodnocení čerpání 
má město primát. Zároveň mu 
pomohlo i dobré fungování 
místní veřejné správy, která za 
posledních pět let investovala 
do rozvoje infrastruktury a do-
pravní obslužnosti miliardu 
korun. Město také těží 

z cestovního ruchu.

Klatovům ale k prvenství 
pomohl i bouřlivý rozvoj 
průmyslové zóny. „Oslovili 
jsme nejdříve místní pod-
nikatele a k našemu překvapení 
celých 17 hektarů průmyslové 
zóny je rozebráno mezi 
místními podnikateli," uvedl 
místostarosta Klatov Jan 
Vrána. Jediné, co městu škodí, 
jsou vysoké ceny. Ty jsou dány 
blízkostí německých hranic, 
a tudíž vyšší konkurencí.

Co se v soutěži hodnotí?

Hodnocení soutěže se 
zaměřuje na pět desítek kritérií, 

mezi nimi podnikatelské 
prostředí, lokalitu, podmínky 
pracovního trhu, přístup 
veřejné správy a cenové 
podmínky. Také samotní 
podnikatelé se pak mohli 
vyjádřit k tomu, jak se jim 
v daných městech daří.

„Letošní pořadí bylo ovliv-
něno změnami na pracovním 
trhu, a to především ve mě-
stech, kde převažuje průmysl," 
uvedla Eva Hanáková, šéf-
redaktorka týdeníku Ekonom. 
V soutěži bylo letos nově 
hodnoceno i pořadí krajů, zde 
dosáhl největšího úspěchu 
Liberecký kraj.
(převzato z časopisu Ekonom)

Město pro byznys

Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu: 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01 
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Jiráskova ulice 
č.p. 786, Klatovy, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně 
napsáno jméno a adresa odesílatele.
Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky 
budou vyřazeny!!
3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek: 
27.11.2009  ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: 2.12.2009 v 8.00 hod.
Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. Žádáme, 
aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají skutečný zájem o 
koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené byty, je 
důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně obálku 
označit!
Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou naleznete na 
stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. , na 
stránkách města Klatovy  nebo na vývěsce 
Městského úřadu Klatovy.

Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti

www.snklatovy.cz
www.klatovy.cz

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
I. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy 
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty. 
Prodej bytů obálkovou metodou je nabízen v souladu s ustanoveními 
platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatov“, 
které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne 16.12.2008, a 
nabyly platnosti 1.1.2009. Uvolněný byt je nabízen všem žadatelům, 
kteří mají ke dni ukončení podání nabídek evidovanou žádost o nájem 
bytu na Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. nejméně jeden celý rok 
a zároveň projevili zájem o zařazení na seznam žadatelů o koupi bytu.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší 
cenovou nabídkou.
1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa nemovitostí 
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, Tel.: 376 311 786 
2/ Předmět návrhu:
Byt č. 786/16 v domě č.p. 786,787 v Klatovech II, Jiráskova ulice, 6. 
nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 16, 4+1, I.kat., s přísluš.: 89,99 m2 
Výchozí cena: 964.050,- Kč
rozpis: kuchyně 9,66 m2, pokoj 8,80 m2, pokoj 12,09 m2, pokoj 13,08 
m2, pokoj 20,18 m2, předsíň 12,64 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1 1,03 
m2, WC 2 1,03 m2, lodžie 5,72 m2, sklepní kóje 2,88 m2
Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční dne:
Čtvrtek 19.11.2009 :     7:00 –  8:00 hod.      15:00 – 16:00 hod.



Vážení spoluobčané,

v pátek 27. listopadu jsme 
společně rozsvítili „náš“ 
vánoční strom a přivítali tak 
adventní čas. Období ne-
rozlučně spojené alespoň 
s chvilkovým zastavením se, 
s nadějí a očekáváním. 
Zejména oči vašich dětí 
a vnoučat byly plné očekávání. 
Jasně se v nich zračila radost 
a těšení se na chvíli, kdy se 
rozzáří slavnostně nazdobené 
vánoční stromky také ve 
vašich domovech. A co 
bychom si zastírali, jejich 
pohledy i myšlenky budou 
upnuty zejména pod ně, kde 
budou mezi dárky hledat 
vyplnění svých přání.

Přiznám se, že s podobnou 
nedočkavostí jsem před 
několika dny čekal na 
rozhodnutí o přidělení evrop-
ských dotací na „klatovské“ 
projekty. A to bez ohledu na to, 
kdo žádosti podával. Myslím, 
že cca 720 milionů korun jsou 
ojedinělým příspěvkem na 
realizaci významných staveb 
v našem městě. Svědčí to 
nejen o kvalitě předkládaných 
záměrů, ale i o jejich bez-

chybné precizní přípravě ze 
strany zpracovatelů a shodě na 
prioritách mezi představiteli 
krajské a místní samosprávy. 
Především díky ní se ulehčí 
financování  nové klatovské 
nemocnice a dojde i na 
výstavbu „severozápadního“ 
obchvatu města od prů-
myslové zóny Pod Borem 
směrem na výpadovku na 
Domažlice. Přípravě této 
stavby jsme se velmi in-
tenzivně v minulých dvou 
létech věnovali. Nemalý podíl 
na výsledku má samozřejmě 
vstřícnost a pochopení vlast-
níků pozemků. I díky nim by 
měla komunikace na jaře 2011 
začít sloužit řidičům a odlehčit 
dopravně přetíženému centru 
města. Dobrou zprávou pro 
milovníky bezpečné cyklistiky 
a obyvatele Štěpánovic je 
dozajista dotace na pokra-
čování cyklostezky právě do 
této integrované obce. 

Už s ohledem na blížící se 
významné výročí města, které 
v příštím roce společně 
oslavíme, jsem s obrovskou 
radostí uvítal přidělení téměř 
20 milionů korun na opravu 
a vybudování nové expozice 

klatovských katakomb. 
Připočtu-li ještě 8,5 milionu 
korun na kompletní rekon-
strukci střechy a ventilačního 
systému jezuitského kostela, 
je jasné, že záchrana nejvýz-
namnější klatovské barokní 
památky nezůstane jen na 
papíře. 

Vážení spoluobčané,
přestože výše zmíněné 

zprávy považuji za náš 
společný, byť trochu před-
časný, vánoční dárek, jsem si 
dobře vědom, že vánoční 
svátky jsou svátky veskrze 
rodinnými. Přeji vám, abyste 
je prožili se svými nejbližšími 
v klidu, pohodě a ve zdraví. 
Přeji vám splnění i těch 
nejtajnějších přání. 

Zároveň mi dovolte pozvat 
vás ke společné oslavě 
příchodu nového roku. Roku, 
kdy my, Klatované, oslavíme 
750 let od založení našeho 
krásného města. Bude mi ctí 
a potěšením setkat se s vámi na 
klatovském náměstí vpod-
večer 1. ledna 2010. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Síť sociálních služeb MĚÚSS v Klatovech

Tentokráte představí ko-
lektiv zaměstnanců své 
působení v Domově pro 
seniory v Klatovech.

Historie Domova pro 
seniory s původním názvem 
Domov důchodců, se počala 
psát v roce 1997. V průběhu 
tohoto roku byla přestavěna 
dvě patra stávajícího Domova 
penzionu pro důchodce. 
Zastupitelé města se rozhodli 
pro tuto přestavbu z důvodu 
nevyhovujících prostor a ne-
dostatečné kapacity stáva-
jícího klatovského Domova 
důchodců v Plánické ulici. 

A tak byl 1. ledna 1998 
oficiálně otevřen Domov 
důchodců s kapacitou 33 
lůžek. V průběhu dvanácti let 
svého působení se v našem 
domově stále něco buduje, 
vylepšuje, modernizuje… Ať 
už se jedná o vybavení pokojů, 
společných prostor, klubovny, 

jídelny, kuchyně, prádelny, 
společenské místnosti. Všude 
najdete moderní vybavení, 
technologii, ale také čisto, 
barevnou výmalbu, bez-
barierový výtah. 

V současné době je 
kapacita domova 126 lůžek ve 
22 dvoulůžkových a 72 
jednolůžkových pokojích. 
O klienty se stará 63 za-
městnanců - vedoucí domova, 
zdravotnický personál, 
pracovníci sociální péče, 
účetní, stravovací referent, 
ergoterapeutka, sociální pra-
covnice, kuchařky, pradleny, 
uklízečky a údržbáři. My 
všichni tvoříme nedílný celek 
a jsme garantem spokojenosti 
našich klientů. Pečujeme, 
vaříme, uklízíme, pereme, 
povídáme si, smějeme se, po-
máháme klientům v tíživých 
životních situacích. A věřte – 
děláme to rádi. Máme hezký 

pocit, pokud jsou naši klienti 
spokojeni a nemají důvod ke 
smutku. Klienti i návštěvníci 
domova mohou jednou za rok 
hodnotit naší práci v anonym-
ních dotaznících. Výsledky 
jsou klientům zveřejněny a pro 
nás jsou přínosnou inspirací. 
Ostatně, můžete se přesvědčit 
sami. Pozvání k nám platí po 
celý rok. Každého z Vás rádi 
přivítáme, provedeme Vás po 
domově, zodpovíme případné 
dotazy každý všední den 
v době od 7.00 do 15.30 hodin. 

Našim klientům pomá-
háme také vyplnit volný čas. 
Samozřejmostí je nabídka 
široké škály denních volno-
časových aktivit, kulturní 
i sportovní vyžití, kvízy, hry, 
soutěže, kulturní zábavy, 
výlety, návštěvy kina, muzea, 
výstav, ale také „jen“ 
procházky nebo mlsání 
v cukrárně. Pyšní jsme na 
místní knihovnu, která čítá 
téměř 3300 kvalitních titulů od 
známých i méně známých  
spisovatelů. Další naší pýchou 
je časopis Echo, který 
vydáváme 3x do roka a jehož 
úkolem je pobavit klienty, 
ale zároveň má i funkci 
informativní. 

Návštěvy rodinných pří-
slušníků, kamarádů a známých 

klientů v našem domově 
nejsou limitovány časem. 
Vítáni jsou v průběhu celého 
týdne, svátky nevyjímaje.

A co musíte udělat pro to, 
abyste mohli být přijati do 
Domova pro seniory? Pokud je 
Vám alespoň 65 let, nejprve 
podejte žádost o poskytnutí 
sociální služby společně 
s vyjádřením Vašeho prak-
tického lékaře na Městský 
ústav sociálních služeb 
k rukám Bc. Jany Javorské. 
Paní Javorská Vám poradí se 
všemi dalšími potřebnými 
náležitostmi. Žádosti jsou ke 
stažení na internetových 
stránkách  na , 
osobně si je můžete vy-
zvednout přímo v našem 
domově nebo u Bc. Javorské 
na MěÚSS v Balbínově ulici 
v Klatovech. 

Posláním našeho domova 
je zajistit důstojné prostředí 
seniorům, kteří již nemohou 
nadále zůstat ve svém 
domácím prostředí. Pro naše 
klienty chceme vytvořit 
náhradní domov a poskytovat 
kvalitní péči tak, aby u nás 
prožili spokojený podzim 
života. 

Bc. Alena Kleinerová
ředitelka MĚÚSS Klatovy

www.musskt.cz

Domov pro seniory v Klatovech

Budova Domova pro seniory, Podhůrecká 815/III
foto Rudolf Lang

Zveme Vás na vánoční řemeslný trh

Slavnostní vánoční strom a rozzářené
osvětlení již ozdobily klatovské
náměstí a ulice, fenomény českých
Vánoc v podobě koled, cukroví
a dárků na nás dýchají ze všech stran.

Ze všech svátků zasahují Vánoce
nejhlouběji do života města a do
jejich víru se dostává každý. Působí
na nás výjimečnou atmosférou,
přináší pohodu, klid a očekávání.

Chcete-li zapomenout na běžný předvánoční shon a spěch, přijďte na klatovské náměstí ve dnech
21. - 23. prosince, kdy město Klatovy bude opět pořádat tradiční řemeslný trh, při kterém ve
stáncích nebudou chybět vánoční vazby, ozdoby, medovina.
„Rozbalit“ si zde můžete jeden z nejkrásnějších dárků v podobě vystoupení dětských sborů
a jiných pěveckých souborů, které jistě potěší. Váš zájem a potlesk bude pro ně odměnou:

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR

Přeji Vám všem, abyste příjemně prožili tyto slavnostní chvilky, zazpívali si,
popřáli si s lidmi, kteří Vás nějak oslovili, ale i poděkovali těm, se kterým Vám
v uplynulém roce bylo dobře.
Poděkování patří i z mé strany všem, se kterými jsme celoročně spolupracovali
a zajišťovali chod města a plnili jeho potřeby a úkoly.
Krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.

21. 12. 2009 - pondělí

14,00 - zahájení trhu slavnostními fanfárami
14,05 - Mateřská škola Klatovy, Studentská ul. - odl. pracoviště MŠ Klatovy, Máchova ul.
14,30 - Základní škola a Mateřská škola Klatovy, Hálkova ul.
15,15 - pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Tolstého 765
15,45 - pěvecký sbor Berušky při ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126
16,15 - hudební kroužek DDM Klatovy

22.12.2009 - úterý

14,00 - Mateřská škola Klatovy, Studentská ul. - odl. pracoviště MŠ Klatovy, Luby
14,30 - Mateřská škola Klatovy, Studentská ul.
15,00 - pěvecké sbory při Masarykově ZŠ Klatovy
15,30 - pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194
16,00 - Dechový orchestr mladých při ZUŠ J. Kličky Klatovy

23.12.2009 - středa

14,00 - pěvecký sbor Karafiát při ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126
14,30 - ženský pěvecký sbor Seniorky
15,00 - Folklórní soubory Šumavánek a Šumava při T.J. Sokol Klatovy
15,30 - vánoční program rádia Blaník
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Rada města 10. listopadu 2009 

Na pozvánce k jednání bylo uvedeno třináct bodů programu, 
v úvodu bylo přidáno dalších šest bodů. Účast členů byla 
stoprocentní.

Návrhy na majetkoprávní úkony města

Z celkem deseti předložených návrhů se většina týkala 
obvyklých záležitostí. Bez námitek prošel návrh souhlasu 
s legalizací skautské klubovny na Křesťanském vrchu. Stavba je 
v majetku skautů, pozemek je městský, a proto byl souhlas 
vlastníka nezbytný. 
Rada se již po několikáté zabývala prodejem domu čp. 57/I ve 
Vančurově ulici. Na základě usnesení Zastupitelstva města byla 
vyhlášena veřejná obchodní soutěž avšak bez výsledku, neboť 
vítěz od svého záměru koupě ustoupil. Ani výběrové řízení bez 
omezujících podmínek nebylo úspěšné. Odboru rozvoje města 
bylo uloženo vyhlásit další kolo. Podrobnosti jsou zveřejněny na 
úřední desce města.

Pravidla pronájmu bytů ve vlastnictví města 

Předcházející pravidla hospodaření s městskými byty 
obsahovala dle sdělení Ministerstva vnitra některé nepřípustné 
diskriminační podmínky. Nadále není možné omezovat okruh 
občanů, kteří si mohou podat žádost o nájem bytu. Právo obce 
vybrat ze žadatelů nájemce dle vlastních pravidel a uvážení tím 
ale není dotčeno. Ze zprávy předložené ředitelkou SNK (Správa 
nemovitostí Klatovy s. r. o., společnost založená městem 
Klatovy za účelem správy jeho nemovitého majetku) Ing. 
Adámkovou vyplynulo, že je evidováno 596 žádostí o nájem 
městského bytu. Mnoho žadatelů však nabídku v minulosti 
odmítlo, s tím že zatím nemají zájem. Z jejich strany se tak 
zřejmě jedná o jakousi pojistku, která ovšem zkresluje skutečnou 
potřebu nájemních bytů. Dokladem toho je i skutečnost, že z 334 
oslovených žadatelů evidovaných k 31. 12. 2007 se jich o nájem 
nových bytů v Plánické ulici přihlásilo jen dvacet devět. Podle 
nových pravidel už by nebyl veden pořadník, ale zájemci by 
podávali žádost na základě aktuálně zveřejněné nabídky volných 
bytů. O uzavření nájemní smlouvy by rozhodovala jako dosud 
Rada města na základě doporučení bytové komise. Správě 
nemovitostí bylo uloženo dopracovat uvedený návrh.

Opravy a údržba klatovských místních komunikací

Hospodářský odbor hodlá v příštím roce provést jmenovité 
opravy nad rámec běžné údržby za cca 6 mil. Kč, které jsou 
obsaženy v návrhu městského rozpočtu na příští rok. 
S uvedenými šestnácti akcemi v předloženém pořadí vyslovila 
Rada města souhlas a seznámila se také s obsáhlým zásobníkem 
akcí, které by se realizovaly podle finančních možností.

Organizační řád Městského úřadu

Předkladatelem novelizovaného organizačního řádu byl 
tajemník MÚ Miroslav Šafařík. Hlavní důvodem změny je 
zavedení elektronické komunikace. V diskuzi se objevil 
požadavek důsledně oddělit výčet činností státní správy a 
samosprávy. S touto akceptovanou připomínkou byl organizační 
řád schválen.
Pro občany je jistě zajímavá citace: „ Úředník Městského úřadu 
vyřizuje a jedná s veřejností především v úředních hodinách, 

Informace z jednání Rady města Klatov
stanovených jednotlivými odbory Městského úřadu. Jednání 
s veřejností (s občany) lze v mimoúředních hodinách 
s odůvodněním odmítnout (zejména z důvodů nepřítomnosti 
příslušného úředníka, zaneprázdněním jinou agendou apod.) a 
stanovit pro jednání náhradní termín. Na každém odboru musí 
být v úředních hodinách zpravidla přítomni všichni úředníci, 
popřípadě jeden kompetentní úředník.“ 

Jednání Rady města Klatovy 24. listopadu 2009 

Rada města se tentokráte sešla v areálu klatovského sboru 
dobrovolných hasičů. Před zahájením si radní prohlédli nedávno 
dokončený objekt, který vznikl přestavbou bývalé kotelny 
v Zahradní ulici. Největší pozornost vzbudila naleštěná chlouba 
a ozdoba zbrojnice – funkční parní stříkačka z počátku minulého 
století. Uznání se dostalo i vzornému pořádku a připravené 
moderní technice.
Na začátku bylo přítomno osm členů Rady, zbývající do plného 
počtu se z důvodů pracovního zaneprázdnění dostavil později. 
Dále se jednání jako obvykle zúčastnili tajemník MŮ Miroslav 
Šafařík a zapisovatelka paní Růžena Zýková. Ke svým 
předloženým materiálům pak podávali vysvětlení pozvaní 
pracovníci města. 

Plán zimní údržby

Hospodářský odbor spolu s TSMK předložil plán zimní údržby 
městských ulic a chodníků, zpracovaný podle zadání Rady a 
vedení města. Dokument má název Nařízení města Klatov č. 
2/2009 o plánu zimní údržby pro Klatovy a integrované obce. Z 
praktického hlediska jsou jeho nejdůležitější součástí časové a 
věcné limity pro zahájení odklízení sněhu a posypu a s tím 
související zařazení klatovských komunikací do třech tříd 
důležitosti. Po diskuzi bylo nařízení jednomyslně schváleno. 
Celé znění bude zveřejněno na internetových stránkách města i 
na dalších místech tak, aby se s ním mohli občané včas seznámit.

Zpráva o činnosti Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Klatovy

Vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Libor Nebeský 
zodpovídal na dotazy radních k podrobné zprávě, která 
obsahovala jak organizační členění odboru, tak statistiku 
jednotlivých činností za období od 1 ledna 2007 do konce 
prvního pololetí letošního roku. Tabulka zastupitelnosti 
úředníků doložila dobrou připravenost odboru na jednání 
s veřejností. V diskuzi vyslovil tajemník MěÚ spokojenost 
s dobrou prací odboru, obdobný názor měli i ostatní členové 
Rady.

Návrhy na majetkoprávní úkony města

Čtyři podbody obsahovaly obvyklou agendu, v páté se opětovně 
projednávala technická vybavenost pro stavby rodinných domků 
na Horažďovickém předměstí. Podmínkou prodeje obecních 
pozemku musí být podle stanoviska Odboru rozvoje výstavba 
ochranného protihlukového valu investorem. Ten z finančních 
důvodů požádal a možnost etapizace jeho výstavby. Rada města 
podmínila svůj souhlas s ní stanoviskem hygieniků. Konečné 
slovo v záležitosti prodeje bude mít Zastupitelstvo města.

Veřejné zakázky

pokračování na straně 4
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Tři veřejné zakázky byly uzavřeny vyhodnocením a určením 
vítězů. Vyhlášena byla podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce „Dešťová kanalizace přes areál Dragounských kasáren. 
Podrobnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách města

Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Lesy města 
Klatovy s. r. o.

Podstatnou skutečnosti, která ovlivňuje hospodaření 
městských lesů je trvající kůrovcová kalamita. Většina těžby je 
tak nahodilá a cena dřeva se navíc letos pohybuje na nízké 
úrovni okolo jednoho tisíce korun za metr kubický. Rada 
města vzala zprávu na vědomí.

Zápis z jednání Dozorčí rady Klatovské teplárny a. s.

Dozorčí rada se zabývala plánem oprav a možnostmi a důsledky 
jeho realizace. Dále konstatovala, že hospodaření společnosti se 
vyvíjí dobře. Členové rady také reagovali na záměry 
představenstva stanovit nový způsob určení výše nájemného, 
které platí teplárna městu. Společnost má totiž od něho pronajaté 
rozvody páry a vody. Tento vztah mezi ekonomicky spřízněnými 
právnickými osobami přináší určité problémy, které je nutné 
řešit i v širších souvislostech. 

Zápis z jednání bytové komise

Z návrhů komise vyplynulo, že důsledný postup proti 
neplatičům přináší výsledky. Řada z nich totiž pod vážně 

Informace z jednání Rady města Klatov
dokončení ze strany 3

míněnou hrozbou výpovědi nájemné zaplatí. Složitější je 
problém nezaplacení penále za dlužné nájemné. Tady Rada 
města v odůvodněných případech rozhodne o prominutí 
poplatku z prodlení, jak jí to umožňuje zákon o obcích. 
Tentokráte se tak stalo ve dvou případech. V tomto bodě (zápis z 
jednání bytové komise) přijala Rada celkem osmnáct usnesení 
k jednotlivým návrhům.

Příští jednání Rady města: úterý 8. 12. 2009
Vybral a zpracoval:  Stanislav Míka, člen Rady města

Malý jazykový koutek
V materiálech předkládaných k projednání Radě města Klatovy se 
často vyskytovala nejednotnost psaní velkých písmem v takzvaných 
zástupných (zkrácených) názvech a nejasnosti při používání správného 
pádu v úplném názvu městských orgánů. Podle stanoviska Ústavu pro 
jazyk český AV ČR lze v jasné souvislosti psát i zkrácený název Rada 
města s velkým písmenem, spornější je možná pouze Rada, což se 
objevuje i v těchto zprávách o jednání Rady. To proto, aby nedošlo 
k omylu, když se řekne, že dobrá je rada nad zlato.
U nezkráceného názvu Rada města Klatovy je přípustná varianta Rada 
města Klatov. Ta první možnost se nazývá nominativ jmenovací 
a používá se častěji. Někde jako např. v Sušici to mají jednodušší, obojí 
je stejné. A ještě návrat do školních časů. Podle čeho se skloňují 
Klatovy? Pro usnadnění, druhý pád je výjimkou, odchylkou od vzoru. 
Pokud najdeme správnou odpověď, uvědomíme si, proč k obecnému 
s Klatovama není spisovné s Klatovami.

Stanislav Míka

Spojení slov katakomby 
a budoucnost bude možná 
některým připadat nepatřičné. 
Jaká budoucnost se může pojit 
s klatovskými katakombami, 
kde, jak všichni víme, leží 
minulost v podobě ostatků 
(mumií) dávno zemřelých 
lidí? 

A přesto, pro někoho 
možná paradoxně, zde leží 
nejen „přítomnost, ale i bu-
doucnost“, protože zde se 
setkáváme s lidmi, kteří 
vytvořili dodnes živou tvář 
našeho města. Tvář, která má i 
svoji budoucnost. V nedávné 
době se úsilím města podařilo 
obnovit nejen část jezuitského 
areálu a celý dominikánský 
klášter. Práce a úsilí pokračují, 
a tak se neustále současnost 
mění v historii, budoucnost 
v současnost a historie se vrší 
a je svým způsobem živá, 
inspirativní, je parametrem, 
který ( pro některé možná opět 
paradoxně) ovlivňuje naši 
přítomnost a budoucnost.

A právě to jsme měli jako 
občanské sdružení Klatovské 
katakomby na paměti, když 
jsme se počátkem roku 2006 

začali starat o krypty pod 
jezuitským kostelem, všem 
známé jako klatovské 
katakomby. Nechtěli jsme jen 
„ukazovat“ mumie, ale chtěli 
jsme, aby se návštěvníci krypt 
zamysleli nad lidmi, kteří zde 
leží, nad jejich dobou, nad 
odkazem a přesahem jejich 
životů. Chtěli jsme, aby se 
katakomby staly součástí ex-
pozice představující Klatovy, 
jejich jezuitské a barokní 
období. Právě proto jsme 
vymysleli projekt Barokní 
jezuitské Klatovy. V jeho 
rámci k nám v posledních 
třech létech přijeli historici, fi-
losofové, teologové zvučných 
jmen. Přednášeli pro nás o 
baroku, jezuitech, o Klato-
vech, o fenoménu smrti, 
o sodalitách – bratrstvech, 
o architektuře, malbě, o jem-
nostech dispozice a vybavení 
jezuitského kostela, o trans-
cendentnu, které je dnešní 
době tolik potřebné a přitom 
natolik cizí.  Díky patří všem, 
bylo nám ctí je v Klatovech 
přivítat. Za všechny mi pak 
dovolte jmenovat Prof. 
Tomáše Halíka, Prof. Jana 

Sokola, Doc. Ivanu Čor-
nejovou, Doc. Jiřího Mikulce, 
plzeňského biskupa Mons. 
Františka Radkovského, 
provinciála českých jezuitů 
P. Františka Hylmara a P. Mi-
roslava Herolda. 

Smyslem přednášek 
a konferencí stejně jako mší, 
requiem a nešpor, které jsme 
opakovaně připravili se 
snahou o barokní působivost, 
bylo vytvořit atmosféru 
a podmínky pro proměnu 
klatovských katakomb.  Aby 
nebyly jen místem, kde se 
„ukazují mumie“, ale 
abychom je chápali jako 
duchovní prostor a navrátili 
jim důstojnost a pietu. Ta jim 
náleží. Dovolíme-li návš-
těvníkem přijít sem, máme za 
povinnost cosi jim i říci, aby 
jejich návštěva nebyla marná. 
A právě o to se snažíme a právě 
to je cílem budoucí nové 
expozice klatovských kata-
komb. Bude-li nazvána 
Barokní jezuitské Klatovy či 
nikoliv, je nepodstatné. 
Podstatné je, že se podařilo 
připravit koncept této 
expozice, podařilo se získat 

podporu ze zdrojů z evrop-
ských fondů ve výši téměř 
20 mil. Kč a že je možné 
koncept realizovat. 

V takové chvíli se sluší 
poděkovat. Dovolte mi proto, 
abych jménem občanského 
sdružení Klatovské kata-
komby poděkoval za skvělou 
spolupráci Městu Klatovy, 
jmenovitě pak starostům panu 
Mgr. Rudolfu Salvetrovi 
a Karlu Mrázovi, místo-
starostce paní Mgr. Věře 
Tomaierové, klatovské farno-
sti a panu děkanovi Antonínu 
Bachanovi, plzeňskému 
biskupovi Mons. Františku 
Radkovskému a českým 
jezuitům v čele s provinciálem 
P. Františkem Hylmarem. 
Díky patří i všem našim 
spolupracovníkům, mezi 
kterými bych nerad zapomněl 
na Kolegium pro duchovní 
hudbu, děkujeme všem 
příznivcům a sympatizantům.  
Díky Vám všem, dámy 
a pánové,

Ing. Václav Chroust
Předseda sdružení

Klatovské katakomby

Klatovské katakomby na cestě do budoucnosti.
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Až přijde sníh
Na jaře letošního roku 

zákonodárci svým rozhod-
nutím převedli veškerou 
zodpovědnost za schůdnost 
a sjízdnost komunikací na 
jejich vlastníky. Sejmuli tak 
břímě zimní údržby z vlast-
níků přilehlých nemovitostí 
a plně je přenesli na obce 
a města. Krok logický, ale 
zároveň přinášející nemalé 
náklady. A to v době, kdy 
naplňování příjmové části 
obecních rozpočtů má výrazné 
propady. Pravda, zákonná 
norma umožňuje též místní 
komunikace vymezit pří-
slušným označením a v zimě 
jednoduše neudržovat. Touto 
„jednoduchou“ cestou však 
v Klatovech ani integrovaných 
obcích rozhodně nepůjdeme, 
byť jen délka námi spra-
vovaných chodníků se zvýšila 
z 41 na 86 km. O přibývajících 
silnicích v nově zastavěných 
částech města ani nemluvě. 
Zastupitelé uvolnili z finanční 

rezervy mimořádně 2 miliony 
korun pro Technické služby na 
nákup techniky a posypového 
materiálu. Rozhodnutí pro 
čistotu města o to přínosnější, 
že vozový park rozšíří nová 
mechanizace, která díky 
variabilním nástavbám nebude 
zahálet ani v letních měsících. 
Rada města zároveň schválila 
„Nařízení o plánu zimní 
údržby“. Místní komunikace 
jsou v něm na základě dů-
ležitosti pro obslužnost města 
rozděleny do tří skupin. První 
zahrnuje centrum města, 
přístupy ke zdravotnickým 
zařízením a vysoce fre-
kventované průtahy městem. 
Jejich úklid by měl být 
dokončen do 4 hodin po ukon-
čení spadu sněhu a následně 
budou ošetřovány komunikace 
další. Je myslím zcela po-
chopitelné, že především 
déletrvající či opakující se 
sněžení bude zajištění schůd-
nosti a sjízdnosti výrazně 

komplikovat. Ulehčit ji 
naopak výrazně může pomoc 
nás všech. O tom, že úklid 
zasněženého chodníku po 
dvou hodinách intenzivního 
provozu je složitý a časově 
náročnější, se mohu v Tyršově 
ulici přesvědčit často. Proto si 
vás, Klatovany, dovoluji 
požádat o spolupráci v okolí 
vašeho bydliště, přestože 
zákonný důvod již pominul.

S celkovým rozdělením 

ulic a chodníků do plánu zimní 
údržby se prosím můžete 
seznámit na:

- internetových stránkách 
města 

- a výkladní skříni v ulici 
kpt. Jaroše proti budově 
divadla.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

www.klatovy.cz

Technika je připravena.

Byt č. 550/10 v domě č.p. 550,551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, 
4. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 10, 1+1, kat. A, s přísluš.: 36,91 m  
Výchozí cena: 436.350,- Kč

2 2 2rozpis: kuchyně 14,45 m , pokoj 16,02 m , předsíň 2,07 m , koupelna 
2 2 22,00 m , WC 0,96 m , sklepní kóje 1,40 m

Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
úterý 15.12.2009 – 7:00 – 8:00 hod. a 15:00 – 16:00 hod.
Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu: 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01 
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Pod Hůrkou 550, 
Klatovy, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně napsáno 
jméno a adresa odesílatele.

Upozornění: Chybně označené obálky nebo neúplně označené obálky 
budou vyřazeny!!
3/ Datum a hodina ukončení podávání nabídek: 
18.12.2009  ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: 21.12.2009 v 8.30 hod.
Informace na č. tel. 376 311 786, 376 310 682
Prohlídka bytu je nutná ještě před podáním písemné nabídky. Žádáme, 
aby své nabídky podávali pouze zájemci, kteří mají skutečný zájem o 
koupi bytu.
V případě, že budete podávat své nabídky na všechny nabízené byty, je 
důležité každou zalepit do samostatné obálky a správně obálku 
označit!
Úplné znění podmínek k prodeji obálkovou metodou naleznete na 
stránkách Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. , na 
stránkách města Klatovy  nebo na vývěsce 
Městského úřadu Klatovy.

Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti

www.snklatovy.cz
www.klatovy.cz

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
I. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy 
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty. 
Prodej bytů obálkovou metodou je nabízen v souladu s ustanoveními 
platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Klatov“, 
které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne 16.12.2008, a 
nabyly platnosti 1.1.2009. Uvolněný byt je nabízen všem žadatelům, 
kteří mají ke dni ukončení podání nabídek evidovanou žádost o nájem 
bytu na Správě nemovitostí Klatovy s.r.o. nejméně jeden celý rok 
a zároveň projevili zájem o zařazení na seznam žadatelů o koupi bytu.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší 
cenovou nabídkou.

1/ Zadavatel: Město Klatovy, zast. společností Správa nemovitostí 
Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy, Tel.: 376 311 786 
2/ Předmět návrhu:

Byt č. 409/4 v domě č.p. 407,408,409 v Klatovech II, Wolkerova ulice, 
2. nadzemní podlaží

2Celková podlahová plocha bytu č. 4, 1+1, kat. A, s přísluš.: 41,45 m  
Výchozí cena: 486.730,- Kč

2 2 2 2rozpis: kuchyně 8,76 m , pokoj 19,10 m , spíž 1,58 m , předsíň 4,39 m , 
2 2 2 2koupelna 2,44 m , WC 1,06 m , balkón 1,26 m ,sklepní kóje 2,86 m

Pro vážné zájemce se prohlídka bytu uskuteční ve dnech:
úterý 15.12.2009 – 7:00 – 8:00 hod. a 15:00 – 16:00 hod.
Způsob podávání nabídek:
V zalepených obálkách doručených na adresu: 
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, 339 01 
Klatovy. Obálka musí být čitelně nadepsána „Wolkerova ulice 
č.p. 409, Klatovy, NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být čitelně 
napsáno jméno a adresa odesílatele.
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Mohlo by se zdát, že mladá 
generace nemá zájem o dobu  
nedávno minulou, o dobu 
totality. Že mladí lidé dnes 
nevnímají 17.listopad jako 
odkaz Mezinárodního dne 
studentstva. Možná již ne 
všichni vzpomeneme, proč 
právě 17. listopad je Den 
studentstva. Tak jen krátký 
exkurz do minulosti: V roce 
1939 byla naše země 
okupována německými 
vojsky. Fašistická diktatura 
vzbuzovala v lidech odpor, 
který v Praze vyústil 
v demonstraci proti pří-
tomnosti německých vojsk. 
Během demonstrace utrpěl Jan 
Opletal, student medicíny, 
smrtelné zranění, kterému 
posléze podlehl. Jeho smrt 
vytáhla do ulic tisíce studentů, 
kteří se chtěli pochodem přes 
město důstojně s medikem 
rozloučit Tento pochod 
skončil střetem s policií, 
německým vojskem a s tra-
gickými následky. V noci ze 
16. na 17. listopad 1939 
přepadli Němci studentské 
koleje, 1200 náhodně 
vybraných studentů skončilo 
v koncentračním táboře 
Sachsenhausen. V ten večer 
bylo popraveno 9 student-

ských  vůdců.
Dne 17. listopadu 1989, 50 

let po prvních demonstracích 
proti okupaci Československa, 
proběhla další demonstrace, 
která byla natolik zásadní, že 

změnila historii našich národů.
Ještě ráno 17. listopadu 

1989  nebyl tento den ničím 
výjimečný. Pro normálního 
člověka normální listopadový 
pátek. Večer již nebyl 17. 
listopad obyčejným dnem. Ve 
veřejnosti se cosi hnulo. Snad 
poslední kapka přetekla 
a události toho dne dostaly 
rychlý spád. Na konci byly 

Mohlo by se zdát, že mladá generace nemá

zájem o dobu nedávno minulou
svobodné volby a změna 
společenského řádu. Dnes 
vnímáme tento den jako den 
sváteční, Den boje za svobodu 
a demokracii.

Po dvaceti letech jsme si 

i my připomínali tyto události 
na klatovském náměstí. 
Z účasti by se mohlo zdát, že 
mladá generace nemá zájem 
o dobu totality. Ale nedejme se 
mýlit. Je na každém z nás, 
jakým způsobem tento den 
oslavíme. Zda si jen tak 
užíváme volna, máme čas být 
s rodinou, vyjdeme do ulic. 
Rozdíl od totalit je patrný. My 

sami si určujeme, co chceme 
dělat.

A naši mladí ze Základní 
umělecké školy v Klatovech si 
také vybrali. Uspořádali na 
počest tohoto dne krásný 
koncert s nevšední myšlenkou 
– Malé revoluce v hudbě. 
Skladby význačných autorů 
velmi bravurně předvedli 
mladí umělci Jan Aschen-
brenner a Martin Nejdl.

Slovem večer provázely 
Markéta Kubecová a Hana 
Švejdová. Všichni přítomní si 
odnášeli po skončení koncertu 
nádherný hudební zážitek. 
A také vědomí, že tento projev 
oslav je pro mladou generaci 
tak příhodný. Odpolední 
setkání na náměstí do-
provázely skladby a písně 
v podání pěveckého sboru 
klatovského gymnázia pod 
vedením sbormistryně p. 
Libuše Bělohoubkové, večerní 
koncert byl ve znamení mládí. 
Pro nás všechny příslib, že 
mladá generace má zájem 
o dění, nezapomíná, jen její 
potřeba vyjádření je  jiná. 

 
Mgr. Věra Tomaierová

místostarostka

Malé revoluce v hudbě.
Skladby předvedli Martin Nejdl a Jan Aschenbrenner.

Tylovo nábřeží v úseku od křižovatky s ul. Kollárova ke 
křižovatce s ul. Nádražní – v souvislosti s realizací akce 
„Cyklotrasa Mnichov – Praha – úseky Deggendorf a Klatovy“ 
došlo k úplné uzavírce tohoto úseku komunikace. Dokončuje se 
výstavba kryté lávky přes Drnový potok, chodníku 
a cyklostezky. Je zřízena náhradní autobusová zastávka v ul. 
Nádražní, proti obchodnímu zařízení BILLA. 

Dukelská ulice – rekonstrukce mostu přes Drnový potok 
a chodníků k němu přiléhajících.  
Po dobu  provádění prací bude most uzavřen. Objízdná trasa: 
Dukelská, Masarykova, Kollárova , Nádražní. Nádražní ulice 
zůstane průjezdná. Dojde k omezení linek autobusové dopravy. 
Předpoklad dokončení akce do 15.12.2009.

Propojovací komunikace sil. I/22-Horažďovické předměstí – 
výstavba nové propojovací komunikace ze silnice I/22 

Vážení občané!
Omlouváme se Vám za probíhající dopravní omezení 

ve městě. Rekonstrukce v těchto místech zlepší nejen vzhled, 
ale zejména bezpečnost dopravy v našem městě.

Děkujeme za pochopení.

Informace o prováděných pracích na komunikacích

a souvisejících objízdných trasách v měsíci prosinci 2009

Puškinovy ulice do sídliště Horažďovické předměstí v místě 
před bývalým pivovarem.

MK Koldinova ulice v úseku od Vaňkovy po Kollárovu (slepá 
ulice) – rekonstrukce inženýrských sítí včetně úpravy povrchu 
silnice a chodníků – úplná uzavírka po etapách cca do 
15.12.2009. 

Oprava veřejného osvětlení v obci Lažánky – za provozu.

František Kocfelda,  vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Město Klatovy vypsalo dne 15.10.2009 další, v pořadí již 
XXIX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude 

vybudována bytová jednotka 
formou nástavby nebo vestavby 
a nachází se na území města 
Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub 
a územního obvodu města 
Klatov. Dům musí být starší 10 
let, pouze u titulu Zateplení 
obvodového pláště domu musí 
být starší 5 let.

Na  žádos t i  mus í  bý t  
vyplněny všechny potřebné 
náležitosti uvedené v tiskopise, 
který obdrží každý zájemce o 
poskytnutí půjčky. V případě 
stavby vyžadující stavební 
povolení musí mít žadatel v 
době podání žádosti o půjčku 

alespoň požádáno o toto povolení, před poskytnutím půjčky 
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních 
případech je nutné doložit ohlášení stavby podané na OVÚP 
MěÚ Klatovy, případně souhlas společenství nebo 
spoluvlastníků domu. Vlastnictví nemovitosti se dokládá 
výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři 
měsíce.

Úrokové sazby většiny půjček činí 3 %, u vestavby bytu do 
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.

Na základě zájmu občanů byl nově rozšířen titul č. 16 
Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu, topení o ohřev vody 
včetně instalace solárních panelů v domě, kde je možno 
poskytnout půjčku do výše 50 000 Kč na 1 byt. Lhůty splatnosti 
půjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta splatnosti půjček 
je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této půjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné půjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok) nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 50 000 Kč půjčky, případně vinkulací 
vkladu nebo zástavou státními dluhopisy. 

Se žadateli, kterým bude půjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné půjčku čerpat po dobu deseti měsíců 
od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí půjčky z FRB se mohou informovat na 
MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 
376347248 nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376347234. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Uzavírka podání žádostí  XXIX. kola je do 26.2.2010.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží nejpozději do 
31.3.2010.

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
půjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 3 % do 200 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 3 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 3 % do 40 tis. Kč 
na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo 
sprchového koutu v bytě, kde dosud 
není

4 roky 3 % do 30 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 3 % do 20 tis. Kč 
na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 4 % do 300 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 4 % do 350 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 3 % do 30 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 30 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých dveří v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce výtahu v 
domě

4 roky 3 % do 500 tis.
Kč / dům-čp.

Rekonstrukce vody, kanalizace, 
plynu, topení a ohřevu vody vč. 
instalace solárních panelů v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 3 % do 50 tis. Kč 
na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 3 %

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05-
obnova fasády domu včetně oplechování a půjčky 06-zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na 
jeden objekt. Půjčky lze získat opakovaně na jeden titul u 
jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

do 50 tis. Kč 
/dům-čp.

do 20 tis. Kč 
na 1 byt



V součinnosti studentek Střední zdravotnické školy v Klatovech 
s pracovnicemi finančního odboru MěÚ proběhla na území města 
dobročinná celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka na podporu služeb 
pro nevidomé a slabozraké u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. 
Dobrým výsledkem této akce v Klatovech byl výtěžek ve výši 15.167,- 
Kč. Výnos bude jako v předchozích létech použit na výukové programy 
pro nevidomé a slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou 
chůzi s bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo a další 
základní dovednosti, jež jim umožňují samostatnější existenci 
a komunikaci s okolím.

Město Klatovy podpořilo celonárodní

dobročinnou veřejnou sbírku Bílá pastelka
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VÁNOCE – kolik naděje, 
radosti, očekávání, ale i 
nejrozmanitějších činností 
muzikantských, výtvarných či 
kulinářských se skrývá v tomto 
slově. Je to čas prostoupený 
vůní napečeného cukroví 
a z p ě v e m  k o l e d ,  č a s  
vyzdobených oken i stolů, čas 
milých setkání i tichého 
rozjímání. Tím vším se lidé od 
nepaměti snažili zpříjemnit si 
dlouhé zimní večery a o totéž 
se snaží v jednodušším podání 
i Městské kulturní středisko 
v Klatovech, které pro kla-
tovskou veřejnost připravilo 
toto „vánočnění“:

6.12. ve druhé adventní 
neděli se představí v KD od 
16:00 hodin klatovské děti 
z mateřských a základních 
ško l .  Účinkova t  budou  
pěvecké sbory: „Klubíčko“ – 
z MŠ Máchova; „Zvoneček“ – 
z e  Z Š  M a s a r y k o v a ;  
„Kla továček“  –  ze  ZŠ  
Tolstého; ze ZŠ v Plánické ul.; 
ze ZŠ z Měčína; „Sněženky 
a Machři“ ze ZŠ Masarykova.

13.12. o třetí adventní 
neděli se opět od 16:00 hodin 
K D  r o z e z n í  d ě t s k ý m  
vánočním zpíváním v podání 
d ě t í  p ě v e c k é h o  s b o r u  
„Klubíčko“ z MŠ Koldinova; 
vystoupí sbory: „Prvňáčci“- ze 
ZŠ Čapkova; „Berušky“ ze ZŠ 
Čapkova; „Švihovský hlásek“ 
– ze ZŠ ve Švihově; „Karafiát“ 
– ze ZŠ Čapkova; „Fialky“ ze 
ZUŠ Jos.Kličky v Klatovech. 

9.prosince od 19.hodin 
připravilo MěKS v KD pro 
své diváky hudební lahůdku 
pod názvem „ABBA World 
Praha“, kdy se představí 
desetičlenný soubor ABBA 
WORLD Revival z Prahy, 
složený z profesionálních 
hudebníků,  k teré  svedl  
dohromady obdiv k tvorbě 
světoznámé švédské skupiny 
ABBA. Repertoár zahrnuje 
přes 30 nejznámějších písní 
švédské legendární mega-
skupiny 70. le t .  Vlas tní  
produkce je dokonalou živou 
interpretací skladeb ABBA na 
špičkové úrovni, včetně 

dokonalé image, dobových 
k o s t ý m ů  a  p ó d i o v é  
choreografie.

31.prosince od 20.hodin 
bude v KD „SILVESTR-
OVSKÁ ZÁBAVA“, kdy 
k tanci i poslechu hrají kapely 
„ M U S I C “  J .  K o l o r o s e  
a „VESELÁ ČTYŘKA“ pod 
vedením J. Janouška. O jídlo, 
pití a vybrané občerstvení se 
postará firma M+P Catering.

31.prosince od 18.hodin 
připravuje MěKS také 
Silvestra na klatovském 
náměstí.„SILVESTR NA 
NÁMĚSTÍ“ bude probíhat ve 
znamení veselého rozloučení 
se starým rokem 2009, kdy 
vystoupí živá hudba skupiny 
„ M A R S “ p o d  v e d e n í m  
p. M. Trávníčka, disco a mo-
derované slovo v podání 
K. Mařáka s malým půlnočním 
ohňostrojem. Občerstvení 
- jídlo a pití - na náměstí 
zajištěno!

NOVÝ ROK 2010
1.ledna 2010 na klatovském 
náměstí Míru připravilo 

MěKS od 17:30 hodin 
přivítání nového roku 2010 
se slavnostním vstupem 
k výročí 750 let města Klatov. 
Zahraje hudební skupina 
„Pošumavský Big Band“, 
zazpívají pěvecké sbory 
„Fialky“ a „Šumavan“ vše 
pod vedením dirigenta 
a sbormistra Jaroslava 
Pletichy; od 17:55 zazní 
novoroční projev starosty 
města Klatov Mgr. Rudolfa 
Salvetra a na závěr vypukne 
velký slavnostní ohňostroj 
pro děti i dospělé.
 Občerstvení opět zajištěno.

Ať naše úsilí přináší radost 
všem i dětem a přenáší tak do 
rodin opravdové vánoční 
poselství i lásku, kterou 
Vánoce zvěstují. S přáním 
všeho dobrého za všechny 
zaměstnance MěKS 

Hana Haladová
ředitelka MěKS v Klatovech

ADVENTNÍ OBDOBÍ V MĚSTSKÉM KULTURNÍM STŘEDISKU V KLATOVECH

Městská knihovna Klatovy, výstavní galerie, 2. N.P.
Prodejní výstavy JANA RYBÁKA

Keramika, realizace, kresby – 
Výstava potrvá do 31. 12. 2009.

Městská knihovna v Klatovech
Výstava „Sochy do barokní niky“ 

RICHARD KOČÍ – IVAN BUKOVSKÝ   26/27
Schodiště bývalé jezuitské koleje od 9 do 18 hodin.

Výstava potrvá do 4. 12. 2009.

Městská knihovna v Klatovech Vás zve na prezentaci 
nových knih Jana Kavaleho:

„Příběhy starých cest Šumavy“
a „Šumava z ptačí perspektivy“,

která se koná ve čtvrtek 17. prosince 2009

Městská knihovna Klatovy,
Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1
tel./fax: 376 313 115, 376 313 126

e-mail:reditel@knih-kt.cz

Přehled vánočních akcí a výročních trhů

pořádaných Městem Klatovy 

12. 12. 2009 - Stříbrná sobota - výroční trh – tržní plocha náměstí 
Míru 8.00 - 15.00 hodin
19. 12. 2009 - Zlatá sobota - výroční trh - tržní plocha náměstí Míru
8.00 - 15.00 hodin
21. 12. 2009 - 23. 12. 2009 - Vánoční řemeslný trh spojený s 
vystoupením souborů ze školských zařízení  a místních sdružení - 
tržní plocha náměstí  - 
23. 12. 2009 – Živý Betlém (pořádá Křesťanské společenství 
Klatovy) – tržní plocha náměstí Míru 17.00 – 18.00
Další akce – viz  MěKS,  atd.

vždy 10.00 - 17.00 hodin
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